Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1998.
JEGYZİKÖNYV
Készült a Képviselı-testület 1998. február 26-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Katona Lajos, Dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán,
Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, Dr. Szendrei Éva képviselık;
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı;
Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges Irén, Nagy Istvánné, Rau József
csoportvezetık;
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló;
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek
képviselıi;
a helyi és a megyei sajtó képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a hivatal csoportvezetıit,
intézmények vezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 18 képviselıbıl jelen volt 14 fı. Dr. Valach Béla képviselı úr elızetesen
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Várfi András alpolgármester, Hanyecz Margit és
Tótka Sándor képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Garai János és Balázs Imre képviselıket.
Dr. Dávid Imre polgármester úr röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
Több alkalommal volt már szó a helyi rendırırs létszámfejlesztésének megoldásáról. Demeter
László alezredes úr személyes találkozás alkalmával jelentette be ennek számszerő
megvalósítását, valamint a megyei fıkapitány is megerısítette ennek szükségességét, és
lehetıségét. Gyomaendrıd az elkövetkezendı idıszakban 11 fı létszámbıvítést fog kapni, mint
Rendırırs. A létszámbıvítés összetétele: 1 fı nyomozó, 1 fı polgári alkalmazott, 1 fı KMB
alkalmazott és 8 fı közrendır. A létszámbıvítés a következı évek során folyamatosan várható.
Nagy elınyt jelentene a város szempontjából, ha szolgálati lakást tudna biztosítani az itt
elhelyezkedıknek. Jelenleg két üres lakással rendelkezik a város, ugyanakkor az elsı lakáshoz
jutók támogatásának bevezetése is további segítséget jelentene.
A rendırırs létszámának növelése egyben a minıségi munka javulását is eredményezheti, és
magában foglalja a technikai háttér megteremtését (gépjármő vásárlását) is.
Amennyiben megtörténik a létszámfejlesztés, úgy szükség lesz a jelenlegi Rendırıs épületének
bıvítésére, amely a szomszédságban lévı MSZMP székház átalakításával megoldható lenne.
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- Február 21-én Dr. Csorba Csaba jegyzı úrral részt vettek Budapesten az Endrıdrıl
elszármazottak baráti körének találkozóján. Érdemes volt ezen a találkozón részt venni, a
jelenlévık a múlthoz, egymáshoz és a településhez kapcsolták gondolataikat.
- Február 13-án Szarvason a Békés Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltségen Kiss Péter
Munkaügyi Miniszter úr által tartott tájékoztatón vett részt.
Itt kívánta elmondani, hogy a csapadékcsatorna rendszer karbantartására benyújtott
közmunkaprogramra benyújtott pályázatunk a napokban kerül elbírálásra, voltak némi félelmei
az eredményt illetıen.
Hanyecz Margit és Tótka Sándor képviselık megérkeztek a jelenlévık száma 16 fı.
- Február 23-án (hétfın) Csárdaszálláson volt a “Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési
Társulás ülése. A napirendi pontok között szerepelt egy térségi szilárd hulladék lerakó telep
építésének gondolata. Vélhetıen 2000-re nálunk is megjelennek ezek a gondok, ezért még
idıben el kell kezdeni a megvalósítás elıkészületeit. A beszélgetés során úgy tőnt, hogy Hunya,
Kondoros, Örménykút, Kardos és Csárdaszállás egyértelmően csatlakozni kíván ehhez a
beruházáshoz, míg Köröstarcsa és Mezıberény esetén hosszabb tárgyalásokra van szükség. A
számítások szerint 2000-re elkészülhet egy környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı
kommunális hulladék lerakó telep. Sajnos a beruházás költsége 1 fı lakosra vetítve 5.0008.000,-Ft között várható. A megvalósításra pályázatot csak a jövı évben lehet benyújtani,
melyrıl a Képviselı-testület fog dönteni.
- Megkezdıdtek az endrıdi Fı tér rendezésével kapcsolatos elıkészítı munkálatok, tervezési
elıkészületek. A konkrét kivitelezésre a lakossági és bizottsági véleményeztetés után fog sor
kerülni. Elıtérbe kerül a Dombszögtıl a Gyógyszertárig az út szegélykövezése, az útpadka és
egyéb leállósáv kialakítási munkálatai. A munkálatok tervét a Közúti Közhasznú Társaság végzi,
a város feladata pedig a Fı tér rendbetétele, illetve a TITÁSSZAL közösen néhány
villanyoszlopok kicserélése, a megvilágítás rendezése, az emlékmővek körüli burkolat
kijavítása, megfelelı parkírozó kialakítása.
A polgármester úr által elmondott tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem
volt. Ezt követıen megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirend elıtt van-e
bejelentenivalójuk.
Dávid István képviselı elmondta, hogy az elmúlt testületi ülés alkalmával tárgyalásra került a
mezıtúri Kórház támogatási kérelme, melyet a Képviselı-testület elutasított. Ezzel kapcsolatban
lakossági aláírásgyőjtés történt.
“ Alulírottak kérjük Gyomaendrıd Város Önkormányzatát, Polgármesterét, hogy az 1998. Évi
költségvetésben biztosítsanak a mezıtúri Kórház részére támogatásként 700.000,-Ft-ot. A
Kórház mőködéséhez való hozzájárulásunkat, az önkormányzati segítséget fontosnak érezzük,
mivel 17 km-re van településünktıl, szükség esetén a gyors kórházi kezelés biztosított, - ez
emberéletek megmentését is jelentheti! “
A kérelmet és az aláírásokat tartalmazó ívet átadta a polgármester úrnak.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a lakossági kérelem a március bizottsági üléseken
kivizsgálásra kerül, majd a Képviselı-testület dönt ebben a kérdésben.
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Hanyecz Margit képviselı az endrıdi temetı közelében lévı pulykatelep tulajdonosa iránt
érdeklıdött? Ugyanis pulyka tetemeket hordanak szét a kóbor kutyák, mely nemcsak
környezetszennyezés, hanem közegészségügyi probléma is.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úrhoz intézett kérdése, hogy a malmon túli kiserdıt ki vette meg és
mennyiért, illetve milyen feltételekkel lett eladva? Meglátása szerint sok még felhasználható fa
volt az erdıben, melyet bútorgyártásnál hasznosíthattak volna. Nagyon nagy hiányossága
Gyomaendrıd városnak, hogy a buszmegállókban nincsenek padok, legalább a vasútállomás
környékén kellene ezt a problémát megoldani. Országos probléma, hogy a kárpótlás során sok
erdı magánkézbe került, amelyet az új tulajdonos kiirt, de az újratelepítésrıl már nem
gondoskodik. Ez tőrhetetlen állapot, ezt a folyamatot meg kellene állítani.
Továbbiakban arra kérdezett rá, hogy az a bizottság, - amely arra lett volna hivatott, hogy a
bonyolultabb földügyeket, tulajdonlásokat tisztázza, és év végére ezek bejegyzésre kerüljenek a
földhivatalnál- mőködik-e, és milyen feladatokkal tud elszámolni?
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva a felvetésekre elmondta, a pulykateleppel kapcsolatos
problémát a hivatal illetékes csoportja ki fogja vizsgálni, ki a tulajdonos, milyen
szabálytalanságokat követett el?
A kiserdı nyárfa kiirtásával kapcsolatban elmondta, hogy már két évvel ezelıtt esedékes lett
volna a fák kivágása. Komoly bírságot kellet fizetni a városnak azért, hogy akkor nem
gondoskodott errıl, de mint ismeretes az erdı kitermelésével kapcsolatos próbálkozások jó
néhány esetben sikertelenek voltak, míg végül sikerült a városnak egy olyan vállalkozót találni,
aki vállalta az erdı kitermelését, és újratelepítését.
Ami a földügyekkel foglalkozó bizottságot illeti, elmondta, hogy azt nem a város mőködteti,
hanem a Megyei Földmővelésügyi Hivatal, nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe.
Tudomása szerint éppen a képviselı asszony az, akit a képviselı-testület delegált ebbe a
bizottságba.
Katona Lajos képviselı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Erdı Felügyelıség szigorú
erdımővelési törvénye köti az erdıtulajdonosokat, nem saját akaratuk szerint cselekszenek. Az
erdımővelésnek szabályai vannak. A fákat még 1996-ban ki kellett volna vágni, ezért bírságot is
fizetett az önkormányzat. Mivel többszöri pályáztatás után sem volt jelentkezı az erdıirtásra,
ezért egy vállalkozót bízott meg az önkormányzat. A fákat nem önszántunkból vágattuk ki,
hanem mert a törvény így rendelkezett.
Hanyecz Margit képviselı továbbra is érdekelte, hogy kinek adták el az erdıt, mennyit és kinek
fizetett érte? Mennyi bevétele származott ebbıl a városnak?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı az érdeklıdésre elmondta, hogy egy gyulai vállalkozó
vette meg az erdıt, és 1,8 m Ft-ot fizetett érte ÁFA-val együtt.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı felszólalására válaszolva elmondta, hogy van egy
üzemterv, ami alapján a tulajdonosnak dolgoznia kell, karban kell tartania az erdıt. Az üzemterv
lényege, hogy meghatározza, mikor kell kivágni egy erdıt, milyen feltételekkel kell ritkítani, és
milyen feltételek szerint kell újratelepíteni.
A pályáztatási eljárás problémája, hogy olyan megoldást kellett találni, amikor a bevételek
lehetıvé teszik a pályázati pénzek felhasználásával az erdı újratelepítését. Az önkormányzatnak
nem volt más lehetısége, mint az üzemtervet teljesíteni.
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Nagy Pál képviselı nem látta értelmét további vitának, annál is inkább mivel errıl már egyszer
döntött a testület.
Dávid István képviselı elmondása szerint Hanyecz Margit képviselı a lakosság igényét
tolmácsolta, és a testület feladatai közé tartozik, hogy az efféle igényeket kielégítse.
Megkérdıjelezte az akkori döntés helyességét.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló felszólalásában elmondta, hogy nem a fák
kivágásával kapcsolatban van probléma, hiszen azokat akkor kell kivágni, amikor pl.: ipari
hasznosításra a legalkalmasabbak. A gond az, hogy az önkormányzatnak ebbıl nem származik
semminemő bevétele.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett az elıtte szólókkal, de amikor esedékes lett volna a
pályázat benyújtása, senki sem élt ezzel a lehetıséggel, ennél fogva nem volt aki magasabb
összeget ajánlott volna.
A felmerült problémákkal kapcsolatban további hozzászólás nem lévén, Dr. Dávid Imre
polgármester köszöntötte Domokos László urat, mint az 5. számú választókerület
képviselıjelöltjét, aki lehetıséget kért egy néhány perces személyes bemutatkozásra.
Domokos László köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a megjelent vendégeket, és
megköszönte a bemutatkozás lehetıségét. Ezt követıen néhány szóban bemutatkozott.
33 éves, 1994 óta önkormányzati képviselı, jelenleg közgazdász vállalkozóként dolgozik. 19901994-ig alpolgármester volt Békéscsabán. Nem politikusként került a közéleti pályára, az
UNIVERSAL Kereskedelmi Kft-nél dolgozott, mint közgazdász, és az önkormányzati
választások után kérte fel az akkori FIDESZ, hogy vállaljon közszereplést, valamint vállalja
Békéscsaba város gazdasági ügyeinek rendbetételét. 1998-ban, amennyiben lehetısége nyílik,
megpróbálja Gyomaendrıd, Szarvas és a hat szomszédos település képviseletét ellátni.
Békéscsabán végezte középiskolai tanulmányait, majd a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán szerzett közgazdász diplomát, ezt követıen a
budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szakközgazdászként végzett.
Szeretné, ha az önkormányzatok valóban tudnák a lakosság érdekeit képviselni, és ehhez minden
segítséget megad, esetleges megválasztása esetén.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Domokos László képviselıjelölt bemutatkozását, és
elmondta, hogy több képviselıjelölt élne a bemutatkozás lehetıségével.
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke bejelentette, hogy március 15-én reggel
7.30 órakor lesz a Kossuth téren elkészült játszótér ünnepélyes átadása, melyre mindenkit
szeretettel várnak.
Dr. Dávid Imre polgármester több hozzászólás nem lévén javaslatot tett az ülés napirendjére. A
meghívóban szereplı napirendi pontok kiegészítéseként javasolta 13./ napirendi pontként az
Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Mentıszervezete részére biztosított 250.000,-Ft
összegő támogatás felhasználása tárgyú elıterjesztést vitassák meg.
Kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/1998./II.26./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1998. évi költségvetésének elfogadása
Szociális rendelet módosítása
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
rendelet-tervezet
A települési folyékony hulladék kötelezı igénybevételérıl szóló rendelettervezet elsı fordulós vitája
Kárpótlási jegyek értékesítése
Vitaanyag Gyomaendrıd Város közmővelıdési koncepciójához
Óvodás és tanköteles korú gyermekek beíratásának idıpontja
A városi szociális intézmények mőködésének engedélyezésével kapcsolatos
problémák, az intézmény hosszú távú fejlesztési elképzelései
Halászati jog elutasításával kapcsolatos felülvizsgálati kérelem benyújtása
Sóczó Elek által mőködtetett motormúzeum támogatásával kapcsolatos
megállapodás módosítása
Külföldi tanulmányút támogatása
Az Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Mentıszervezete részére biztosított
250.000,-Ft összegő támogatás felhasználása

Határidı:

azonnal

A napirendi pontok megtárgyalása elıtt a polgármester úr kérte, hogy a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról készült jelentést vitassák meg.
Bıvebben kívánt beszámolni a 313/1995. (XI.30.) KT számú határozatáról, mely a
Polgármesteri Hivatal középtávú informatikai koncepciójával kapcsolatos. E határozat
értelmében március hónap elejétıl megoldódik a házi telefonrendszer használatának - tarifadíjas
és egyéni kódos - korlátozása és mérése. Minden dolgozó két kódszámot kap, mely a hivatali és
a magáncélú beszélgetéseket rögzíti. Ezáltal ellenırizhetı lesz, hogy ki, hová, milyen idıtartamú
beszélgetést folytat. Az informatikai rendszer fejlesztése az ez évi fejlesztéseknél a
költségvetésben meg lett jelölve. Véleménye szerint már az 1998-as évi megtakarítással a
fejlesztési kiadás megtérül.
További szóbeli kiegészítés nem lévén Dr. Dávid Imre polgármester úr felkérte a képviselıtestület tagjait, amennyiben egyetértenek a jelentésben leírtakkal, úgy azt az általa elmondott
kiegészítés figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a jelentést elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/1998./II.26./ KT számú határozata
5

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 46/1997./II.6./, 150/1997./IV.24./,
156/1997./IV.24./, 214/1997./VI.26./, 251/1997./VIII.7./, 263/1997./VIII.7./,
269/1996./IX.26./, 308/1997./IX.18./, 313/1995./XI.30./, 326/1996./XI.28./,
327/1997./X.22./, 335/1997./X.22./, 336/1997./X.22./, 342/1995./XII.21./,
351/1997./X.22./, 354/1997./X.22./, 355/1997./X.22./, 389/1997./XI.27./,
398/1997./XI.27./, 401/1997./XI.27./, 402/1997./XI.27./, 426/1997./XII.10./,
429/1997./XII.10./, 430/1997./XII.10./, 431/1997./XII.10./, 432/1997./XII.10./,
436/1997./XII.10./, 441/1997./XII.10./, 449/1997./XII.10./, 450/1997./XII.10./,
454/1997./XII.10./, 455/1997./XII.10./ KT számú határozatokról készült jelentést
egyhangúlag elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1998. évi költségvetésének elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester a költségvetéssel kapcsolatban tett némi kiegészítést, miszerint az
önkormányzati és a költségvetési törvény értelmében a számok csoportosítása változott, de
összegszerően változtatás sehol sem történt. Új anyagként került az elıterjesztésbe a l0.sz.
melléklet, - mely Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1998. évre intézményenként
jóváhagyott létszámkeretére vonatkozik - pótlólagosan bekerült a Városi Gyámhivatal is. A
Gyámhivatalt az utolsó negyedévben kellett beindítani, 4 fı létszámmal, központi intézkedésre,
melyre a költségvetési normatív támogatást megkaptuk. Új anyagként szerepel még a 11.sz.
melléklet, mely a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1998. Évi költségvetésérıl szóló határozatát
tartalmazza.
A könyvvizsgálók a testületi ülésen nem tudnak részt venni, ezért telefaxon küldték el
anyagukat, mely az ülés elıtt került kiosztásra. A fax tartalmát ismertetve elhangzott, hogy
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának költségvetését körültekintınek, hosszú távúnak,
választástól mentesnek tartja. Javasolják Gyomaendrıd Város Önkormányzatának l998. évi
költségvetését 1.436.610,-e Ft bevételi-kiadási fıösszeggel elfogadni.
A polgármester úr megköszönte az elıkészítı munkát, és az intézmények készséges
együttmőködését.
A Képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem
hangzott el, így Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a testületet a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1998./...../KT számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
1998. évi költségvetésrıl
A rendelet megalkotása során a polgármester elmondta, a koncepció tárgyalásakor a képviselık
elfogadták az egyes közmővelıdési intézmények, alapítványok és az Önkéntes Tőzoltó
Egyesület támogatásának feltételeit, elveit. A bizottságok ezt ismételten megtárgyalták és
változtatás nélkül javasolják ezeket a feltételeket határozatban rögzíteni.
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Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a határozati javaslatokban leírtakkal, úgy hozzák
meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/1998./II.26./ KT számú határozata

I/a.

I/b.

I/c.

I/d.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katona József Mővelıdési Központ
önkormányzati támogatását 1998. évre úgy határozza meg, hogy az intézmény minden 40
Ft saját bevétel után 60 Ft önkormányzati támogatásra jogosult. A saját bevételnél nem
vehetı figyelembe a pályázaton nyert pénzeszköz, valamint az önkormányzati
támogatásból finanszírozott bérleti díj (néptánc oktatás és alapítvány által fizetett bérleti
díj).
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
önkormányzati támogatását 1998. évre úgy határozza meg, hogy az alapítvány 1 Ft
szponzori támogatás után 1 Ft önkormányzati támogatásra jogosult. A támogatás 1998.
Évben maximum 1.000 E Ft lehet.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Társastánc Mozgalomért
Alapítvány önkormányzati támogatását 1998. évre úgy határozza meg, hogy az
alapítvány 1 Ft szponzori támogatás után 1 Ft önkormányzati támogatásra jogosult. A
támogatás 1998. Évben maximum 500 E Ft lehet.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Közgyőjtemény Alapítvány önkormányzati
támogatását 1998. évre úgy határozza meg, hogy az alapítvány 25 Ft szponzori támogatás
után 75 Ft önkormányzati támogatásra jogosult. A támogatás 1998. évben maximum 700
E Ft lehet. A szponzori támogatás összegében az ajándékba kapott képzımővészeti
alkotások értékét is be kell számítani.

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a I. a-d pontban érintett
támogatásokkal a támogatás feltételeirıl a megállapodást 1998. március 31-ig kösse meg.
A megállapodás megkötéséig az 1998. évi költségvetésben meghatározott támogatás 1/12 része
folyósítható havonként támogatásként.
Határidı:
Felelıs:

a megállapodás megkötésére: 1998. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
56/1998./II.26./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyomaendrıdi Önkéntes Tőzoltó Egyesület
részére az 1998. évre meghatározott támogatást úgy engedélyezi folyósítani, ha az
egyesület biztosítani tudja az egyesületen belüli és kívüli /támogatói/ ellenırzés
feltételeit.
Az egyesület részére az 1998. évi költségvetésben meghatározott támogatás úgy
folyósítható, hogy annak negyedéves felhasználásáról a negyedévet követı 10-ig a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjánál számviteli bizonylatok alátámasztásával el
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kell számolni.
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § /2/
bekezdés alkalmazásával a számadási kötelezettség teljesítéséig a támogatást fel kell
függeszteni.
Határidı:
Felelıs:

a támogatás felhasználásának elszámolására: minden negyedévet követı hó 10
napja
az Önkéntes Tőzoltó Egyesület parancsnoka

2. napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét
az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, hogy az “Egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl” szóló többször módosított 11/1996.
(V.29.) KT számú rendeletünk (továbbiakban szociális rendelet) 47/A §-a szabályozza az
önkormányzat által folyósított szociális ellátások kifizetési, utalási idıpontjait, melynek
alkalmazása 1998. Január 01. Napjától törvénysértı, ugyanis a többszörösen módosított
30/1993. (II.17.) Korm. Rendelet l. §. (2) bekezdése kimondja:
“(2) A megállapított szociális ellátást utólag minden hónap 5-ig kell folyósítani. A
folyósításról a települési önkormányzat jegyzıje (a továbbiakban: jegyzı) gondoskodik.”
Mindezt rendeletmódosítással a rendeletünkön is át kell vezetni.
A fent említett Kormányrendelet l. § (1) bekezdésének rendelkezése lehetıséget ad, - az
idıskorúak járadékának, a munkanélküli jövedelempótló támogatásnak, a rendszeres szociális
segélynek és az ápolási díjnak - a szociális ellátásoknak a kérelem benyújtásának idıpontjához
igazodóan fél, ill. egész hónapra történı megállapítására, ill. ettıl eltérıen való önkormányzati
rendelkezésre.
Továbbá a rendelet módosítása azért is szükséges, mert a 35. §-ának (4) bekezdése kimondja,
hogy a lakásfenntartási támogatások megállapításánál a főtési kiadásokat az energetikus által
megadott adatok alapján kell figyelembe venni.
Az energetikus az 1998. évi áremeléseket figyelembe véve megküldte a főtési kiadások
változásáról szóló számításait, melyet a szociális rendeletbe beépíteni szükséges.
A Képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem
hangzott el, így Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a testületet a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1998./...../KT számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról
és feltételeirıl szóló 11/1996. (V.29.) KT sz. rendelet módosításáról
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3. napirendi pont
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 7/1991. (IX.l9.) KT számú rendelet
módosításáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét
az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, hogy az SZMSZ módosítására azért van szükség,
mert az elmúlt évben a Közigazgatási Hivatal a megküldött módosítást megkifogásolta,
miszerint törvénysértı az Önkormányzati törvény rendelkezéseivel.
Mindezek figyelembevételével az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a kifogásolt rész
módosítását.
A Képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem
hangzott el, így Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a testületet a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1998./...../KT számú rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX.19.) KT számú rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelettervezet megvitatása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az 1998. évi költségvetésben erre a célra 6 m Ftot különítettek el. Ez az összeg legalább húsz kérelmezı lakáshoz jutását segítené elı abban az
esetben, ha a Képviselı-testület az ellátási forma nyújtására rendeletet alkot.
Felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévıket az elıterjesztés alapján a
támogatásban részesíthetık körérıl, és annak feltételeirıl, a kizáró okokról, a támogatás
formájáról és mértékérıl, a kölcsönszerzıdés, és a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségekrıl,
és az eljárási szabályokról. Említést tett a elıterjesztésben szereplı
vissza nem térítendı önkormányzati támogatás nyújtására, illetve a kölcsönszerzıdés formájára
is. A két szerzıdés módosítása az ülés elıtt került kiosztásra, melynek változtatását illetıen Dr.
Szendrei Évától szeretne választ kapni.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, hogy a kölcsönszerzıdésben annyi módosítás
történt, hogy nem csak az ingatlan építéséhez, hanem vásárlásához is adható kamatmentes hitel.
A vissza nem térítendı önkormányzati támogatás esetében csak szerkezeti, felépítésbeni
változás történt.
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R. Nagy János képviselı helyesbíteni javasolja a 4. § (3) bekezdés (a) pontját, mely szerint az
(1) bekezdés a leírtak szerint (2) bekezdésre módosítandó. A szerzıdések változtatásával
egyetért.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy legalább kétszer ennyi pénzeszközre is szükség
volna. Ennek a támogatási formának a bevezetése nagyon nagy lehetıséget jelentene a
gyomaendrıdi fiatalok helybeni letelepedése, családalapítása tekintetében.
Császárné Gyuricza Éva a Városunk c. lap szerkesztıjének meglátása szerint a támogatásban
részesíthetık körét nem kellene ennyire korlátozni, pl.: azáltal, hogy kikötötték - a fiatal házasok
közül az egyik fél legalább 5 éve gyomaendrıdi állandó lakos legyen - kizárták annak a
lehetıségét, hogy az idegenek közül bárki is letelepedjen városunkban. Továbbá nem javasolta
az elsı lakáshoz jutók támogatását gyermek születéséhez kötni. Valamint a visszafizetés kezdı
idıpontját nem a következı év január 1. napjától javasolta, hanem a szerzıdés megkötését
követı l év múlva. A kölcsönszerzıdés 1./ pontjának formális módosítását javasolta, miszerint a
helyi támogatást kamatmentes hitel helyettesítse.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıtte felszólalók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy
mindenképpen a gyomaendrıdi fiatalok megtartása a fı cél, ezért is került kikötésre a
gyomaendrıdi lakhelyre való 5 éves idıtartam a támogatásban részesíthetık feltételei között. A
szakember ellátás érdekében azonban kivételes méltányosság címén támogatást állapíthat meg a
Képviselı-testület a Humánpolitikai Bizottság elızetes véleménye alapján. A gyermekvállalás
kapcsán elmondta, hogy ösztönözni kell - még ha jelképesen is - a fiatalokat arra, hogy
gyermeket vállaljanak. Tájékoztatásul közölte, hogy 10 év alatt több mint 1000 fıvel csökkent a
település lélekszáma. A kölcsönszerzıdés módosítása kapcsán felmerült problémát illetıen, a
módosított új szerzıdés helyesen határozza meg a visszatérítendı támogatás módját. Az, hogy a
lakásalap hogy fog feltöltıdni, a költségvetési rendeletben kell szabályozni, és a költségvetési
rendeletben kell biztosítani azt, hogy a visszafizetésbıl származó bevételt csak a lakásalapra
használják fel. A visszafizetési határidıvel kapcsolatban, a költségvetés készítésénél van
jelentısége, hiszen sokkal tervezhetıbb, ha már tudják, hogy a következı évben lehet számítani
a visszafizetésekre. A rendeleten belül kötött a kérelem benyújtásának határideje, és ugyanakkor
kötött a kérelem elbírálásának határideje is.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy
hozzák meg döntésüket.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1998./...../KT számú határozata
az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról

5. napirendi pont
Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
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szóló rendelettervezet
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, Dr. Szendrei Évát,
hogy ismertesse az elıterjesztést, Dr. Valach Béla képviselı távolléte miatt.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, hogy egy új rendelet-tervezetrıl van szó, melynek
megalkotására azért van szükség, mert pályázatot írtak ki a szolgáltatók felé a folyékony
hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Ezt követıen meg kell alkotnunk egy rendeletet, melyben
kötelezıvé tesszük a város közigazgatási területén, ennek a szolgáltatásnak az igénybevételét. A
tervezet megadja a meghatározást a témával kapcsolatban felmerült alapfogalmakra, ezt
követıen pedig szabályozza a szolgáltató, és a lakosság, igénybe vevı kötelezettségeit. A
rendelet elfogadásának a város környezetvédelme szempontjából nagy jelentısége van. A
szolgáltatási díjtételt a pályázatot nyert szolgáltató fogja meghatározni. Az Ügyrendi és Jogi
Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a testületet a rendelet
megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1998./...../KT számú rendeletét
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl
6. napirendi pont
Kárpótlási jegyek értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, hogy az Önkormányzat összesen 1.135.000,-Ft
névértékő kárpótlási jeggyel rendelkezik, mely egyrészt az önkormányzati bérlakások
értékesítésébıl, másrészt a Kunság Füszért-nél lévı tulajdonrészünkbıl tevıdik össze. Felmerült
a kérdés, hogy várjanak-e a tızsdei érték növekedésére, vagy a jelenlegi áron értékesítsék a
kárpótlási jegyeket. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megvitatta a kérdést, és javasolja azok
értékesítését, minimum 900,-Ft-os limitáron. Igaz, hogy nem olyan nagy összegrıl van szó, de a
költségvetésben árbevételként fog jelentkezni.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a testületet, hogy amennyiben
egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elıterjesztésével és határozati javaslatával, úgy
szíveskedjen azt elfogadni.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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57/1998./II.26./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
adjon megbízást bróker cég felé, az Önkormányzati tulajdont képezı 1.135.000,-Ft
névértékő kárpótlási jegyek tızsdén történı értékesítésére 900,-Ft-os limitár határral.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre
1998. május 31.

7. napirendi pont
Vitaanyag Gyomaendrıd Város közmővelıdési koncepciójához
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy az oktatási- és sportkoncepcióhoz hasonlóan
elkészült a közmővelıdési koncepció is, melyet 1998-2003-ig tervezték. A koncepció részben
taglalja a város közmővelıdésében fennálló problémákat, 1995-tıl napjainkig, illetve azokat a
szerkezeti változásokat, amelyek idıközben a közmővelıdési ágazatban végbementek.
Tulajdonképpen egy átfogó képet kapunk arról, hogy milyen szerkezeti felépítésben mőködnek a
közmővelıdési intézmények, és a civil szervezetek. A mellékletekbıl a város emlékmőveirıl,
emlékhelyeirıl, épületekrıl, híressé vált emberekrıl, illetve a civil szervezetek tevékenységérıl
kapunk tájékoztatást. Ez a koncepció az intézményeknek feladatot szab, mozgósítást a
programokra, a civil szervezetek felkarolására. Bízik abban, hogy nemcsak a programokra
vonatkoztatják a megvalósítást, hanem a városban lévı emlékhelyek rendbehozatalára is nagy
figyelmet szentelnek. Azok a régi temetık, ahol pl.: a Papp Zsigmond féle szobrok állnak,
emlékparkká alakulhatnának át. Megérzése szerint az állam is több szerepet biztosít a
közmővelıdésnek, erre utalnak pl.: a színházjegyek árából leírhatják az ÁFA-t. Nagy szerepe
van a mővelıdési intézményeknek, könyvtárnak, a lakosság támogatásában. A Humánpolitikai
Bizottság jónak tartotta, elfogadta Gyomaendrıd Város közmővelıdési koncepcióját. Az 1998.
évi költségvetésben meghatározta a város azokat a feltételeket, ahogyan a kultúrát támogatni
kívánja.1999-tıl létrehoznak egy kulturális alapot, mely az 1998. évinél nem lehet kevesebb.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy egy elızetes koncepcióról van szó.
A közmővelıdési koncepció a márciusi képviselı-testületi ülésen kerül beterjesztésre, illetve
elfogadásra. Amennyiben az intézmények részérıl némi változtatásra kerülne sor, arra a testületi
ülést megelızı bizottsági ülésen lesz lehetıség.
Katona Lajos bizottsági elnök örvendetesnek tartotta, hogy ebben az anyagban szabályozásra
kerül koncepcionálisan a közmővelıdés finanszírozásnak a kérdése, elıre tudnak kalkulálni az
intézményvezetık, mennyi az önkormányzat által nyújtott támogatás összege.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság további vitára alkalmasnak találta az anyagot, és javasolja a
testületnek elfogadásra.
Császárné Gyuricza Éva a Városunk c. lap szerkesztıje köszönetét fejezte ki a közmővelıdési
koncepciót tartalmazó vitaanyag készítıinek. Tájékoztatásul elmondta, hogy a “Városunk” lap
egy márciusi különszámmal kerül kiadásra, melynek “Utazás 1998. Kiállítás” a pontos címe. Az
anyagban pontosítani kérné: a “Városunk” lap kiadója nem a KDNP alapszervezete, hanem az
Endrıdiek Baráti Köre, illetve a civil szervezetek tevékenység szerinti felsorolásánál a “Hittel a
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holnap ifjúságáért Alapítvány” elírását. 1997-ben benyújtott egy pályázatot a közalapítványhoz,
mely a gyomaendrıdi felekezeti temetıkkel volt kapcsolatos, akkor ezt a pályázatot
elutasították.
Hangya Lajosné bizottsági elnök segítséget kért Császárné Gyuricza Évától, az anyag
kiegészítéséhez.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, amennyiben elfogadásra kerül a vitaanyag,
tulajdonképpen csak alapjaiban él 5 évig, évente lehetıség van a módosításra, korrigálásra.
További hozzászólás nem lévén, javasolta a testületnek, hogy amennyiben elfogadja
Gyomaendrıd Város közmővelıdési koncepcióját, illetve javasolja érdekegyeztetı fórumon
történı véleményezését, hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/1998./II.26./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd Város Közmővelıdési
Koncepciójához készített vitaanyagot közmővelıdési, illetve érdekegyeztetıi
fórumokon történı véleményeztetésre alkalmasnak tartja.
Határidı:
Felelıs:

1998. márciusi testületi ülés (a koncepció elfogadása)
Dr. Dávid Imre polgármester

8. napirendi pont
Óvodás és tanköteles korú gyermekek beíratásának idıpontja
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium rendelete
alapján az önkormányzat, mint fenntartó hatáskörébe tartozik az óvodai és iskolai beíratások
idıpontjának meghatározása.
Az intézményekkel történt egyeztetés során a beíratások idıpontját 1998. március 30-tól április
3-ig javasolják meghatározni.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az idıpontra tett javaslattal, úgy a határozati
javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
A Képviselı-testülete egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59/1998./II.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 11/1994./VI.8./MKM rendelet 15. §ában kapott felhatalmazás alapján a fenntartásban mőködı óvodákban és
általános iskolákban 1998-ban a beíratások idıpontját 1998. március 30. és
április 3. közötti napokra határozza meg.
13

Határidı: határozat szerint
Felelıs: Szabó Istvánné óvodavezetı
Dr. Csoma Antalné óvodavezetı
Giriczné Varga Erzsébet igazgató
Ladányi Gáborné igazgató
9. napirendi pont
Gyomaendrıdi szociális intézmények mőködésének engedélyezésével
problémák, és az intézmény hosszú távú fejlesztési elképzelései

kapcsolatos

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, elkészült egy szakmai program a Mirhóháti út 5. sz.
alatti ingatlan megvásárlására, átalakítására, hasznosítására. Erre elsısorban azért volt szükség,
mert az intézmény csak ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik, mivel nem felel meg az
ÁNTSZ elıírásainak. 1999. január 1-ig a hiányzó feltételeket meg kell teremteni.
Másodsorban a program elkészítését az indokolta, hogy bár sokat költ az önkormányzat az
idısek szociális ellátásra, viszont az idısıdı lakosság miatt szükség van ezeknek az ellátási
formáknak a fenntartására.
Lehetıség nyílt arra, hogy a Mirhóháti úti Idısek Otthona közvetlen szomszédságában lévı
ingatlant megvásárolják, amely lehetıvé tenné az otthon bıvítését.
A koncepció lényege, hogy mindenféle szociális ellátási forma biztosított legyen, amely a
szociális ellátáson túl a piaci igényeknek is megfeleljen. Egyenlıre csak három szintnek a
megoldásáról lenne szó, viszont elképzelhetı, hogy a negyedik szintet, a súlyosan betegek
ellátását is megtudják oldani.
Ez a program egyenlıre csak a Mirhóháti úti intézményt érintené, majd ha szükséges úgy az
endrıdi részen is beindítanák. Ez azonban függ attól, hogy a Körös Thremál Hotel Rt. által
megépül e a magánintézmény, vagy nem.
Az elképzelések megvalósítására lehetıség van pályázatot benyújtani a Népjóléti
Minisztériumhoz, amelynek pozitív elbírálása esetén az önkormányzati támogatás csak a
költségek megelılegezésében jelentkezne.
A Humánpolitikai Bizottság a koncepciót megvitatta az abban foglaltakkal egyetértett és
javasolja a képviselı-testületnek annak elfogadását.

Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottsági elnöke elmondta, az elmúlt idıszakban elég
gyakran foglalkozott már a testület a város szociális intézményeivel elsısorban a finanszírozásuk
miatt. A jelenlegi helyzetben nehéz olyan megoldást találni, amely nyilvánvaló lenne.
Elsıdlegesen a fejlıdés irányát kellene eldönteni. Látni kell azt, hogy a jelenlegi színtő
szolgáltatáshoz az önkormányzatnak egyre nagyobb támogatást kell biztosítani, tehát a költségek
csökkentésének egyik módja lehetne a szolgáltatás fokozatos leépítése. Ez viszont egy
visszafejlıdést jelentene.
A másik lehetıség megpróbálni elıre menekülni. Ehhez azonban meg kell vizsgálni a reális
lehetıségét annak, hogy olyan ellátottakat helyezzenek el akiknek az anyagi helyzete egy
emeltebb színtő ellátást is megenged. Prognosztizálni kell azonban azt is, hogy mi lesz a
következı idıszakban, ugyanis ebben a rohanó tempóban a hagyományos család modell egyre
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inkább felbomlik abban az értelemben, hogy az idıs szülık egyre inkább nem számíthatnak a
gyermekeik gondozására, így már aktív korúkban gondoskodni kell öregkorukról. Mindezek
alapján egyre nagyobb a valószínősége, hogy a szociális ellátás iránt megnı az igény. Kérdés
viszont, hogy a városban már mőködı, nem önkormányzati fenntartású szociális intézmények és
az elindult magánkezdeményezések mellett marad e fizetıképes kereslet. A tapasztalatok alapján
úgy tőnik, hogy igen, hiszen vannak olyanok akik elıtérbe helyezik a városi intézményeket a
magán, illetve egyházi intézménnyel szemben, ezért talán még is az elırelépést kellene
megpróbálni, egy emeltebb színtő szolgáltatás biztosítása mellett, amelynek következtében a
hatékonyabb mőködtetés jobban megoldható lenne.
Ami a koncepcióban foglaltak finanszírozását illeti, az önkormányzatnak csak részben kellene a
“zsebébe nyúlni“ , hiszen a beruházáshoz szükséges összeg nagyobbik részét pályázati úton
biztosítanák. A kialakításra kerülı szobák értékesítésével pedig a megelılegezett önkormányzati
önerı vissza kerülne a város kasszájába.
Természetesen vannak némi bizonytalanságok is ebben a dologban, ugyanis mi van akkor, ha az
épületet megvásároltuk, de a pályázaton még sem nyerünk.
Összegezve azonban úgy ítélte meg, hogy ezen az úton kellene elindulni, bízva abban, hogy a
finanszírozás és a mőködtetést úgy tudják biztosítani, ahogy a koncepcióban szerepel.
A maga részérıl és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében is javasolta az elıterjesztésben
foglaltak elfogadását.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint az elıterjesztésben szereplı elképzelések
megvalósulásával enyhítenék az intézmény gondját, viszont ez nem jelenthet hosszú távú
megoldást. Olyan épületegységet kellene keresni a városban, amely hosszú távon alkalmas lenne
idısek otthona kialakítására.
Dávid István képviselı megítélése szerint ez a megoldás az utolsó intézmény felszámolását
jelentené az endrıdi településrészen, az iskolán kívül nem marad semmilyen intézménye ennek a
településrésznek.
A maga részérıl messzemenıkig tiltakozott az ellen, hogy a koncepcióban szereplı épületekre
egy forintot is beleinvesztáljon a város.
Egyetértett a Hanyecz képviselı asszony azon véleményével, hogy olyan épületegységet kell
keresni, amely hosszú távon megoldja az intézmény problémáját. A koncepcióban szereplı
megoldás egy fejetlen kapkodást jelent, de nem old meg semmit. A városnak 15 millió forintja
áll a volt ENCI épületében, amely lassan egy éve kihasználatlanul áll, nem akarnak funkciót
találni neki.
Módosító indítványként javasolta, hogy a képviselı-testület napolja el a koncepcióról való
döntést és dolgozzák ki az idısek otthona Enci épületében történı kialakításának lehetıségét.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a pályázat pozitív elbírálása esetén a megvásárolt
épületben lehetıség lenne legalább négy két ágyas szoba kialakítására kb. 4 millió forintért, két
egy ágyas szoba kialakítására 1 millió forintért. Az így kialakított szobákat mintegy 5 millió
forintért lehetne értékesíteni. Tehát a 300-500 e Ft saját erı mellett, kb. 6 millió forint amit a
megvásárolt épület átalakítására költenének.
Látni kell azt, hogy az elmúlt két évben nem az elırelépés, fejlesztés volt a cél, hanem a
gondozási központ mőködıképességének biztosítása. Ezen változtatni kell és lépni kell a
fejlesztés érdekében.
Ami az endrıdi településrészt illeti, szó sincs felszámolásról. Mint ismeretes ott a Körös
Thermál Hotel Rt. tervezi egy magasabb szintő ellátást biztosító, magán idısek otthonának
kialakítását. Ezt a kezdeményezést az önkormányzatnak tiszteletben kell tartani, és meg kell
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várni annak beindítását, hiszen lesznek olyan rétegek, akik ilyen intézményre tartanak igényt.
Amennyiben az Rt. terve nem valósulna meg, úgy a gyomai településrészhez hasonlóan a
városnak kell gondoskodni egy idısek otthona centrum kialakításáról.
A maga részérıl el tudja fogadni azt is, ha a képviselık többsége a volt Enci épületében történı
kialakítást fogja támogatni, bár az épület jellegénél és elhelyezkedésénél fogva sem alkalmas
ilyen célra, hiszen az itteni idıs emberek nem egy emeletes, kert nélküli, fogalmas helyen lévı
betonrengetegbe vágynak eltölteni idıs napjaikat.
Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ha nem nyerünk a pályázaton
úgy a városnak mélyen a zsebébe kell nyúlni, hiszen ahhoz, hogy a végleges mőködési engedélyt
megkaphassa az intézmény, az ÁNTSZ által elıírt feltételeket meg kell teremteni.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló hangsúlyozta, a volt Enci épületének átalakítása
jelentıs összegbe kerülne a városnak.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát kérte a képviselıket elsıként Dávid képviselı úr
módosító indítványáról döntsenek, miszerint a napirendi pontról való döntést a képviselı-testület
napolja el, és dolgozzák ki az idısek otthona volt Enci épületébe történı kialakításának
lehetıségét.
A képviselı-testület a módosító indítványt 1 igen szavazattal elvetette.
Balázs Imre képviselı véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha valahol a két
településrész közötti szabad területen tudnának építeni egy szociális intézményi centrumot.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a koncepcióban szereplı megoldással
50-55 fı megfelelı körülmények között történı ellátását tudnák biztosítani, sıt további bıvítésre
is van lehetıség.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint hosszú távon az is megtérülne, ha a városban nem
több helyen lenne szociális intézmény, hanem egy helyen, egy arra alkalmas épületben.
A koncepcióban szereplı megoldás csak átmeneti jellegő, hosszú távon nem oldja meg a
problémát.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl a Mirhóháti úton történı intézményi átalakítást,
bıvítést hosszú távú megoldásnak tartotta. Tudomásul kell venni, hogy a város pénzügyi
lehetısége nem teszi lehetıvé egy új szociális intézménynek az építését. Csak olyan
megoldásban lehet gondolkodni, amit a város kasszája elbír.
Mint a fentiekben is elmondta, amennyiben az endrıdi településrészen az Rt. tervei ez év
október 31-ig nem valósul meg, úgy a városnak kell gondoskodni a gyomaihoz hasonló
centrumnak a kialakításáról. Viszont, ha az Rt.-nek sikerül a magánintézményt kialakítani, úgy
hihetetlen nagy gondtól szabadulna meg a város.
A vita lezárásaként felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára. A határozati javaslatot azzal
a kiegészítéssel javasolta elfogadni: amennyiben az endrıdi településrészen a Körös Thermál
Hotel Rt. által kezdeményezett szociális intézmény kialakítása 1998. október 30-ig nem valósul
meg, úgy a Képviselı-testület kidolgozza a gyomai részhez hasonló szociális intézménycentrum
kialakításának lehetıségét.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1
tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/1998./II.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a város szociális
intézményeinek hosszú távú fejlesztési koncepciójával.
A képviselı-testület szükségesnek tartja a Gyomaendrıd, Mirhóháti út 5. Sz.
alatti ingatlan megvásárlását -2.2 millió Ft bruttó összegő vételár mellett - és
annak Idısek Otthonná történı átalakítását.
A Képviselı-testület a koncepcióban kitőzött célok megvalósítása érdekében
támogatja a Népjóléti Minisztériumhoz történı pályázat benyújtását.
Amennyiben az endrıdi településrészen a Körös Thermál Hotel Rt. által
kezdeményezett magán szociális intézmény kialakítása 1998. október 30-ig nem
valósul meg, úgy a képviselı-testület kidolgozza a gyomaihoz hasonló szociális
intézmény centrum kialakításának lehetıségét.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, az ingatlan megvásárlásával és a
pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedés megtételére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Városi Gondozási Központ vezetıje
Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.0.
napirendi pont
Halászati jog elutasításával kapcsolatos felülvizsgálati kérelem benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Szendrei Éva bizottsági elnököt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a halászati törvény értelmében az önkormányzatok
a tulajdonukban lévı holtágak halászati jogára igényt jelenthetnek be a Földmővelésügyi
Miniszternek.
A város tulajdonában álló holtágak tekintetében a képviselı-testület az elmúlt év októberében
hozott határozatában döntött arról, hogy bejelenti a halászati jogra vonatkozó igényét a
Földmővelésügyi Miniszternek.
A miniszter a január 23-án kelt határozatában az önkormányzat igényét elutasította. A törvény
értelmében a képviselı-testület nem kérelmet nyújtott be, hanem bejelentette igényét, amely a
törvény erejénél fogva a bejelentés következtében az önkormányzatra kellett volna szálljon.
Az említett törvény értelmezése, áttanulmányozása után az Ügyrendi és Jogi Bizottság arra az
álláspontra jutott, hogy a Miniszter Úr nem járt el helyesen, nem volt joga érdemben elbírálni az
önkormányzat kérelmét. Tehát ahhoz, hogy a halászati jogot megkaphassa az önkormányzat
nincs más út, mint bírósághoz fordulni.
A bizottság javaslata, hogy a képviselı-testület nyújtson be felülvizsgálati kérelmet a Fıvárosi
Bírósághoz.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jelen pillanatban senki nem vitatja a horgászati,
halászati jogokat. Az önkormányzat azt szeretné, hogy aki a tulajdonos az élvezze a holtágak
használatával, üzemeltetésével kapcsolatos jogokat.
Balázs Imre képviselı azt kérte, hogy addig, amíg ez a dolog nem rendezıdik addig is
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barátságosan kezeljék a holtágakat a Halászati Szövetkezettel. Az önkormányzat feladata
gondoskodni a partszakaszról, a víz megfelelı szintjérıl, még a szövetkezet a dús
halállománynak a biztosításáról.
Tótka Sándor képviselı a témához kapcsolódóan lakossági panaszt tolmácsolva elmondta, a
Csókási-zúgi holtágból valakik rendszeresen kiszivattyúzzák a vizet, de a pótlásról nem
gondoskodnak. Jó néhány veteményes kertnek használják a holtág medret is.
Kérte az illetékeseket a panaszt vizsgálják ki és tegyék meg a szükséges intézkedést.
Czibulka György képviselı a felvetéssel kapcsolatban kívánta elmondani, hogy az ott lévı
szivattyúállás a befelé jövı víznek a kiszivattyúzását szolgálja. Az a holtág belvíztározóként
mőködik, és meg van arra a szabály, hogy a vizet milyen szinten kell tartani.
Gellai Imre a Kisgazdapárt Endrıdi Szervezetének elnöke megerısítette a Tótka képviselı úr
által elmondottakat. Javasolta, hogy az arra illetékesek állapítsák meg ott a vízszintet és az alá ne
engedjék, ne használják egyesek a folyómedret veteményes kertnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az észrevételt, a szükséges intézkedést a hivatal
meg fogja tenni.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az Ügyrendi
és Jogi Bizottság javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/1998./II.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1957. Évi IV. tv. 72. §-ban biztosított
jogkörében eljárva, felülvizsgálati kérelmet nyújt be, a Földmővelésügyi
Miniszter 66.019/1998. ikt. sz. alatt kiadott határozatával szemben a Fıvárosi
Bírósághoz.
Határidı: 1998. február 26.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
1Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen..
napirendi pont
Sóczó Elek által mőködtetett motormúzeum támogatásával kapcsolatos megállapodás
módosítása
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, Sóczó Elek a motormúzeum tulajdonosa azzal a
kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy az elmúlt évben a motormúzeum támogatására
kötött megállapodást módosítani szeretné.
Az elıterjesztésben szereplı megállapodás módosítás Sóczó Elek kérése szerint készült el.
Lényegében az Ügyrendi és Jogi Bizottság szerette volna, ha megadhatnák azt a támogatást,
amellyel segítenék a múzeum mőködését és az ne kerüljön el a városból, de sajnos úgy tőnik,
hogy olyan megállapodást nem tudnak Sóczó úrral kötni, amely ezt biztosítaná. Ezért a bizottság
úgy döntött, hogy amennyiben neki ez megfelel, hajtsák végre a megállapodás módosítását.
18

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, annak ellenére, hogy Sóczó úr ilyen kérelmet nyújtott
továbbra is javasolja a 100.000 Ft támogatás biztosítását, hiszen egy nagyon értékes
győjteményrıl van szó, amelyet a város vendégei is meg szoktak tekinteni. Bízni kell abban,
hogy ez a győjtemény nem kerül el a városból.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, lényegében Sóczó úr szabadulni akart azoktól a
kötelezettségektıl, amelyet a megállapodásban meghatározottak jelentettek számára, ezért nem
kérte az 500.000 Ft önkormányzati támogatást.
A képviselıknek tisztában kell lenni azzal, hogy lemondanak bizonyos jogaikról, akkor amikor
kevesebb támogatás mellett szavaznak. Természetesen az már más kérdés, hogy ezt a jogaikat
hogyan tudták volna érvényesíteni, ha erre került volna sor.
További észrevétel, vélemény nem hangzott el, Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a
képviselıket döntsenek a megállapodás módosításáról.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62/1998./II.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Sóczó Elek Gyomaendrıd, Fı u. 220.
Sz. alatti lakos által mőködtetett motormúzeum támogatására vonatkozó
megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen..
Elızmények:
A felek 1997. Január 6-án megállapodást kötött, melyben a támogató vállalta évi
500.000 Ft összegő támogatás biztosítását, a támogatott tulajdonában álló
motormúzeum fenntartásához, és fejlesztéséhez, figyelemmel arra, hogy múzeum
közösségi érdeket is szolgál.
A támogatott a megállapodás alapján biztosítandó támogatási összeget nem
kívánja igénybe venni.
2. A megállapodás 4. pontja az alábbiakra módosul:
A támogató anyagi lehetıségei szerint , maximum 100.000 Ft/év összegő
támogatást nyújt a motormúzeum fenntartásához.
3. A támogató tudomásul veszi, hogy a megállapodás 1., 2., 3., pontjában
fennálló kötelezettségeket addig köteles biztosítani, amíg a támogató a
támogatást biztosítja.
4. A megállapodás egyéb rendelkezései nem módosulnak.
A felek a jelen megállapodás módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták.
Határidı: 1998. Március 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Hiba! A kapcsoló argumentuma érvénytelen.2.
Külföldi tanulmányút támogatása

napirendi pont

Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, Krucsó Balázs komádi lakos,
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aki a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola tanulója, azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy támogassa a külföldi tanulmányútját.
A tanulmányútjának célja, hogy a Guba Sándor Emlékversenyre a kenguru tenyésztésérıl
készülı dolgozatához, egy németországi kenguru telepen megismerje és megszerezze azokat a
tapasztalatokat, amit ennek az állatnak a tenyésztésrıl tudni kell.
Nevezett tanuló az elmúlt évben a fent említett emlékversenyen az állattenyésztési kategória elsı
helyezést és külön díjat kapott.
Véleménye szerint támogatni kellene ezt a tanulót, annál is inkább, mert példaértékő az a
vállalkozói szemléletmód, amit İ folytat annak érdekében, hogy a célját elérje.
A Humánpolitikai Bizottság a kérelmet megtárgyalta, és tekintettel arra, hogy a szociális
rendelet értelmében átmeneti segélyben a tanuló nem részesülhet, mert nem gyomaendrıdi
lakos, ezért a bizottság javasolja, hogy az átmeneti segély keretbıl 10.000 Ft-ot utaljanak át a
polgármesteri alapba és ezzel az összeggel támogassák a tanulót.
Dávid István képviselınek aggályai voltak a támogatással kapcsolatban, ugyanis a
költségvetés tervezése során kérte, hogy a helyi iskolák által mőködtetett alapítványok
támogatására tervezzenek bizonyos összeget, erre azonban nem került sor.
A helyi tanulók támogatására nem jutott pénz, most meg támogassák egy vidéki tanulónak a
továbbjutását. Mit fog ez a tanuló az iskola befejezése után a városunknak profitálni?
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint most, és a jövıben is támogatni kell az ilyen
ambiciózus, alkotó vággyal rendelkezı fiatalokat.
Czibulka György képviselı egyetértett a Dávid képviselı úr véleményével. A helyi tanulók
között is lenne olyan akit támogatni lehetne.
A maga részérıl nem javasolta az átmeneti segély keretbıl a polgármesteri alapba történı
pénzeszköz átcsoportosítását. A bizottság által javasolt 10.000 Ft támogatási összeget a
polgármesteri alap terhére javasolta biztosítani.
Javaslatát kérte módosító indítványként figyelembe venni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ez a tanuló még is csak a város és az iskola hírnevét
fogja öregbíteni.
Lezárva a vitát kérte a képviselıket, hogy elsıként Czibulka képviselı úr módosító javaslatáról,
miszerint a képviselı-testület ne támogassa az átmeneti segélykeretbıl 10.000 Ft pénzösszegnek
az átcsoportosítását.
A képviselı-testület a módosító javaslatot 2 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a módosító javaslat nem kapta
meg a többségi szavazatot, így az elıterjesztett határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/1998./II.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Krucsó Balázs Komádi, Dózsa Gy. u.
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22. sz. alatti lakosú, a gyomaendrıdi Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari
Szakképzı Iskola tanulójának külföldi tanulmányútjára 10.000 Ft összegő
támogatást nyújt.
A képviselı-testület az átmeneti segélykeretbıl 10.000 Ft pénzösszeget
átcsoportosít a polgármesteri alapba.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának
elıkészítésére, valamint felkéri a polgármestert, hogy a kifizetéssel kapcsolatos
további intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint, illetve 1998. június 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı

13.
napirendi pont
Az Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Mentıszervezete részére biztosított 250.000 Ft
összegő támogatás felhasználása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött arról, hogy a
a Mentıszervezet kérését támogatja és a helyi mentıszolgálatnál történı garázs építéséhez
250.000 Ft összegő támogatást nyújt. Lényegében az új garázs építésére azért van szükség, mert
a mentıállomás kapacitásának bıvítése következtében kapott MERCEDES típusú esetkocsi a
meglévı garázsba nem fér be. Természetesen ennek a gépkocsinak csak akkor van értelme, ha a
szükséges felszerelések, berendezési tárgyak meg vannak benne.
A Mentıszervezet vezetı fıorvosa összeállította azoknak az eszközöknek a listáját, amelyek
még szükségesek ebbe a gépkocsiba. Ezek összértéke 6.300.000 Ft.
Ezt a pénzösszeget a Mentıszolgálat nem tudja biztosítani, azonban a Népjóléti Közlöny 3.
Számában megjelent egy pályázati felhívás, ilyen felszerelési tárgyak beszerzésére. A pályázat
benyújtásához 20 %-os saját erıt kell biztosítani, melynek összege 1.260.000 Ft. A pályázatot a
mentıszolgálat és az önkormányzat közösen nyújthatja be. A saját erı fedezetére azokat a
támogatásokat lehetne felhasználni, amelyeket a környezı települések a garázs építésére
biztosítottak, illetve a különbözı alapítványi támogatásokat.
Amennyiben a képviselı-testület egyetért az elıterjesztésben leírtakkal, úgy a határozati javaslat
alapján elsıként dönteni kellene arról, hogy egyetértenek e mentıszolgálattal közösen történı
pályázat benyújtásával, és az ehhez szükséges saját erı biztosításával, illetve arról, hogy a garázs
építésére nyújtott 250.000 Ft támogatás a benyújtandó pályázat saját erıs részéül jelölik ki.
Természetesen a pályázat elutasítása esetén ezt a támogatást továbbra is a garázs építéséhez
kerülne biztosításra.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint rendkívül kedvezı ez a lehetıség, hiszen maga
a Békés Megyei Mentıalapítvány 650.000 Ft-ot biztosítana erre, az önkormányzatnak viszont ez
többletköltséget nem jelentene.
A maga részérıl mindenképpen támogatásra javasolta a közös pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
64/1998./II.26./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Országos Mentıszolgálat Békés
Megyei Mentıszervezetével közösen pályázatot nyújt be a Népjóléti
Minisztérium által kiírt “ sürgısségi betegellátás feltételrendszerének
korszerősítésére “ címő pályázati programra.
A pályázat célja a Gyomaendrıdön és térségében szolgálatot teljesítı, az
Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Mentıszervezete tulajdonában álló
esetkocsi felszerelések biztosítása.
A pályázaton igényelt összeg: 5.040.000 Ft
Az önkormányzat által biztosítandó saját erı összege: 1.260.000 Ft
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidı: 1998. Február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/1998./II.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 31/1998./I.29./Kt. számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Országos Mentıszolgálat Békés
Megyei Mentıszervezete részére a Mentıszolgálatnál történı garázs
kialakításához biztosított 250.000 Ft összegő támogatást a Mentıszolgálattal a
Népjóléti Minisztériumhoz benyújtandó pályázat saját erıs részéül jelöli ki.
A pályázat elutasítása esetén a támogatás összegét a garázs építéséhez biztosítja
az önkormányzat.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után az alábbi bejelentésekre került sor.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a képviselı-testület döntésének
megfelelıen a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. megkezdte a város és vonzáskörzete
középtávú fejlesztési koncepciójának elkészítését. Ezzel kapcsolatosan március 3-án az Rt.
szakértı csoportjai egyeztetést tartanak a hivatalban. Az Rt. munkatársai a polgármester
meghatalmazása alapján adatgyőjtés és információ szerzés céljából fel fogják keresni a
képviselı-testület tagjait, a különbözı intézmények vezetıit. Kérte, hogy lehetıség szerint
fogadják és segítsék ezeknek a szakértıknek a munkáját.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszolva Hanyecz Képviselı asszony napirendi pont elıtti
interpellációjára elmondta, a képviselı-testület elsı alkalommal 1997. februárjában döntött arról,
hogy nyílt pályázatot ír ki a 187. B - nyárfás erdıterület kitermelésére. Erre a pályázatra érvényes
pályázat nem érkezett, így a 211/1997./VI.26./KT. számú határozattal meghívásos pályázat
került kiírásra.
Ez a pályázati kiírás az alábbi személyeknek lett megküldve.
Serbán Lırinc Békéscsaba, Gyomaszolg Kft Gyomaendrıd, HIDR+PLANING Bt. Gyula,
Komóczi Attila Gyomaendrıd, Délalföldi Erdészeti Bt. Gyula, Jenei László Gyomaendrıd, és
Dán Márton Bélmegyer. Lényegében ezek a személyek azok, akik erdıkitermelésben és
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újratelepítésben valamilyen szinten jártassággal rendelkeznek.
Ezt követıen került sor a vállalkozási szerzıdés megkötésére egy gyulai vállalkozóval, melynek
értelmében a vállalkozó vállalja az erdı kitermelését , újra telepítését, illetve az erdı alatti
területet rendbe teszi. A munka elvégzésének végsı határideje 2001. szeptember 30. Az
újratelepítés befejezı munkáinak 1998. szeptember hónapban kell elkészülni. A vállalkozási ár
m3-ben lett meghatározva, 2100 Ft/m3. A fakitermelési terv szerint a felmérések alapján
elméletileg 621 m3 lett volna a fa kitermelhetı mennyisége, azonban ténylegesen 765 m3
mennyiségő fa került kitermelésre.
A vállalkozási szerzıdés értelmében az újratelepítéshez a fa anyagot a vállalkozónak kell
biztosítani.
Felkérte a képviselıket, hogy a tájékoztatóját szíveskedjenek elfogadni, tudomásul venni.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint jobb megoldás lett volna az, ha egy-két év alatt
fokozatosan termelték volna ki a fákat, és a tőzre valót szociális alapon kiosztották volna a
helybéli lakosok között. Az ép, egészséges fát, pedig más módon is lehetett volna értékesíteni,
nagyobb haszonra is szert tehetett volna a város.
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismételten hangsúlyozta, a vállalkozónak kötelessége a fa
kitermelése, a rekultiváció és a fa újratelepítése. A vállalkozó saját faanyagból végzi el az
újratelepítést. A határidı azért 2001-ig szól, mert az eredésbıl származó problémákat a
vállalkozónak meg kell oldani, azokat a csemetéket, amelyek nem erednek meg ezen határidın
belül pótolni kell.
Kétségtelen tény, hogy a fa kitermelésében nagy üzlet van, azt azonban látni kell, hogy jelen
esetben nem csak kitermelni kell a fát, hanem a terepet rendbe kell tenni tuskótalanítani kell, és
újra kell telepíteni. Éppen ezek miatt nem volt igazán jelentkezı sem a nyilvános, sem a
meghívásos pályázati kiírásra.

További bejelentés, kérdés, vélemény nem hangzott el, Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta
a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a Fellebbezések tárgyú
elıterjesztéseket a képviselı-testület zárt ülésen vitatja meg.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Garai János
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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