Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

5/1998.
JEGYZİKÖNYV

Készült a Képviselı-testület 1998. március 19-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, Tótka
Sándor, Hanyecz Margit, Dr. Valach Béla képviselık;
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı;
Uhrin Zoltánné, Rau József csoportvezetık;
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,
az intézmények vezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 18 képviselıbıl jelen volt 17 fı. Várfi András alpolgármester elızetesen
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hanyecz Margit és Bátori Gyula képviselıket.
Dr. Dávid Imre polgármester úr röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
Az elmúlt testületi ülésen határozott a Képviselı-testület a Mirhóháti u. 5. szám alatti ingatlan
(Vay féle ház) értékesítésérıl. Az Önkormányzat 2,2 m Ft vételi áron megvásárolja az épületet,
az adásvételi szerzıdés aláírására a mai napon kerül sor. A vételi összeg kifizetésének határideje
1998. április 27-e.
- A Közmunka pályázaton nem nyert az Önkormányzat, kb.: 30 pályázó volt, a jelentkezık
közül négy nyertes pályázó volt, és ezek közül is csak egy Önkormányzat. A város újra benyújtja
a közmunkára irányuló pályázatát. A héten Gyomaendrıdre látogat Dr. Halmos Csaba a
Közmunkatanács elnöke, településünk és Hunya helyszíni szemléjével próbálják megerısíteni a
közmunka nélkülözhetetlenségét, szükségességét.
- Dávid István képviselı által benyújtott lakossági kérelem, mely a Mezıtúri Kórház anyagi
támogatásával kapcsolatos, kivizsgálása folyamatban van. Az ÁNTSZ, a Mentıszolgálat, a helyi
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fıorvos asszony elkészíti a kérelemre irányuló szakmai anyagot, és a következı bizottságik
ülésekre és az áprilisi testületi ülésre benyújtásra kerül.
- Említést tett továbbá egy névtelen levélrıl, mely az állattartás csökkentésének jogosságára
irányult. Szomszédos bejelentések alapján szabálysértési eljárás indítható abban az esetben, ha
az állattartás nem megfelelı körülménynek között zajlik.
Véleménye szerint próbáljanak következetesen élni és cselekedni, és méltányolják a város
lakosságának törekvéseit.
- A februári testületi ülésen bejelentett Kondorosi út mellett lévı pulykateleppel kapcsolatban
elmondta, hogy helyszíni szemle igazolta a bejelentés jogosságát, a szükséges intézkedések
megtörténtek. A tulajdonos a GALLI-COOP Kft. Az állati hullák elhelyezését illetıen hatósági
engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek. A gyepmesteri teleppel felvették a kapcsolatot.
- Érkezett egy köszönı levél Pésó Illés Bélánétól, az AÖregszılıi Gyermekekért Alapítvány@
részére nyújtott támogatásért, illetve a gyermekek részére szervezett programokért.
- Az 1998. évi költségvetés elfogadásakor 3 m Ft-os gépkocsi vásárlás volt beütemezve. Mivel a
Gyámhivatal, mint önálló szervezeti egység Gyomaendrıd mellett, Ecsegfalva, Hunya és
Dévavánva települések gyámügyeit is ellátja. Valamint az építéshatóság vonatkozásában
Ecsegfalva és Hunya települések ellenırzése megnövelte a hivatali gépjármő használatát.
Ennek következtében (bizottsági ülésen elızetes bejelentsék alapján) egy OPEL ASTRA
személygépjármő vásárlására kerül sor. A gépkocsi várható vételi ára kb.: 2.670.000,-Ft. 1998.
január 15. elıtti érvényes áron, további 10 % kedvezménnyel ajánlották megvételre a hivatalnak.
A vásárlásra betervezett összegbıl így kb.: 330.000,-Ft megtakarításra került sor.
- Az 1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának március 15-i városi rendezvényei
keretében Endrıdön a Szent Imre Katolikus templom ünnepi miséje után a Hısök terén a
zászlófelvonás után a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ünnepi mősora hangzott el, majd
elhelyezték az intézmények koszorúikat. Gyomán a Szabadság téri zászlófelvonást Sipos Tas
Töhötöm református lelkész ünnepi beszéde követte. Ezután a 2. számú Általános Iskola ünnepi
mősora hangzott el, majd a Hısök emlékmővénél a koszorúzásra került sor. Ezúton köszönte
meg a mősor szervezıinek és résztvevıinek fáradozását.
- Március 18-án a RAICHLE SÍCIPİ Kft. új üzemegységének átadására került sor. Az ünnepi
átadón részt vett Varga Zoltán a Békés Megyei Közgyőlés elnöke. A tulajdonos részérıl két
német úr is részt vett az átadón. A jelenlegi 120 fı helyett, év végére 150 fıt foglalkoztatnak.
Ezáltal is bizonyítani kívánják, hogy a város foglalkozik, törıdik a lakosok
munkahelyteremtésével.
- Röviden említést tett a helyi Szó-beszéd c. lapban közzétett közvéleménykutatás eredményérıl,
miszerint 348 lakos nyilatkozott. Arra a kérdésre, hogy mivel vannak a legjobban megelégedve
az alábbiakat válaszolták: a telefonrendszer kiépítésével, a kommunális szemét szállításával, az
orvosi ellátással. Kevésbé vannak megelégedve a közbiztonsággal, az utak-, járdák állapotával,
és a munkalehetıséggel. Mit szégyellnek legjobban a városban: a sáros-, poros utcákat, a
szemetes várost, a szállás és vendéglátás hiányosságait, a szennyezett holtágat, a rossz
közbiztonságot, és az emberi magatartást.
A város közbiztonságát a nyilatkozók 74 %-a átlagosnak, 23 %-a rossznak, 3 %-a kritikusnak.

104

- Az un. Avitatott@ bírósági per tárgyát képezı földterületek hasznosítása kapcsán probléma
merült fel, mivel a tulajdonjog a mai napig nem tisztázódott, így egyesek Afelfogták@ a
földterületeket, megmővelik illetve annak hasznaiból részesednek anélkül, hogy
földhaszonbérleti díjat fizetnének érte. Más gazdálkodók pedig az önkormányzattal
földhaszonbérleti szerzıdést kötöttek, és megfizetik a bérleti díjat. A lakosság és a gazdálkodók
részérıl is nehezen fogadják el ezt az állapotot. Érthetı azoknak a gazdálkodóknak a
földhaszonbérletre való igényük akik hajlandóak megmővelni a földet és fizetni érte, ugyanakkor
velük szemben állnak azok akik Afelfogták@ és kötelezettség nélkül megmővelik. Ebben a
tárgykörben egységes álláspontot kell kialakítani és következetesen képviselni.
Ezen földterületek tisztázására és a települési folyékony hulladék elszállítására kiírt pályázat
értékelésére a március 30-i rendkívüli testületi ülés keretein belül kerül sor.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, hogy helyesnek tartja a polgármester eljárását,
véleménye szerint is egy egységes rendszer kialakítására van szükség. Az eljárás során azokat
kell elınyben részesíteni, akik becsületesen fizették a bérleti díjat.
Dávid István képviselı felszólalásában a polgármester által felolvasott névtelen levélre reagált.
Véleménye szerint a város vezetése megvitatta az állattartással kapcsolatos kérdéseket.
Képviselıi tájékozottság hiányáról lehet szó. A földkérdés kapcsán feltette a kérdést, miszerint:
hol vannak azok a pártok, akik a földkérdést vitatták? Lehetségesnek tartja, hogy a háttérben
bizonyos személyek húzódtak meg, és a város nevét kihasználva a földterületet jogtalanul
használják.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy egy bizonytalan tulajdonviszonyt soha nem lehet
igazságosan lerendezni.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló tiltakozott a megjelent újságcikk ellen, miszerint
Gyoma most méri az utolsó csapást Endrıdre. Gyoma soha nem vett el Endrıdtıl soha. A
gyomai lakosság közömbösen és békésen nézi az eseményeket. Hogy ki kire mért csapást? Ezt
bizonyítja az is, hogy a gyomai intézmények nagy részében endrıdi vezetık dolgoznak. Az
intézményeket nem a gyomaiak, hanem a polgármester és a Képviselı-testület vette el.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel, interpelláció nem lévén köszöntötte Mészáros
László, Simon István és Dr. Szendrei Éva képviselıjelölteket, akik az 5. számú választókörzet
jelöltjeit és megadta nekik a bemutatkozás lehetıségét.
Mészáros László a Kisgazdapárt képviselıjelöltje köszöntötte a polgármestert, a Képviselıtestületet, a megjelent vendégeket és a bemutatkozás lehetıségét. Ezt követıen röviden
bemutatkozott. 47 éves, Békésszentandráson született, tanulmányait Szarvason a Vajda Péter
Gimnáziumban végezte, ezt követıen Budapesten a Mőszaki Egyetem Építımérnöki karán
okleveles vízépítı mérnök diplomát szerzett, majd a debreceni Agrártudományi Egyetemen
halászati szakmérnöki diplomát szerzett. Három gyermek édesapja. Az AGROBER
Építéstervezési Fıosztályán dolgozott 25 éven keresztül. Kb.: 5 és fél évet Brazíliában,
Columbiában, Venezuelában, Paraguayban dolgozott. Oroszul, angolul, portugálul és spanyolul
beszél. A Gazdakörök Békés Megyei Szövetségének vezetıségi tagja, valamint a Békés Megyei
Agrárkamara elnökségi tagja. Jelenleg mezıgazdasági vállalkozóként dolgozik.
Szarvason él családjával együtt. A gyomaendrıdi halfeldolgozó épületét ı tervezte.
Véleménye szerint a következı parlamenti ciklus az országnak nehéz idıszakot fog jelenteni.
Legfontosabb cél, a helyi problémákat bevinni a parlamentbe, és lobbi jelleggel a helyi
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érdekeket képviselni.
Simon István Munkáspárti képviselıjelölt köszöntötte a jelenlévıket. Majd ezt követıen
röviden bemutatkozott. Szolnokon született, szegény dolgozó emberek gyermekeként.
Szolnokon végezte iskoláit,
ahol fényezı-mázoló szakmunkás bizonyítványt szerzett.
Házasságkötése kapcsán került Békés megyébe, Kondorosra. Két gyermek édesapja, 50 éves.
A kondorosi Dolgozók Tsz mőhelyében dolgozott, mint fényezı, azonban egészségügyi okok
miatt szakmát, illetve munkahelyet kellett változtatnia. Így került Szarvasra, állami tőzoltóként,
mint a Szarvasi Tőzoltóság alkalmazottja. Nem ígér, amennyiben egyetértenek programjával,
kéri támogassák képviselıjelöltségét.
Dr. Szendrei Éva a Szabad Demokrata Szövetségének képviselıjelöltje köszöntötte a
polgármestert, a Képviselı-testületet és a megjelent vendégeket. Ugyanakkor megköszönte a
bemutatkozás lehetıségét. Mivel gyomaendrıdi lakos, és ugyanakkor Képviselı-testületi tag és
bizottsági elnök az önéletrajzát szinte mindenki ismeri. Ezért inkább arról számolt be, hogy
miért indult az 1998-as választásokon? Amikor is hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy
mégis elindul a választásokon, arra gondolt, hogy azon korosztályhoz tartozik, akik elıtt még
30-40 éves aktív munka áll, és nem mindegy hogy milyen körülmények között élik le ezt az
idıszakot, és hogy a 6 és 9 éves gyermekeire mit hagy majd? Az elmúlt 3 év alatt, mint
Képviselı-testületi tag rá kellett jönnie arra, hogy soha senki nem fogja önként felajánlani a
segítségét. Nekünk, magunknak kell tennünk, kijárnunk a magunk igazát, a magunk erejével.
Véleménye szerint olyan képviselı kell, aki ismeri a térség összes gondját, baját, és hitelesen
tudja közvetíteni azt a parlamentbe. Úgy gondolja szerzett olyan tudást, tapasztalatot és
ismeretet, amellyel képviselni tudja a választókörzet összes polgárát.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselıjelöltek bemutatkozását. Bízik abban,
hogy olyan képviselıjelöltje lesz a városnak, aki a legönzetlenebbül, elıre tekintve tudja a körzet
érdekeit képviselni.
Több hozzászólás nem lévén javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı
napirendi pontok kiegészítéseként javasolja 10./ napirendi pontként a Városi Gondozási
Központ pályázata a Népjóléti Minisztériumhoz tárgyú elıterjesztést megvitatni.
Kérte a Képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/1998./III.19./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1./
2./

Az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételeirıl és eljárási
rendjérıl szóló rendelettervezet
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
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3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./

Gyomaendrıd Város Közmővelıdési koncepciója
A Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
A város szennyvízcsatorna hálózatának bıvítésére készített pályázat állami
pénzalapokhoz történı benyújtása
Városi Bölcsıde mőködésének vizsgálatáról szóló vitaanyag
Liget fürdı szolgáltatásainak árváltozása
ACsejti@ Vadásztársaság kérelme
Kecsegési Tájvédelmi Egyesület kérelme
Városi Gondozási Központ pályázata a Népjóléti Minisztériumhoz

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 25/1998.(I.29.) KT számú határozatról, mely pályázat kiírását írja
elı a települési folyékony hulladék elszállítására. A pályázat 1998. március 10-i benyújtási
határidıvel meghirdetésre került. Két pályázat érkezett be, melyek a pályázati kiírásnak
megfeleltek. A pályázatok elıkészítése és értékelése folyamatban van.
Várhatóan a március 30-i rendkívüli testületi ülésen kerül megvitatásra, és szavazásra a
szolgáltató személye.
- 35/1998.(I.29.) KT számú határozata, mely a Póhalmi bekötıút I. ütemének építésére pályázat
benyújtását kéri. A pályázat 1998. január 30-án benyújtásra került. A pályázaton
25 m Ft-ot nyert az Önkormányzat, ehhez az ottani lakosok saját erıs tıkéje párosul. A részletes
kiírás közbeszerzés alá fog esni, az anyag elkészülte után a Képviselı-testület hozza meg
határozatát.
-36/1998.(I.29.) KT számú határozata, a Fı út 2. szám alatti Kirendeltség épülete nyugati
szárnyának értékesítését tartalmazza. Határidı hosszabbítást kértünk 1998. április 30-ig.
A társasházi alapító okirat elkészült, az elıkészítı munkálatok folyamatban vannak.
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, 17 igen szavazatta az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/1998./III.19./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 4/1998./I.29./, 8/1998./I.29./, 9/1998./I.29./,
10/1998./I.29./, 11/1998./I.29./, 12/1998./I.29./, 13/1998./I.29./, 14/1998.I.29./,
15/1998./I.29./, 16/1998./I.29./, 17/1998./I.29./, 18/1998./I.29./, 19/1998./I.29./,
20/1998./I.29./, 21/1998./I.29./, 22/1998./I.29./, 23/1998./I.29./, 24/1998./I.29./,
25/1998./I.29./, 26/1998./I.29./, 32/1998./I.29./, 33/1998./I.29./, 34/1998./I.29./,
35/1998./I.29./, 36/1998./I.29./, 39/1998./I.29./, 46/1997./II.6./, 434/1997./XII.10./,
KT számú határozatokról készült jelentést egyhangúlag elfogadta.
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Határidı:

azonnal

1./ Napirendi pont
Az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételérıl és eljárási rendjérıl szóló
15/1993./IV.20./ KT számú rendelet hatályon kívül helyezés, új rendelet alkotása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén a
jogszabálytervezetet abból a szempontból vizsgálták, hogy lefedi-e a közmőépítéssel kapcsolatos
összes tevékenységet, annak minden mozzanatát kellıképpen szabályozza-e? A költségviselési
arányokat korrektnek tartotta, arányban van a lakosság teherbíró képességével. A bizottság
véleménye szerint ennek a rendelet teljes mértékben megfelel, ezért javasolja elfogadásra a
Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésül elmondta, hogy a rendelet 12. '-ában a pályázat
benyújtási határidejét 1998. május 30-ban határozták meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy volt már Gyomaendrıd
Városának hasonló rendelete. A körülmények változása miatt szükségesség vált annak
aktualizálása. Tulajdonképpen a támogatási mértékek, és a támogatandó létesítményeknek a
támogatási mértéke változott. Mindenképpen a város gazdaságos fejlesztése és mőködése felé
mutat a rendelettervezet. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, vélemény 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, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

14/1998./...../KT számú rendeletét

a magánerıs lakossági út- és közmőépítések szervezésérıl
és támogatási rendszerérıl
2./ Napirendi pont
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Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a választások közeledtével,
mivel az elızı választási szervek mandátuma lejárt, újakat kell választani.
Minden szavazókörben megvan a szükséges létszám. Arra az esetre, ha valamelyik bizottságban
üresedés történne, oda újra tagokat kell választani, ezért egy hatásköri átruházás is szerepel a
határozati javaslatban, miszerint az Ügyrendi és Jogi Bizottságot bízzák meg.
Dr. Dávid Imre polgármester további vélemény, hozzászólás nem lévén felkérte a testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

72/1998./III.19./KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a jegyzı elıterjesztése alapján az 1997. évi
C. törvény 27. ' (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjainak az elıterjesztés szerinti személyeket
megválasztja.
A bizottságok (póttag hiányában) kiesı tagjai helyetti új tag választására az Ügyrendi
és Jogi Bizottságot jelöli ki.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, illetve 1998. május 24.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

3./ Napirendi pont

Gyomaendrıd Város Közmővelıdési koncepciója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy már az elmúlt testületi ülésen
tárgyaltak a város közmővelıdési koncepciójáról, ugyanakkor városi fórumon március 6-án is
megvitatásra került. Az önkormányzati intézmények vezetıin kívül a vitára meghívtak minden
civil szervezetet és magánszemélyt, akik részt vesznek a város kulturális életében. Véleménye
szerint egy jól elkészített, átfogó anyagról van szó. Fontos a város életében, mivel a
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közmővelıdés, mőveltség nagyon nagy érték. Javasolja a Képviselı-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésül elmondta, hogy az Érdekegyeztetı Tanács
egyhangúlag, 5 igen szavazattal változtatás nélkül
elfogadta Gyomaendrıd Város
Közmővelıdési Koncepcióját.
További hozzászólás, kérdés nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

73/1998./III.19./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998-tól 2003-ig szóló Közmővelıdési
Koncepciót elfogadja.
A civil szervezetek támogatására az 1999-es költségvetési évtıl AKözmővelıdési
Alapot@ hoz létre, melynek összege nem lehet kisebb az 1998-as évben nyújtott
2.300,-e Ft támogatási összegnél.
A AKözmővelıdési Alap@ felhasználása pályáztatás útján történik.
A Képviselı-testület a pályázati kiírást és a pályázatok elbírálását a Humánpolitikai
Bizottság hatáskörébe utalja.
Határidı:
Felelıs:

a koncepcióban meghatározott idıtartam 1998-tól 2003-ig
Dr. Dávid Imre polgármester
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke

4./ Napirendi pont
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Szendrei Évát, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, hogy az Önkormányzati intézmények olyan
tevékenységeket végezhetnek, amelyek az alapító okiratukban szerepel. A Gondozási Központ
szeretne gyakorlóterepet biztosítani a szakmai képzésben résztvevı ápolóknak és gondozóknak,
ezért ennek meghatározása kiegészítésként került az alapító okiratba.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a javasolja
elfogadásra a Képviselı-testületnek.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, hogy van-e igény a gyakorlóterep biztosítására,
és hogy választhatnak-e a tanulók, hogy milyen egészségügyi intézménynél kívánják letölteni a
szakmai gyakorlat idejét?
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı kérdésére válaszolva elmondta, hogy van lehetıségük a
diákoknak a választásra. Mivel alapvetıen szociális munkásokat képeznek, amennyiben a
Gondozási Központnál kívánják letölteni a gyakorlatot, az intézmény fogadhatja ıket.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a testületet, hogy
hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

74/1998./III.19./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 11/1998.(I.29.) KT számú határozattal
elfogadott Városi Gondozási Központ alapító okiratának 4./ pontját, a AFı
tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége@ címszó alatt, második francia
bekezdéssel egészíti ki:
ASzakmai képzéshez gyakorlóterep biztosítása@
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Csorba Csaba jegyzı

5./ Napirendi pont
Gyomaendrıd Város szennyvízcsatorna hálózat bıvítésére készített pályázat állami
pénzalapokhoz való benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Katona
Lajost, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, hogy a Képviselı-testület a 34/1998.(I.29.) KT sz.
határozatával egyetértett a szennyvízcsatorna hálózat II. és III. ütemének önkormányzati
beruházásával. A pályázat céltámogatásra benyújtásra került 1998. 02. 02-án A különbözı
állami pénzalapok felé a pályázatot az elkövetkezı idıszakban kell benyújtani. A határozati
javaslatban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a polgármestert megbízni a konkrét
lépések megtételére.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy viszonylag rövid határidın belül
pályázatot kell benyújtanunk (március végéig), a Környezetvédelmi Alaphoz, a Vízügyi Alaphoz
és a Vízmő RT-hez is be kell jelenteni igényünket, mint támogatást.
További szóbeli kiegészítés nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek
a határozati javaslatban leírtakkal, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

75/1998./III.19./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Gyomaendrıd Város csatornázás
II-III/A. ütemének 145.419,-e Ft összköltségő önkormányzati beruházás
megvalósítását.
A Képviselı-testület saját forrásként 29.084,-e Ft-ot a beruházási adatlap szerinti
ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Vízügyi Alap a
Környezetvédelmi Alap és a Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést
szolgáló fejlesztési célú támogatásának elnyerésére irányuló pályázatok elkészítése
során a 263/1997.(XII.21.) Kormány rendelet 7. és 8. '-ában meghatározott - kötelezı
kellékként becsatolandó - nyilatkozatok / hozzájárulások megtételére, illetve azok
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

6./ Napirendi pont
A Városi Bölcsıde mőködésének vizsgálat, vitaanyag
Dr. Dávid Imre polgármester a kiadott anyagot helyesbítette, miszerint az Aegy gyermekre és
egy napra tervezett bevétel@ alakulásánál a normatív állami támogatás összege nem 51,-Ft,
hanem 451,-Ft. Ezt követıen a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosnét kérte fel,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a Bölcsıde a város neuralgikus pontja,
mivel már 1994 óta foglalkozik a Képviselı-testület a Városi Bölcsıdével. 1994-ben megszőnt
az endrıdi Bölcsıde, 1995-tıl így folyamatos létszámcsökkentésre került sor. A gyermeklétszám
csökkenése miatt 1996-ban szőkített létszámmal mőködött tovább az intézmény. 1996-ban
megszőnt, mint önálló intézmény, önkormányzati intézményként mőködik tovább a Képviselıtestület határozata alapján. A Képviselı-testület az intézmény üres részébe gyermekintézményt
költöztet. A Bölcsıde üres részében 3 óvodai csoport elhelyezése megtörtént. A Városi
Bölcsıdére feltétlenül szüksége van a településnek, és 1999-tıl a gyermekvédelmi törvény is
elıírja, hogy szükség van a bölcsıdés korú gyermekek elhelyezésére, ellátásukról gondoskodni
kell. A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és némi változtatással került a
testületi anyagba. Jelentıs problémát okoz, hogy az ÁNTSZ mőködési elıírásai kötik a
szolgáltatót, és az állami finanszírozás nem fedezi a felmerült költségeket. Összehasonlítva más
gyermekintézménnyel jelentısebb önkormányzati támogatást igényel a Bölcsıde. A tényleges és
a figyelembe vehetı nyitvatartási napok aránya gátolja a költségek alakulását. A szakértık által
elkészített költségbecslés is elveti azt a lehetıséget, hogy a Vásártéri ltp.-en lévı Bölcsıdét a Fı
útra (Besenyszegi óvoda helyére) költöztetnék át. Meg kell próbálni vállalkozásba kiadni az
intézményt. Az önkormányzat minden beíratott gyermek után havi 10.000,-Ft-tal, maximum
összesen évi 3.000.000,-Ft-tal támogatja a vállalkozót. A támogatás összege, évente az infláció
mértékéig növekedhet. Mindemellett az állami támogatás összegét javasolja átadni az
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üzemeltetınek. A költségek csökkentését szolgálná az is, hogy a nyitvatartási idın változtatnak,
oly módon, hogy az igénybe vevı szülık a 8 órás nyitvatartási idı után az önköltséget fizetik az
elhelyezett gyermek után. Úgy gondolja, hogy a szülık vállalnak némi többletköltséget, annak
érdekében hogy tovább üzemeljen az intézmény, és biztosítva legyen a gyermekek elhelyezése.
Az 1998. évi tervezett önköltség összegérıl tárgyalni, egyeztetni kell, akár a szülıkkel is.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a Városi Bölcsıdére pályázat
kiírását vállalkozási formában történı üzemeltetésre, amennyiben a pályázat nem lesz
eredményes, úgy önkormányzati formában próbálja megtalálni a Bölcsıde üzemeltetésére a
megfelelı módot.
Dávid István képviselı a Hangya Lajosné bizottsági elnök által elmondottakkal nem értett
egyet. Véleménye szerint a város szempontjából nagy szükség van az intézményekre. Kell hogy
legyen más lehetıség, nemcsak a vállalkozási formában történı üzemeltetés. Az
önkormányzatnak vállalnia kell az intézmény üzemeltetését. Vállalkozási formában való
mőködtetését nem látja hosszú távúnak.
Hanyecz Margit képviselı meglátása, hogy a Bölcsıde vállalkozási formában való mőködtetése
nem lenne gazdaságos. 3. sz. határozati javaslatként kívánja elfogadni, hogy 1998. év végéig ne
változtassanak a Városi Bölcsıde mőködtetési formáján. Ugyanakkor dolgozza ki az intézmény
vezetıje, hogyan tudná a gondozási díjat differenciálni? Ez nagy elınyt jelentene pénzügyi
szempontból.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint a Bölcsıdére ugyanolyan szükség van, mint az
óvodákra, vagy akár az iskolákra. A magas költségek miatt meggondolandó a jelenlegi helyrıl
átköltöztetni az intézményt a Fı útra. Ugyanakkor a jelenlegi környezetben van a legtöbb
igénylı. Meg kell találnia a városnak azt a lehetıséget, amellyel a Városi Bölcsıde mőködtetése
megoldható lenne.
Katona Lajos bizottsági elnök a pályázót illetıen kétségei vannak. Ugyanakkor nem lehet
biztosan tudni, hogy lenne-e pályázó, és hogy milyen feltételekkel pályázna? Célszerőnek tartja a
Városi Bölcsıde pályázaton történı meghirdetését, ezt követıen elbírálását a beterjesztés
alapján.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy felvetıdött-e az alapítványi
megoldás lehetısége? Ugyanis január 1-el kiadtak a közhasznúságról egy törvényt, amely
bizonyos tevékenységeket közhasznúnak minısít. Ha egy alapítvány közhasznú tevékenységet
folytat, különbözı adómentességeket élvez. Számba lett-e véve annak a lehetısége, hogy létre
lehetne hozni egy alapítványt, amelynek feladata a Városi Bölcsıde üzemeltetése?
Hangya Lajosné bizottsági elnök Dr. Szendrei Éva kérdésére válaszolva elmondta, hogy létre
lehet, sıt létre is kell hozni egy alapítványt. A probléma csak az, hogy 3 éve bejegyzett
alapítvány veheti csak igénybe a kedvezményeket. Az I. határozati javaslatot az alábbiakkal
javasolta kiegészíteni. A A képviselı-testület a bölcsıdei ellátásra igényelt normatív állami
hozzájárulás idıarányos összegét átadja az üzemeltetınek.@ Ez valamelyest ösztönözné a
vállalkozókat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök reagálva Kovács Kálmán képviselı úr hozzászólására
elmondta, inkább úgy kellene fogalmazni, hogy a legtöbb bölcsıdét igénybevevı gyermek a
jelenlegi körzetbıl van. Ha figyelembe vesszük az évenkénti születések számának alakulását,
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látható, hogy a gyomai településrészen 1995-tıl 1997-ig évrıl évre csökkent a születések száma
míg endrıdön 1997-re nıtt. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy jó helyen van e a bölcsıde?
A megközelíthetıség szempontjából befolyásolja azt, hogy ki veszi igénybe a szolgáltatást.
Az alapítványi kérdéssel kapcsolatban helyesbítésként elmondta, az alapítvány a bejegyzéstıl
számított 3 év után veheti igénybe az 1%-ot, míg a támogatásokat, hozzájárulásokat a bejegyzést
követıen azonnal.
Javasolta átgondolni az alapítványi üzemeltetés lehetıségét, amennyiben az nem megoldható,
úgy önkormányzati üzemeltetésben kell tovább mőködtetni. Meg kell vizsgálni, milyen módon
lehetne kevesebb önkormányzati pénz felhasználásával, emeltebb színtő szolgáltatást nyújtani.
A maga részérıl javasolta a bölcsıde vállalkozási formában történı üzemeltetésére a pályázat
kiírását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva a képviselıi hozzászólásokra elmondta, a pályázatot a
képviselı-testület fogja elbírálni. A térítési díj meghatározása egyféleképpen történhet,
jogszabályi kötöttség alapján. Ezért próbálnak a nyitvatartási idın változtatni.
Amennyiben nem megfelelı színtő pályázat érkezik, úgy azt érvénytelennek tekinti a képviselıtestület.
Ami az alapítványi formában történı mőködtetést illeti, ez a mőködteti forma kedvezıbb lehet
abból a szempontból, hogy a támogatás összegét jobban el tudja számolni, viszont ez a
mőködési gondot nem oldaná meg, mivel a támogatást nem lehet kötelezıvé tenni.
Az elıterjesztésben azt próbálták vizsgálni, hogyan lehetne a bölcsıde mőködtetését olcsóbbá
tenni, és az önkormányzati támogatás összegét csökkenteni.
Hanyecz Margit képviselı nem tartotta jónak és szükségesnek a pályázat kiírását. Tudni kell
azt, hogy az egészségügyi intézmények mőködtetése soha nem volt nyereséges, semmilyen
rendszerben, illetve formában. Szigorú elıírási szabályok vannak az élelmezésben a higiénés és
egyéb területen. 33 éves munkahelyi tapasztalata alapján nem látta lehetıségét a költségek
csökkentésének.
Véleménye szerint a fenntartónak a bölcsıdére mindig is áldoznia kellett, ugyan úgy mint a
közmővelıdésre, vagy az oktatásra.
Bela Imréné bölcsıde vezetı tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a Népjóléti
Minisztérium pályázati felhívást tett közzé már mőködı bölcsıdék tárgyi feltételeinek javítására.
A pályázatok benyújtási határideje 1998. június 15.
Tehát, ha a vállalkozásba adás pályáztatásának végeredménye az lesz, hogy mégsem ilyen
formában mőködtetik tovább az intézményt, úgy kifutnak a határidıbıl, az intézmény elesik a
pályázati lehetıségtıl.
Meg kívánta jegyezni, hogy a bizottsági ülésre nem kapott meghívást, így nem tudott segíteni az
anyag elıkészítésében. A nyitvatartási idıt másképpen javasolta volna meghatározni, ugyanis a
reggel 6 órától 14 óráig történı nyitva tartás nem célszerő mivel a gyermekek 12.30 órakor
fekszenek le. A 141,-Ft/fı/nap önköltséget túl magasnak tartotta. Véleménye szerint, ha ez az
összeg alacsonyabb lett volna, a szülık hajlamosabbak lettek volna annak kifizetésére.
Dr. Dávid Imre polgármester a félreértések elkerülése érdekében hangsúlyozta, a városnak nem
áll szándékában bezárni a bölcsıdét.
A költségbecslés is számított arra, hogy nem lenne gazdaságos a jelenlegi helyérıl elköltöztetni.
Tájékoztatásul elmondta, hogy elıször a bölcsıdei gyermeklétszám csökkent, és ezt követte a
dolgozói létszám csökkenése.
Egyetértett azzal, hogy sok a 141,-Ft/fı napi térítési díj, meg kell találni azt a lehetıséget
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amellyel ez az összeg csökkenthetı. Illetve megoldást kell keresni arra, hogyan tudják
hivatalossá tenni azon szülıknek, - akik azt igénybe veszik- a 8 órán túli térítési díjat.
Látni kell azt, hogy az intézmény önkormányzati támogatása évrıl évre növekedett. A
legfontosabb azonban, hogy olyan megoldást találjanak, ahol garanciát látnak arra, hogy a
gyermekek biztonságban, megfelelı szakképzett nevelık felügyelete alatt állnak.
A maga részérıl támogatta azt a javaslatot, hogy a normatív állami támogatás idıarányos részét
átadják a vállalkozónak.
Knapcsek Béla képviselı egy jól felépített, racionális vitaanyagnak tartotta az elıterjesztést. A
két településrész gyermeklétszámának vizsgálata eredményeként jutottak az elıterjesztésben
szereplı eredményre.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdésként vette fel, van e annak jelentısége, hogy kimondják,
hogy a jelenlegi helyén mőködı bölcsıdét adják vállalkozásba, vagy esetleg meg lehetne
jegyezni mellette: vagy a pályázó által rendelkezésre bocsátott helyen.
Dr. Dávid Imre polgármester a vita lezárásaként felkérte a képviselıket elsıként döntsenek
Hanyecz képviselı asszony módosító indítványáról, miszerint a képviselı-testület a bölcsıde
mőködtetésének vizsgálatát halassza el ez év végéig.
A képviselı-testület a módosító indítványt 3 igen szavazattal, 14 ellen szavazattal elvetette.
Figyelemmel a fenti döntés eredményre a polgármester az elıterjesztett határozati javaslatokat
tette fel szavazásra. Az I. számú javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a
képviselı-testület az 1998. évi állami normatív támogatás idıarányos részét adja át a
vállalkozónak.
A képviselı-testület a javaslattal, 14 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

76/1998./III.19./KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi XXXI. Törvény 96. ' /1/bekezdésée
és a 97. '-ban foglaltak alapján a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp-en mőködı Városi Bölcsıdét
vállalkozási formában történı üzemeltetésre 1998. július 1. napjától meghirdeti oly módon, hogy
minden beíratott gyermek után havi 10.000,-Ft-tal, maximum évi 3.000.000,-Ft-tal támogatja a
vállalkozót. A támogatás összege évente az infláció mértékéig növekedhet. A támogatás
összegének meghatározásánál figyelembe kell venni az állami normatíva esetleges változását is.
A képviselı-testület az 1998. évi állami normatív támogatás idıarányos részét átadja a
vállalkozónak
A képviselı-testület megbízza a Polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatok
ellátásával, illetve amennyiben a vállalkozás létrejön, úgy a feladat átadásáról szóló
megállapodás megkötésével.
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Határidı:
Felelıs:

pályázat kiírásra: 1998. április 1.
pályázat elbírálásra: 1998. május 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

77/1998./III.19./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert és a Humánpolitikai
Bizottság elnökét, valamint az Ügyrendi és a Jogi Bizottság elnökét, hogy a
Városi Bölcsıde nyitva tartásával, a gyermekek napközbeni ellátásával, a
gyermekfelügyelet biztosításával kapcsolatosan az elıterjesztést részletesen
kidolgozva, a szakhatósági véleményezéssel és számításokkal együttesen az
1998. április havi ülésre terjessze elı.
Határidı:
1998. április 30.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
Hangya Lajosné bizottsági elnök
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök

7./ Napirendi pont
Liget fürdı szolgáltatásainak árváltozása
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, ügyrendi szempontból helyesebbnek tartaná
bejelentésként, vagy tájékoztatásként tekinteni a témát, mivel itt egy intézmény szolgáltatási
tevékenységeinek áriról van szó, ahol a képviselı-testület nem ármegállapító hatósági
jogkörében jár el.
Véleménye szerint mértéktartó az árkorrekció azon része ami a helyi vendégeket érinti, a vidéki
és külföldi vendégek tekintetében kissé magasabb az árváltozás mértéke. Személy szerint
túlmérsékeltnek tartotta az árváltozás mértékét, ugyanis ez a 10-13 %-os emelkedés nem éri el az
éves inflációs mutatókat, ezáltal az inflációs olló egyre inkább nyílik ennél az intézménynél.
Mindezek ellenére a fürdı vezetı által beterjesztett díjtételeket tudomásul vehetınek tartotta a
képviselı-testület részérıl.
Vélemény, észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el, így a polgármester kérte, hogy
vegyék tudomásul a Liget-fürdı 1998. Május 1-tıl alkalmazandó szolgáltatási tevékenységeinek
díjtételeit.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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78/1998./III.19./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget-fürdı 1998. Május 1-tıl alkalmazandó
szolgáltatási tevékenységeinek díjtételeit az alábbiak szerint veszi tudomásul:
Belépıjegyek:
Egész napos felnıtt fürdıbelépı
220 Ft
Kedvezményes egész napos belépı
160 Ft
16 óra utáni felnıtt belépı
150 Ft
16 óra utáni kedvezményes belépı
100 Ft
Masszázs, vízsugár masszázs
400 Ft
Szauna
350 Ft
Kabinhasználat
200 Ft
Bérletek:
Felnıtt havi bérlet
4.600 Ft
Kedvezményes havi bérlet
3.400 Ft
Felnıtt heti bérlet
1.300 Ft
Kedvezményes heti bérlet
900 Ft
Kemping
Lakókocsi sátras utánfutó hely
1.000 Ft
Lakóautó hely
1.200 Ft
Sátorhely
800 Ft
Parkolás
200 Ft
Idegenforgalmi adó
18 év feletti magyar állampolgár
100 Ft
18 év feletti külföldi állampolgár
150 Ft
Határidı:
Felelıs:

1998. május 01,
Vass Ignác fürdıvezetı

8./ Napirendi pont

ACsejti A Vadásztársaság kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elsısorban a
bérleti díj szempontjából vizsgálta a kérelmet, annál is inkább mert nem egy jelentıs nagyságú
földterületrıl van szó. A 25 kg étkezési búza/ AK javasolt bérleti díj a helyben szokásos
díjaknak a felsı harmadába tartozik, amit a bizottság elfogadásra javasol a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottság javaslatával felkérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

79/1998./III.19./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 02438/22,
02532/1, 02533/11, 02438/23 hrsz-ú szántó ingatlanokat, összesen 6,7230 ha és 149,09
AK értékkel nyilvántartott területet, 5 évre haszonbérbe adja a A Csejti A
Vadásztársaságnak 25 kg étkezési búza/AK mindenkori július havi tızsdenapokon
augusztusi szállításra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számított értéken.
Határidı: 1998. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9./ Napirendi pont
Kecsegési Tájvédelmi Egyesület kérelme
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az egyesület azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a Kecsegési zugban a Magyar Állam tulajdonában lévı a Földhivatal
nyilvántartásában erdı mővelési ágba sorolt terület / amelyen a természetben nem található erdı
/ kérje tulajdonába, vagy ajánljon fel érte földterületet. A tulajdon megszerzése után az egyesület
pályázati forrásból szeretne ott erdıt telepíteni, amivel megszüntetnék a terület jelenlegi
gondozatlan állapotát.
A kérelem megtárgyalása során a bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az önkormányzat
sincs elınyösebb és jobb helyzetben a tulajdon megszerzését illetıen, az egyesület esélyei
gyakorlatilag azonosak az önkormányzatéval.
Tudni kell azt, hogy egy állami tulajdonú földterület tulajdonjogának megszerzése eléggé
bonyolult, illetve az terület helyzete sem tisztázott, hiszen erdı mővelési ágba van sorolva de
nincsen benne erdı, aminek késıbb anyagi következményei lehetnek.
Mindezek figyelembe vételével a bizottság nem javasolja a terület tulajdonjogának megszerzését
, de támogatja az egyesület kérelmét.
Knapcsek Béla képviselı hiányolta, hogy az elıterjesztéshez nem lett térkép mellékelve.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottság azon javaslatával, hogy elviekben
támogatja az egyesület kérelmét, de az önkormányzat nem vállalja magára a tulajdonjog
megszerzését.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke egyetértve a
hozzászólásokkal, a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a
képviselı-testület támogatólag veszi tudomásul az egyesület tulajdonjog megszerzésére irányuló
szándékát. Ez elejét veheti egy késıbbi megkeresésnek és határozathozatalnak.
Császárné Gyuricza Éva a Városunk c. helyi lap szerkesztısége részérıl elmondta, véleménye
szerint hivatalon belül a földel kapcsolatos feladatoknak igazán nincs gazdája. Érthetetlennek
tartotta, hogy az önkormányzat miért nem pályázik ezekre a földterületekre, hiszen ugyan olyan
esélye lenne, mint bár mely egyesületnek. Bár nem nagy értékrıl van szó, de még is csak a város
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vagyonát gyarapítaná ez a földterület, amit késıbb bérbe adhatnának az egyesületnek.
Véleménye szerint a bizottság álláspontja nincs komoly számításokkal alátámasztva.
Katona Lajos bizottsági elnök reagálva a véleményre elmondta, kétségtelen, hogy a föld a jövıt
illetıen nagy jelentıséggel bír, de látni kell azt, hogy ezek a földterületek magántulajdonban
lévı földek között vannak, így a hasznosítás nem olyan egyszerő. Nem beszélve arról, hogy a
mővelési águk is bizonytalan, melyek rendezése komoly anyagi következményekkel járhat a
városra nézve.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, 7 AK -ás földterületekrıl van szó, amelyek
tulajdonviszonya bizonytalan, ugyanakkor nem képvisel jelentısebb értéket. A tulajdon
megszerzése csak gondot és felelısséget jelentene az önkormányzatnak.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, hogy a Dr. Valach Béla képviselı úr
által javasolt kiegészítés figyelembe vételével - miszerint a képviselı-testület a Kecsegési
Tájvédelmi Egyesület tulajdonmegszerzésére irányuló szándékát támogatólag tudomásul veszihozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

80/1998./III.19./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete nem kívánja megszerezni a Magyar Állam
tulajdonában lévı Kecsegés - zugban lévı 16148 hrsz.-ú 1 ha 9132 m2 13,39 AK
értékkel nyilvántartott terület tulajdonjogát, mivel a kérelmet beadó Kecsegési
Tájvédelmi Egyesület tulajdon megszerzésének esélyei gyakorlatilag azonosak az
Önkormányzatéval.
A Képviselı-testület a Kecsegési Tájvédelmi Egyesület fenti területek tulajdonjogának
megszerzésére irányuló szándékát támogatólag tudomásul veszi.
Határidı: 1998. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

10./ Napirendi pont
Városi Gondozási Központ pályázata a Népjóléti Minisztériumhoz
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület legutóbbi ülésén
egyetértett a város szociális intézményeinek hosszú távú fejlesztési koncepciójával, és a
koncepcióban kitőzött célok megvalósítása érdekében támogatta a Népjóléti Minisztériumhoz
történı pályázat benyújtását. Ugyanakkor szükségesnek tartották a Mirhóháti u. 5. Sz. alatti
ingatlan megvásárlását -2.2 millió forintért- és annak Idısek Otthonná történı átalakítását. Itt
kívánta megjegyezni, hogy az ingatlan megvásárlása megtörtént, az adásvételi szerzıdés
megkötésére ma délután kerül sor.
A döntésnek megfelelıen a minisztériumhoz benyújtandó pályázat elkészült. A beruházás teljes
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összege 25.2 millió forint, melybıl az igényelt támogatás 15 millió forint. A saját erı az alábbiak
szerint oszlik meg: ingatlan értéke 2.2 millió Ft, kivitelezés 2 millió Ft és készpénz 6 millió
forint, összesen 10.200 e Ft.
Mint arról az elmúlt ülésen is szó volt a pályázat pozitív elbírálása esetén az önkormányzati
támogatás valójában csak a költségek megelılegezésében jelentkezne, mivel a szobák 50 %-os
készenléti állapot után meghirdetésre kerülnek, így a megelılegezett pénz a szoba eladások
bevételébıl még ez év végére visszakerülne a város kasszájába.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

81/1998./III.19./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Gondozási Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szakosított formáinak fejlesztésére
irányuló - pályázatának benyújtását a Népjóléti Minisztériumhoz.
A képviselı-testület a pályázathoz szükséges 10.200 e Ft önerıt az 1998. Évi
költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1998. március 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy
március 25-én Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı meghívására városunk vendége lesz Dr.
Halmos Csaba a Közmunkatanács elnöke. Az elnök úr részvételével 14 órai kezdettel szakmai
fórum lesz a városháza Nagytermébe, ahol szó lesz a térség foglalkoztatási gondjairól, a
munkanélküliség alakulásáról, és pályázati lehetıségekrıl.
Ezt követıen az Ötv. 12. ' /4/ bekezdés b. pontja alapján a TITÁSZ részvények értékesítése,
Szabadság tér 5. Sz. alatti volt orvosi rendelı épületének értékesítése, MEDOSZ székház
jeligére beérkezett pályázatok elbírálása tárgyú elıterjesztéseket javasolta zárt ülésen
megtárgyalni.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a zárt ülésre tett javaslatot egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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82/1998./III.19./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. ' /4/ bekezdés b. pontja alapján a
- TITÁSZ Részvények értékesítése,
- Szabadság tér 5. Sz. alatti volt orvosi rendelı épületének értékesítése
-A Medosz A székház jeligére beérkezett pályázatok elbírálása
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Fellebbezések tárgyú elıterjesztés
megvitatására is a zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hanyecz Margit
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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