Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

7/1998.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. március 30-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester,
Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Dr. Kovács Béla, Kovács
Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Rau József csoportvezetık,
az 1. napirendi pont megtárgyalásánál tárgyalási joggal Hanyecz László
és Fábián Lajos pályázók,
intézmények vezetı, pártok képviselı, a helyi és a megyei sajtó
képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait a hivatal
csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 16 fı képviselı. Dr. Szendrei Éva
képviselı asszony elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Balázs Imre
képviselı úr a távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dávid István és Czibulka György képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- március 20-án sor került az Önkéntes Tőzoltó Egyesült tisztújító közgyőlésére. Az egyesület
új elnöke Dinya László helyi vállalkozó, a vezetıség tagjai: Vodova János, Tímár Vince,
Farkasinszki Sándor és Poharelec László. Március 31-én az új vezetıség és a város vezetése
újabb megbeszélést fog tartani az egyesület további fejlesztésének, mőszaki hátterének
optimalizálása kérdésében. Úgy tőnik, hogy a két félnek sikerül az egyesület további
mőködtetésére vonatkozó elképzeléseket, gondolatokat össze egyeztetni.
A képviselı-testület legutóbbi ülésén hozott döntésének megfelelıen a március 19-i Békés
Megyei Hírlapban megjelent újságcikkre vonatkozó helyreigazítási kérelmet megküldték a
szerkesztıségnek, amelyre ez idáig nem történt reagálás az újság részérıl.
- március 23-án a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében olasz-magyar gazdasági és
kereskedelmi együttmőködés fejlesztésének térségi programja keretében olasz vendégek
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voltak városunkba, akik tájékozódtak Békés megye és Gyomaendrıd fejlesztési
elképzeléseirıl, lehetıségeirıl. A külföldi vendégeken kívül a megbeszélésen jelen volt Dr.
Pelcsinszki Boleszláv a Békés Megyei Közgyőlés alelnöke, Zahorán József
kereskedelemfejlesztési vezetı és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselıje.
- március 25-én Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı meghívására Dr. Halmos Csaba a
Közmunkatanács elnöke látogatott el városunkba. Az elnök úr részvételével szakmai fórumot
tartottak a városháza nagytermébe, ahol szó volt a térség foglalkoztatási gondjairól, a
munkanélküliség helyzetének alakulásáról, továbbá tájékozódtak arról, hogy a közmunka
programra benyújtott pályázatokon egy Békés Megyei pályázó nyert. 10 elfogadható pályázat
került benyújtásra, amelybıl nyolcat forráshiány miatt, kettıt pénzügyi elszámolás miatt
utasítottak el. Sajnálatos módon az általunk benyújtott pályázat ez utóbbi ok miatt került
elutasításra, mivel bizonyos költségek nem kellıen voltak meghatározva. Az adatokat a Békés
Megyei Munkaügyi Központ adta meg számunkra, amelytıl mi nem térhettünk el. Az április
20-i benyújtási határidıre megismételjük a pályázatunk benyújtását.
További bejelenteni valója nem lévén, megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselıtestület tagjait van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Hanyecz Margit képviselı kérte, hogy az Apponyi utca és a Fı út sarkán, a Szabóipari
Szövetkezet faláról vegyék le a régi - Vöröshadsereg - utcanév táblát. Lassan már nyolc éve,
hogy az utca névváltozása megtörtént, a régi táblára ott már semmi szükség, vannak emberek
akiket ez irritál.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a hivatal illetékesei intézkedni fognak a tábla
levételérıl.
Miután további napirend elıtti bejelentés nem hangzott el, javaslatot tett az ülés napirendjére.
5. napirendi pontként javasolta döntsenek a közmunkaprogramra benyújtandó pályázatról,
szóbeli elıterjesztés alapján. Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig,
április 20-ig, nem lesz testületi ülés, ezért szükséges a mai ülésen dönteni a pályázat
benyújtásáról. Jelenleg a pályázati anyag olyan stádiumban van, hogy azt nem tudták a
testület elé terjeszteni, de az elkészülte után a soron következı ülésre tájékoztatón jelleggel
meg kapják a képviselı-testület tagjai.
Kérte, amennyiben egyetértenek a napirendre tett javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1./ Települési folyékony hulladék elszállítására benyújtott pályázatok értékelése
2./ Földhasznosítási kérdések
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3./ Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola mintafarm
építésének pályázata
4./ A Békés Megyei Vízmővek által kezdeményezett csatornabekötések
támogatása
5./ Pályázat benyújtása a Közmunkaprogram 1998. Évi megvalósításának
második ütemére
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Települési folyékony hulladék elszállítására benyújtott pályázatok értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztést.
Rau József a hivatal mőszaki csoportvezetıje egy számszaki elírásra hívta fel a tisztelt
képviselık figyelmét. Az elıterjesztés 1. oldalán a Gyomaszolg Kft árnyékszék, WC
takarításra az utolsó pályázati ajánlata helyesen 800 Ft/m3 + ÁFA . Kérte, hogy a döntés során
ezt az összeget vegyék figyelembe.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület pályázati eljárás keretében kívánta a
települési folyékony hulladék elszállítási feladat ellátását megoldani. Az erre vonatkozó
pályázat kiírása január 22-én megtörtént. A március 10-i benyújtási határidıre két érvényes
pályázat érkezett, két helyi vállalkozó részérıl. Az egyik pályázó a Hanyecz és Társa Kft, a
másik a Gyomaszolg Kft. Az elıkészítı eljárás során bizonyos hiánypótlásra volt szükség,
melynek mind két pályázó eleget tett. Mivel mind két pályázó azonos mőszaki tartalommal és
feltétel rendszerrel nyújtotta be a pályázatát, így azok elbírálására árverseny alapján került sor
a pályázati kiírásnak megfelelıen.
Az elıkészítı eljárás keretén belül a pályázatok elbírálását Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének 24/1995.(X.24.) KT számú rendeletének 26. §-ában meghatározott munkacsoport
végezte el. Az árverseny tárgyalás végeredményeként a bizottság a Hanyecz és Társa Kft. -t
javasolta megbízni a feladat ellátásával mivel az ı ajánlata volt a kedvezıbb.
A versenytárgyaláson az utolsó árajánlatok a következıképpen alakultak:
Gyomaszolg Kft. lakossági folyékony hulladék 480 Ft/ m3 + ÁFA, közületi folyékony
hulladék 550 Ft/ m3 + ÁFA, WC takarítás 800 Ft/ m3 + ÁFA.
Hanyecz és Társa Kft lakossági folyékony hulladék 450 Ft/ m3 + ÁFA, közületi folyékony
hulladék 500 Ft/ m3 + ÁFA, WC takarítás 800 Ft/ m3 + ÁFA.
Mindkét pályázó esetében a lakossági folyékony hulladék elszállításánál az árverseny alapján
kialakult árból az állami támogatás összegét le kell vonni. A pályázat elnyerése esetén a
Gyomaszolg Kft. a lakosság felé 380 Ft/m3 + ÁFA összeget számlázhat, míg a Hanyecz és
Társa Kft. esetében 350 Ft/m3 + ÁFA ez az összeg.
Lényegében a munkacsoport a lakossági és közületi hulladék elszállítására kialakult árak
tekintetében hozta meg döntését, és ennek megfelelıen javasolja a Hanyecz és Társa Kft-vel
megkötni a szállítási szerzıdést 1998. április 1. napjával.
Dávid István képviselı elmondta, a folyékony hulladék elszállításának problémája már közel
egy éve fennáll. Az elmúlt évben kiírt pályázatra beérkezett pályázatok érvénytelenek voltak,
így került sor az ismételt pályázati kiírásra. A köztes idıszakban a képviselı-testület
kötelezése alapján a Gyomaszolg Kft. végzete a folyékony hulladék elszállítását.
A feladat ellátásához a Kft-nek komoly anyagi befektetés árán be kellett szerezni a szükséges
gépjármőveket. Nem értette, hogy a bizottságok miért nem vették ezt figyelembe a
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javaslattétel során. Mi lesz a sorsa ezeknek a gépeknek, ha a feladatot nem a Kft fogja a
továbbiakban végezni?
Mikor kényszerhelyzetben volt a város jó volt a kft-re testálni ezt a feladatot, most pedig
háttérbe szorítanák. Nincs jelentıs eltérés a pályázók által ajánlott árak között.
Személy szerint semmi problémája nincs a másik pályázóval, de inkább a Gyomaszolg Kft
pályázatát támogatta. Kérte a képviselıket, hogy a döntés során ezt vegyék figyelembe.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, a képviselı-testület a pályáztatás során a
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen járt el, ettıl eltérni nem lehet. A döntés során a lakosság
érdekeit kell szem elıtt tartani és arra kell törekedni, hogy ezt a szolgáltatást minél olcsóbban
tudják igénybe venni. Ezeket a szempontokat vette figyelembe a bizottság a javaslattétel
során.
Az, hogy a Gyomaszolg Kft az önkormányzat Kft-je, ebben az esetben nem lehet mérvadó.
Az üzleti kockázathoz hozzá tartozik, hogy valaki pályázik egy feladatra, arra technikailag is
beruház, de a végén nem İ nyer.
A Kft esetében az egyik megoldás lehet, hogy értékesíti a meglévı eszközöket, amit vagy
sikerül veszteség nélkül, vagy nem. A kérdés viszont az, szabad e eladni. A bizottsági ülésen
is volt szó arról, elıre nem tudhatjuk, hogy fog mőködni a Hanyecz Kft vállalkozása, a város
mennyire lesz kiszolgáltatva neki. Mindezek alapján a bizottság arra az álláspontra jutott,
hogy a Gyomaszolg Kft egyenlıre ne értékesítse a gépjármőveket, várjon vele, még akkor is,
ha ez gazdaságilag nem a leghelyesebb.
Ismételten hangsúlyozta, a pályázati eljárás keretében nem lehetett más döntést hozni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı rövid visszatekintést adott az ügy elızményeirıl.
Az elmúlt évben döntött a képviselı-testület a települési folyékony hulladék kötelezı
igénybevételérıl. A feladat ellátására pályázatot hirdetett meg, melyre két érvénytelen pályázat
érkezett. Az érvénytelenség oka, hogy egyik pályázó sem felelt meg a pályázati feltételeknek,
részben mőszaki paraméterek, részben képzési hiányosság miatt.
Alapvetıen az önkormányzat azért kötelezte a Gyomaszolg Kft-t a köztes idıszakban ennek a
feladatnak az ellátására, hogy ha a Kft ezen a pályázati eljáráson indulni akar, úgy a feltételek
adottak legyenek, a dolgozók képzése meglegyen.
A pályázati eljárás keretében lényeges kérdés, hogy mennyi a pályázok által ajánlott ár. Az
induló ár az árverseny alapján került meghatározásra. Tehát akkor, amikor azonosak a
feltételek, csak az ár kérdésében célszerő dönteni.
Természetesen azokat a kötelmek, amellyel a Hanyecz és Társa kft. a megfelelı feladat
elvégzésére kötelezhetı, a szállítási szerzıdésben részletesen leszabályozásra kerül.
Kétségtelen, hogy ebben az esetben a Gyomaszolg Kft-t, mint önkormányzati tulajdonú Kft-t
veszteség érheti, amennyiben nem tudja a meglévı gépjármőveket legalább a beszerzési áron
értékesítenie, ezáltal veszteség éri az önkormányzatot is, ha a Kft. ezt nem tudja egyéb
tevékenységébıl kigazdálkodni. Feltehetı azonban a kérdés, hogy az árverseny során ez a Kft
miért nem ment még jobban alá az árnak. Ez azonban a kft ügyvezetıjének döntése, hiszen
egy év múlva nem biztos, hogy olyan ármeghatározás következik be az önkormányzat
részérıl, amivel ezt a tevékenységet nyereségesen tudja végezni.
Nagy Pál képviselı megkérdezte, hogy a Hanyecz és Társa Kft. hajlandó e megtéríteni azt a
differenciát ami a másik félnek a kiesése?
Katona Lajos bizottsági elnök nem igazán értette a képviselı úr kérdését. Véleménye szerint
egy árverseny során, ha az egyik fél alá megy a másik fél árainak, nem okoz neki kárt
közvetlen módon. Ez képtelen dolog, nem szabad ehhez így hozzá állni.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, amennyiben vesztesége lesz a Gyomaszolg
Kft-nek annak következményeit a tulajdonosnak, jelen esetben az önkormányzatnak kell
viselni, hiszen az ı utasítása miatt kerül ebbe a helyzetbe. Ezt a veszteséget a Kft-nek el kell
határolni, közölni a tulajdonossal, akinek ezzel az összeggel ki kell egészíteni a Kft
költségvetését.
Dávid István képviselı etikátlannak tartotta, hogy az önkormányzat még ha ı a tulajdonosa is
a Kft-nek, meghatározza, hogy a Kft mit csináljon a vagyonával, ne értékesítse a gépeket,
mert ha szüksége lesz rá azonnal rendelkezésre tudjon állni, közben meg másnak adják oda a
feladatot.
Továbbra is a Gyomaszolg Kft pályázatát javasolta támogatni.
Dr. Kovács Béla képviselı oktatási tanácsnok, megkérdezte, a bizottság megvizsgálta e,
hogy a Hanyecz és Társa Kft biztosan tudja e végezni ezt a feladatot / meg van a megfelelı
eszköze, lehetısége, szakemberei /, mer ha igen, akkor nincs értelme a Gyomaszolg Kft-nél
befagyasztani a gépeket. Viszont ha nem akkor egy kicsit hazárdjáték lehet a várakozás arra az
esetre, ha a Hanyecz és Társa még sem válik be.
Hanyecz Margit képviselı értelmetlennek tartotta a témáról tovább vitatkozni. Az
elıterjesztésben egyértelmően le van írva, hogy a Hanyecz és Társa Kft ajánlata a kedvezıbb,
ıt kell megbízni a feladat ellátásával.
Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva Kovács képviselı úr kérdésére elmondta, helyszíni szemle
keretében megvizsgálták, hogy a Hanyecz és Társa Kft rendelkezik azokkal az eszközökkel,
amelyek a feladat ellátásához szükségesek. Semmilyen kizáró tényezı nem merült fel, ami
miatt a bizottság kizárhatta volna a pályázati eljárás alól.
Fontosnak tartotta elmondani, hogy az 1995. évi XXXXII. törvény rendelkezése alapján,
amennyiben a képviselı-testület elrendeli a kötelezı közszolgáltatás igénybevételét, ezt
követıen a szerzıdı felet csak pályázati eljárás keretében belül választhatja ki. Ennek a
törvényi szabályozásnak az a lényege, hogy a település egészére nézve, egy monopol jogot
biztosít, mely jogot a törvény a lakosság felé úgy kívánja ellensúlyozni, hogy a legolcsóbb
ajánlattevıvel kell megkötni a szerzıdést. Ugyan ez volt a helyzet a szemétszállítási
tevékenység esetében is, amelynek a pályáztatása során a Gyomaszolg Kft ajánlata volt a
kedvezıbb, így ı nyerte el ezt a tevékenységet.
Jelen esetben azt kell mérlegelni a testületnek, hogy ezt a monopoljogot annak biztosítsa, aki a
lakosság számára a legkedvezıbb ajánlatot adja.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a tanácskozási joggal jelen lévı pályázókat,
kívánnak e hozzászólni.
Hanyecz László a Hanyecz és Társa Kft. ügyvezetıje elmondta, 1995. óta folytat ilyen
tevékenységet, nyilván ha úgy érezte volna, hogy teljes biztonsággal nem tudná ezt a feladatot
ellátni, nem indult volna a pályázaton.
Igazán nem értette Nagy Pál képviselı úr “ kártalanításra “ irányuló kérdését. Amennyiben
nem ı nyerné el ezt a pályázatot, ezzel az igénnyel akár ı is felléphetne.
Czibulka György képviselı megkérdezte, ha egyértelmő, hogy a Hanyecz és Társa Kft
ajánlata a kedvezıbb, miért került két határozati javaslat beterjesztésre.
135

Nyilván a Gyomaszolg Kft. a közel egy éves tapasztalata alapján - míg a köztes idıszakban
ezt a tevékenységet végezte - ajánlotta ezeket az árakat.
Kétségtelen, hogy a lakosság érdekeit az szolgája, hogy az olcsóbb ajánlattevıt bízzák meg, de
kérdés, hogy az meddig tudja ezeket a árakat tartani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a törvény csak a pályázat kiírását teszi
kötelezıvé, azt nem, hogy az olcsóbbat kell elfogadni. A döntés a képviselık kezében van,
mindenki arra szavaz akire jónak látja, viszont ilyen pályázatok esetében az összességében
kedvezıbbet szokták elfogadni.
A maga részérıl a határozati javaslat 1. pontját azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni,
miszerint a Gyomaszolg Kft -nek az önkormányzat utasításából eredı esetleges veszteségét a
képviselı-testület megtéríti.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a tulajdonosnak, jelen esetben az önkormányzatnak
általában helyt kell állni az általa mőködtetett kft-ért, és nem csak egy konkrét eset
vonatkozásában. Tehát, ha a testület döntése miatt a kft-nek kára származik, azt a
mérlegbeszámolónál a képviselı-testületnek tudomásul kell venni.
Császárné Gyuricza Éva a Városunk c. lap szerkesztısége részérıl elmondta, célszerőbb lett
volna, ha a díjtételeket nem + ÁFA megjelöléssel szerepeltetik, hanem vagy külön feltüntetve
a nettó és az ÁFA-s árat, vagy megjegyezni, hogy az árak az ÁFA-t is tartalmazzák. Személy
szerint nem tudja, hogy ez a szolgáltatás hány %-os ÁFA kulcs alá tartozik. A lakosságnak is
sokkal áttekinthetıbb lenne.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a döntés szempontjából nincs jelentısége, hogy hány %os ÁFA tartalma van, hiszen mindkét szolgáltató egyforma ÁFA-t fog fizetni.
Ügyrendi szempontból el kellene dönteni, hogy Császárné Gyuricza Éva mint sajtó képviselı,
vagy mint a lakosságot képviselı érdeklıdı van jelen a képviselı-testület ülésén. Ha mint
sajtó képviselı, úgy meg van az a lehetısége, hogy minden testületi ülés után a polgármester
rendelkezésére áll és megadja a szükséges felvilágosítást számára. Viszont, ha a lakosság
képviseletében van jelen, úgy a továbbiakban más jellegő testületi anyagot fog kapni.
Tudomása szerint İ, mint sajtó képviselı kérte a képviselı-testületi anyagot, ezért nem
célszerő a kérdésekkel zavarni a testület munkáját, azokra az ülés végeztével a polgármester
kézséggel válaszol.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
Elsıként az I., majd a II. határozati javaslatot tett fel szavazásra.
Az I. határozati javaslatra a képviselı-testület által leadott szavazatok aránya: 8 igen, 7 nem és
1 tartózkodás.
A II. határozati javaslatra leadott szavazatok aránya: 7 igen, 8 nem és 1 tartózkodás.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy egyik határozati javaslat sem
kapta meg a többségi szavazatot. Tekintve, hogy a szolgáltatásnak a márciusi testületi ülésen
megalkotott rendeletünk értelmében 1998. április 1-tıl mőködnie kell, ezért az SZMSZ
rendelkezése szerint 30 perc szünetet rendel el, a bizottsági egyeztetések érdekében.
Mindezek alapján a SZMSZ 18. § /8/ bekezdése alapján a polgármester 30 perc szüntetet
rendelet el bizottsági egyeztetések céljából.
136

A szünet eltelte után Dr. Csorba Csaba jegyzı ismertette a bizottsági egyeztetések
eredményét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a bizottsági egyeztetéshez kötıdıen megkérdezte a pályázókat,
kíván e valaki visszalépni a pályázattól. Amennyiben bár melyik pályázó visszalép, úgy a
tulajdonos köteles viselni az ebbıl eredı károkat.
A Gyomaszolg Kft. esetében - amennyiben az visszalép - az önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak kell viselni a gépek újra értékesítésébıl keletkezı esetleges veszteségeket,
hiszen annak döntése miatt kerül a Kft ilyen helyzetbe.
Természetesen a Hanyecz és Társa Kft-nek saját magának kell viselni az esetleges
veszteséget, hiszen neki is szüksége volt beruházást végezni ahhoz, hogy a pályázati
feltételeknek megfeleljen.
Elsıként a Gyomaszolg Kft ügyvezetıjét, Fábián Lajos urat kérdezte kíván e a további
pályázati eljárásban részt venni.
Fábián Lajos válaszában elmondta, visszalép, nem kíván a további eljárásban részt venni.
Kérte, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a Kft. ebbıl eredı kárát vegye tudomásul.
Ezt követıen a jegyzı a Hanyecz és Társa Kft ügyvezetıje, Hanyecz László úr nyilatkozatát
kérte.
Hanyecz László elmondta, nem lép vissza, részt kíván venni a további eljárásban.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök módosító indítványként kérte a képviselı-testületet, hogy
határozatban mondja ki, miszerint az önkormányzat mint tulajdonos a Gyomaszolg Kft
pályázati eljárásban való részvételébıl eredı esetleges veszteségét tudomásul veszi.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a pályázók nyilatkozatára, az alábbi javaslatot
terjesztette a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület elfogadja a Gyomaszolg Kft. visszalépését a folyékony hulladék
elszállításra kiírt pályázati eljárás további részétıl. Ugyanakkor az önkormányzat, mint a
Gyomaszolg Kft tulajdonosa a Kft ebbıl eredı esetleges veszteségét az 1998. Évi
mérlegbeszámolónál tudomásul veszi.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Gyomaszolg Kft
visszalépését a települési folyékony hulladék szállítására kiírt pályázati eljárás
további részétıl.
Ugyanakkor az önkormányzat, mint a Gyomaszolg Kft tulajdonosa a Kft. ebbıl
eredı esetleges veszteségét az 1998. Évi mérlegbeszámolónál tudomásul veszi.
137

Határidı: 1999. Április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Katona Lajos bizottsági elnök a Hanyecz és Társa Kft. pályázatának elbírálásához
indítványozta névszerinti szavazás elrendelését.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket döntsenek a névszerinti szavazás
elrendelésére tett képviselıi indítványról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az indítványról a képviselı-testület vita nélkül határoz.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 4 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hanyecz és Társa Kft. által a
települési folyékony hulladék elszállítására benyújtott pályázat elbírálásáról
névszerinti szavazással dönt.
Határidı: azonnal
A határozatnak megfelelıen a polgármester kérte a képviselıket szavazzanak.
Bátori Gyula nem, Czibulka György igen, Dr. Dávid Imre igen, Dávid István igen, Garai János
igen, Hangya Lajosné igen, Hanyecz Margit igen, Katona Lajos igen, Dr. Kovács Béla igen,
Kovács Kálmán igen, Knapcsek Béla igen, Nagy Pál igen, R. Nagy János igen, Tótka Sándor
igen, Dr. Valach Béla igen, Várfi András igen.
A szavazás eredményére figyelemmel - 15 igen, 1 nem - a polgármester kihirdette az alábbi
határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a települési folyékony hulladék
szállítására kiírt pályázat elbírálása után a Hanyecz és Társa Kft-t
/Gyomaendrıd, Álmosdomb u. 4. / bízza meg a szolgáltatás elvégzésével 1998.
április 1. napjával.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a szállítási szerzıdés megkötésére.
Határidı: a szerzıdés megkötésére: 1998. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2.napirendi pont
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Földhasznosítási kérdések
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta, hogy az un. Endrıd-Páskum rizsföldek esetében
1997/98-as gazdasági évre a bérleti díj mértékét az elnyert bérleti díj 50 %-ban határozzák
meg.
Felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésben leírtak alapján úgy tőnik, végre
sikerül a földügyek körül rendet tenni, és ezek helyzetét rendezni.
Alapvetıen a földterületeket két részre kell bontani, egyik az önkormányzati tulajdonú,
rendezett földek, illetve az un. “ vitatott “ bírósági per alatt lévı földterületek.
A rendezett földeket árverésen haszonbérletbe adás útján kívánják hasznosítani. Ezáltal
minden egyes földrészletnek gazdája lenne, rendezetté válna, be tudnák szedni utána a bérleti
díjat.
A nagyobb probléma az un. "vitatott” földek hasznosítása körül jelentkezik, ugyanis az I.fokú
Bíróság az önkormányzatnak ítélte ezeket a földeket, azonban ezt a döntést a Kárrendezési
Hivatal megtámadta, így jelen pillanatban a tulajdonjog nem tisztázódott, jogerıs határozat
nincs.
A jogerıs határozat megszületéséig, a tulajdonosi jogokat az önkormányzatnak kell
gyakorolni, a mővelésükrıl gondoskodni, a földhaszonbérleti díj befizetési kötelezettséget
érvényesíteni. Más kérdés az, hogy aki erre nem hajlandó, milyen jogi eszközök álnak
rendelkezésre.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata, hogy a hivatal szakemberei vegyék számba
ezeket a földterületeket, kik mővelik, és azokkal szemben próbálják meg a tulajdonosi jogokat
érvényesíteni, haszonbérleti szerzıdés megkötésével erre az évre. Azokkal szemben akik erre
nem hajlandók, a birtokvédelmi jogokat kell érvényesíteni.
Természetesen a jelen helyzetben korlátozottak ezek a jogaink, de a szerzıdés kötésre
mindenképpen fel kell szólítani a földek használóit, felhívva a figyelmet arra, hogy ennek
elmaradásának milyen negatív következményei lehetnek.
A maga részérıl mindenképpen javasolta a bizottság javaslatának elfogadását, hiszen ez a
permanensen elhúzódó rendezetlen körülmény csak azoknak jó, akik a földterületeket “
felfogták” és kihasználva ezt a helyzetet, ingyen bérleti díj megfizetése nélkül megmővelik és
annak hasznaiból részesednek. Míg más gazdálkodók bérleti szerzıdést kötöttek és
tisztességesen megfizetik a bérleti díjat. Természetesen elıfordulhat, hogy még sem az
önkormányzaté lesz a tulajdonjog, viszont, ha a bírósági döntésig nem lépnek fel a nem
fizetıkkel szemben, utólag már erre nem lesz lehetıség.
Hanyecz Margit képviselı személy szerint nagyon örül annak, hogy végre az önkormányzat
elindul azon az úton, hogy felmérje kik ezen területeknek a használói, és eljár a bérleti díjat
nem fizetı gazdálkodókkal szemben. Ezt a lépést már három évvel ezelıtt is meg lehetett
volna tenni.
Tudomása van arról, hogy egyesek több száz hektár földet használnak, viszont csak néhány
hektárra kötött bérleti szerzıdést. Nem tudta mennyire valósak az elıterjesztésben szereplı
adatok, véleménye szerint táblánként kellene a felmérést elvégezni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta mostanra jutottak el oda, hogy felmérjék az
önkormányzati tulajdonban lévı földterületek helyzetét. A vitatott földterületek helyzete csak
akkor dıl el véglegesen, ha a kimondják, hogy kié. Amennyiben az önkormányzaté lesz a
tulajdonjog, úgy AK mérleget készítenek a város összes földterületére vonatkozóan.
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Látni kell azt, hogy az 1700 ha körüli “ vitatott földek “ esetében az önkormányzatnak
korlátozottak a jogai, felszólíthatja azok használóit a bérleti díj megfizetésére, de perre ezt
nem viheti, mivel abból csak vesztesként kerülhet ki, ha a bíróság még sem az
önkormányzatnak ítéli a föld tulajdonjogát.
Sajnálatos módon nagyon nehéz pontosan feltárni azokat a gazdálkodókat, akik csak felfogták
a földet és azt ingyen használják. Az 1700 ha -ból 250-300 ha még mindig nem tudni, hogy
kik használnak. Ebben az esetben az elvek azok, amelyekrıl a testület dönteni tud.
Dávid István képviselı véleménye szerint a jogerıs bírósági döntés meghozataláig a vitatott
földek az önkormányzat tulajdonába tartoznak, és ıt illeti meg ezen területek után járó
haszonbérleti díj.
Egyetértett azzal, hogy már három évvel ezelıtt fel kellett volna tárni ezen földek jogtalan
használóit, hiszen a lakosságot és azokat a gazdálkodókat nagyon irritálta, hogy míg ık
becsületesen fizetik a haszonbérleti díjat, mások csak felfogták a földet és kötelezettség nélkül
mővelték.
Igen is fel kell tárni ezen gazdálkodókat és be kell fizettetni velük a bérleti díjat.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint akkor, amikor ezeket a földterületeket
átadták az önkormányzatnak akkor kellett volna haszonbérletbe kiadni. Sajnos akkor ezt a
lépést nem tették meg, így más választás nincs mint megvárni a jogerıs bírósági döntést.
A város jelen pillanatban ott próbál meg dönteni a vitatott földek esetében, ahol azok
nincsenek megmővelve, hiszen a mővelési kötelezettsége fennáll a városnak. Ne hogy késıbb,
ha még is az önkormányzaté lesz ez a föld, negatívumként üssön vissza.
Kovács Kálmán képviselı rövid visszatekintést adott az ügy elızményeirıl.
Pozitívumnak tekintette, hogy a hivatal megtette az elsı lépést és feltérképezte ezen földek
használóit. Bár a feltüntetett nevek nem igazán lehet tudni milyen személyeket takarnak.
Az ügyet rendezni kell, egységes álláspontot kell kialakítani és azt következetesen képviselni,
mind addig míg a tulajdonjog nem tisztázódik.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát felkérte a képviselıket döntsenek az
elıterjesztett határozati javaslatokról. Elsıként az I. Javaslatot tett fel szavazásra, amely
szerint az önkormányzati tulajdonú földterületek árverés útján haszonbérleti formában
kerülnének hasznosításra.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı
alábbi mezıgazdasági ingatlanokat megtekintett állapotban licit utján árverésen
meghirdeti a következı feltételekkel:
Hrsz

Mővelési ág
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AK

Terület ( ha )

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./

02206/15
02284/14
02284/17
02294/6
02294/7
02294/8
02294/9
02294/10
02299/13
02743/7
02750/9
02754/3
02754/7
15053/1
15060/3
15060/52
02289/2
02291/1
02754/5

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
gyep
gyep

Összesen:

3,97
310,14
175,02
24,31
299,62
283,72
186,68
179,05
47,91
1,73
185,47
416,10
542,78
14,87
2,77
8,65
8,49
7,84
16,48

0,2652
15,2686
9,0040
1,1642
13,5932
13,6098
10,2664
9,5651
2,7532
0,1679
6,8598
16,6814
23,4000
0,4385
0,2268
0,7093
0,5440
0,9014
1,8938

2715,6

127,3126

Az árverés idıpontja: 1998. április 15.-én de. 9.00 óra
Az árverés helye: Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Díszterem
Az árverés feltételei:
1./ Az árverésen nem licitálhat az a gyomaendrıdi lakos, ıstermelı,
gyomaendrıdi székhellyel bejegyzett szövetkezet, gazdasági társaság akinek az
Önkormányzattal szemben köztartozása és egyéb lejárt tartozása áll fenn.
Továbbá akinek adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint vám - és
pénzügyırség felé tartozása áll fenn. Elınyben részesülnek azonos ajánlat
esetén akiknek a legmagasabb a foglalkoztatási aránya, illetve akik szociális
ellátásban részesültek.
Az árverés komolysága érdekében a licitálás elıtt 5 nappal a licitáló
magányszemélynek igazolni kell, hogy a haszonbérbe kívánt földterületet
megtudja mővelni, az ıstermelınek be kell mutatnia igazolványát, gazdasági
társaságnak pedig a társasági szerzıdését.
2./ A haszonbérbe adható földterületek induló kikiáltási ára nettó 21 kg étkezési
búza/AK érték július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött ügyletek
elszámoló árainak átlaga. Kivételt képeznek ez alól az alábbi un. EndrıdPáskum rizsföldek: 02284/14, 02284/17, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10
hrsz.-ú területek, ahol 1997/98. gazdasági évre a bérleti díj mértéke az elnyert
bérleti díj 50%-a, 1998/99. gazdasági évtıl kezdıdıen a meghirdetett
haszonbérlet idıtartamára licitálni kell.
3./ A kikiáltási ártól lefelé nem lehet eltérni, az árverést addig kell folytatni,
amíg ajánlatot tesznek. Az árverés kettı körben kerül megrendezésre. Az elsı
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körben a gyomaendrıdi természetes személyek vagy gyomaendrıdi székhelyő
gazdasági társaságok licitálhatnak. A második körben az elsı körben történt
licitálásból megmaradt földterületekre licitálhatnak nem gyomaendrıdi lakosok
illetve nem gyomaendrıdi székhelyő gazdasági társaságok is.
4./ A licitálandó területre a bérleti díj kikiáltási árának 5%-át kitevı árverési
elıleget /bánatpénz/ kell fizetni legkésıbb 1998. április 09.-én du. 14.00 óráig.
melyet a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni.
5./ A bérleti díjat ( melybe az árverési elıleg beszámít ) minden év augusztus
31. napjáig kell egy összegben készpénzben befizetni. A haszonbérlet
idıtartama 5 év - 1998. április 20. napjától kezdıdıen 2002. szeptember 30.
napjáig.
6./ A haszonbérleti szerzıdéseket az árverést követı 5 napon belül kell
megkötni. A bérleti szerzıdésnek a meghirdetett illetve az árverésen ismertetett
feltétellel azonos tartalmúnak kell lenni és tartalmaznia kell a haszonbérletre
vonatkozó hatályos rendelkezéseket.
7./ A haszonbérleti szerzıdést a bérlıvel a Polgármester köti meg. Ha 5 napon
belül a szerzıdés nem kerül megkötésre, abban az esetben a bérlı elveszíti az
elıleget illetve a licitáláson megnyert bérleti jogát, és akkor a bérleti szerzıdést
a soron következı legmagasabb ajánlattevıvel kell megkötni.
Határidı: 1998. április 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Ezt követıen a polgármester az un. vitatott földek hasznosítására vonatkozó javaslatot tette fel
szavazásra.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete, hogy az un. " vitatott " bírósági per
tárgyát képezı fölterületek hasznosítása, haszonbérletbe adásával kapcsolatban
felhatalmazza a Polgármestert, hogy szólítsa fel azokat a gazdálkodókat akik
vagy nem kötöttek haszonbérleti szerzıdést és bizonyíthatóan használják a
fölterületet vagy az érvényes haszonbérleti szerzıdésben meghatározott bérleti
díjat nem fizették meg. Amennyiben a felszólításra nem reagálnak az érintettek
abban az esetben érvényesíteni kell a birtokvédelmi jogokat. A hasznosításra
újabb szerzıdések megkötésénél - a bírósági per eldıltének
figyelembevételével - a gazdasági év vége 1998. szeptember 30-a lehet. A
hasznosítás, haszonbérletbe adás során rendezı elvként kell alkalmazni, hogy a
földet használó megmőveli-e azt vagy sem. Amennyiben nem mőveli meg,
haszonbérbe kell adni más gazdálkodó részére.
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Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3. napirendi pont
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola mintafarm építésének pályázata
Czibulka György képviselı kérdésként vette fel, a pályázathoz szükséges e saját erı , ha igen
azt ki fogja biztosítani.
Gubucz József igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, a pályázat kiírása szerint önerıként
számítható be a telepen lévı épületek az abban lévı technológiák, amelyek felújításra
kerülnek, illetve saját erıként számítható be az új épület alatt lévı terület és az ott lévı
infrastruktúra. A 10 % saját erı ilyen formában kerülne biztosításra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdıtt, hogy az intézmény fenntartási
költségeit, konkrétan az önkormányzati támogatást hogyan befolyásolja ez a beruházás a
jövıben?
Ugyan is minden olyan fejlesztés, amely nem vállalkozási formába történik, bizonyos
önkormányzati támogatás emelkedést szokott eredményezni.
Dávid István képviselı a maga részérıl támogatta az iskola kérelmét, annál is inkább mivel a
város életében ennél az intézménynél látható legnagyobb fejlıdés.
Arra kérte az intézményvezetıjét, hogy ez a beruházás olyan legyen - még ha többe is kerül hogy hosszú távon szolgálja az intézményt.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdıtt, milyen lesz a kapacitása ennek az üzemnek,
csak házi használatra, vagy a lakosok felé is kiterjesztik.
Gubucz József igazgató az érdeklıdésekre, véleményekre reagálva elmondta, ez a mintafarm
azért sajátságos, mert nem egy önálló farm, hanem a tangazdaságon belül kerülne kialakításra.
Ez a farm egy családi vállalkozást modellezne, bemutatná a termékpályát a nappali tagozatos
diákoknak, a leendı felsıfokú szakképzésben résztvevı hallgatók számára, illetve bizonyos
továbbképzési és átképzési szerepet is betöltene.
18-20 anyakocás állománnyal indítanák a mintafarmot- amely a késıbbiekben duplájára
növelhetı - és ezek szaporulatait, mintegy 290-300 sertést tudnának évente levágni.
A tervek szerint a meglévı régi épületet újítanák fel hizlalda céljára, és egy új épület épülne
koca tartásra, malacnevelésre, illetve kialakításra kerülne a szúró-boncoló és mini
húsfeldolgozó üzem, ahol csak sózott és füstölt árú készülne. Az itt elıállított húsok, füstölt
áruk egy része az iskola konyháján kerülne felhasználásra, valamint a lakosság részére
értékesítésre kerülne. Az ebbıl keletkezı árbevétel mintegy 4 millió forint többletbevételt
jelentene az iskolának.
Megkívánta jegyezni, hogy a tangazdaság kezdettıl fogva úgy mőködik, hogy a szakképzési
alaptól kapott hozzájárulás, a pályázaton elnyert pénzösszegek, illetve a termelésbıl eredı
pénzek teszik ki a gazdaság mőködéséhez szükséges pénzeket. Mind a növénytermesztésbıl,
mind pedig az állattenyésztésbıl keletkezett árbevételt elkülönülten szerepeltetik az iskola
költségvetésében. A mintafarm mőködésébıl keletkezı árbevétel visszaforgatásra kerülne a
szakmai oktatás színvonalának fejlesztésére.
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Kizártnak tartotta, hogy a fejlesztésbıl eredıen az iskolának többlettámogatási igénnyel
kellene fellépni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az igazgató nyilatkozata alapján a mintafarm
kialakításából eredıen az iskolának nem lesz többlettámogatási igénye az önkormányzat felé.
A mintafarm megvalósulása esetén többlet árbevételre és nyereségre számít az iskola.
További kérdés észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el, javasolta a képviselıknek
a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, miszerint a pályázattal megvalósuló
beruházás miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem léphet fel.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértve az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola mintafarm, szúró-boncoló és mini
húsfeldolgozó üzem építésére történı pályázat benyújtását.
A pályázattal megvalósuló beruházás miatt az intézmény többlettámogatási
igénnyel nem léphet fel.
Határidı: azonnal
4. napirendi pont
A Békés Megyei Vízmővek által kezdeményezett csatorna bekötések támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a mőszaki csoport vezetıjét néhány
szóban ismertesse az elıterjesztést.
Rau József csoportvezetı elmondta, a Vízmővek által küldött levélben szerepel, hogy az
elmúlt évben Szarvas és Dévaványa településeken a vízmő által kezdeményezett
csatornabekötési kampány következtében jelentısen gyarapodott a szennyvízhálózatra rákötött
lakások száma. Gyomaendrıd esetében még 700 ingatlant lehetne a csatornahálózatra rákötni.
Jelenleg a szennyvíztisztító telepünk 50 %-os kihasználtsággal mőködik - 800 m3/nap a
kiérkezett szennyvíz mennyisége - tehát mindenképpen indokolt lenne ehhez a bekötési
kampányhoz csatlakoznunk. Ugyanakkor a jogszabályi változások eredményeként a
környezetterhelési díj hamarosan meg fog jelenni, ami azt jelenti, hogy azok az ingatlan
tulajdonosok akik nem tudják számlával igazolni, hogy szennyvizüket hová tették, azoknak
ezt a díjat meg kell fizetni. Ez is arra késztet bennünket, hogy a csatornahálózatba bekapcsolt
ingatlanok száma minél nagyobb arányt képviseljen a településen.
Fonton továbbá elmondani, hogy a céltámogatási törvény módosítása értelmében a lakások 60
%-át be kell kötni a rendszerbe ahhoz, hogy céltámogatásra igényt tarthasson a település.
A bekötési kampány keretében biztosított támogatási összeg azon ingatlanok esetében, ahol a
bekötıvezeték a járda szélénél ér véget 5.000 Ft, és ott ahol a közterületen is kell vezetéket
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építeni 10.000 Ft/ingatlan. Kétségtelenül ezek nem egy nagy összegek, hiszen egy
ingatlanbekötés költséget a 100.000 Ft-ot is elérheti, viszont a környezetünk megóvása
érdekében lényeges volna, ha ezeket bekötéseket meg tudnák valósítani.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a csatornabekötési kampányhoz történı csatlakozás
700 ingatlan rákötése esetében az önkormányzatnak 1.250.000 Ft hozzájárulást jelentene,
amely összeget a második félévben kellene biztosítani, amelynek elvileg nem lehet akadálya.
A bekerülési összeg másik felét a Vízmővek vállalat biztosítja. Véleménye szerint ezt a
lehetıséget mindenképpen ki kellene használni, annál is inkább mert a jövı évi szennyvíz
beruházásunkhoz 10 %-os támogatást remélünk a Vízmővek vállalattól.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a beterjesztett javaslatot támogatta és az
alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. Évben csatlakozik a Békés
Megyei Vízmővek Vállalat által kezdeményezett csatornabekötési
kampányhoz.
A támogatás juttatásához szükséges rendeletmódosításokat, rendeletalkotásokat
elvégzi.
A képviselı-testület utasítja
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı:
Felelıs:

csatlakozási szándéknyilatkozat tekintetében: 1998. április 15.
rendeletalkotás vonatkozásában: 1998. május 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

5. napirendi pont
Pályázat benyújtása a Közmunkaprogram 1998. évi megvalósításának második ütemére
/ szóbeli elıterjesztés alapján /
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a közmunkaprogram második ütemének
megvalósítására 1998. április 30-ig kell a pályázatunkat benyújtani. A pályázatban 100-105 fı
5 hónapra történı foglalkoztatására kérnének támogatást. 1 munkanapra 2300 Ft támogatás
igényelhetı, így a támogatott összeg 27 millió forint körül lenne, a saját erı 7-8 millió forint,
amelybıl 1.2 millió forintot Hunya község önkormányzata biztosít. Csárdaszállás ebben a
pályáztatásban nem fog részt venni, mivel az alacsony munkanélküliek száma miatt nem
kedvezményezett terület.
A következı ülésre a pályázat számadatai pontosan kidolgozásra kerülnek, és a képviselıtestület írásos elıterjesztés formájában kap tájékoztatást.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával, úgy határozatban
rögzítsék, miszerint a képviselı-testület támogatja a Közmunkaprogram 1998. Évi
megvalósításának második ütemére történı pályázat benyújtását.
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
intézkedések megtételére.

pályázat benyújtásával kapcsolatos

A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1998./III.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Közmunkatanács Hivatala
közmunkaprogramok 1998. Évi II. ütemében történı megvalósításának
támogatására irányuló pályázatot nyújt be Gyomaendrıd Város belterület
belvízkárok elhárítása, megelızése és csapadékvíz csatornák karbantartása
célmegjelöléssel, 103 fı regisztrált és 1 fı nem regisztrált munkanélküli
foglalkoztatásának munkabér és közterhei, védıruha költségeinek 24.648 e Ft
érték+ vissza nem térítendı támogatására.
A képviselı-testület a megvalósításhoz szükséges 8.500 e Ft önerıt az 1998.
Évi költségvetésében biztosítja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidı: 1998. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További napirendi pont nem lévén dr. Dávid Imre polgármester az alábbi témában kérte a
képviselı-testület állásfoglalását.
Mint emlékezetes az elmúlt zárt ülésen döntött a tisztelt testület az önkormányzat
tulajdonában lévı TITÁSZ Részvények tızsdén történı értékesítésérıl. Az eladási árat 100
% -os alsó nettó és 120 % -os felsı nettó limithatárral határozták meg. A döntés meghozatala
óta naponta érkeznek telefonon, illetve faxon ajánlatok különbözı bróker cégek részérıl. Az
eddigi legmagasabb ajánlat 120 %, viszont figyelemmel a jelenlegi TITÁSZ Részvények
tızsdei árindexének növekvı tendenciájára, megfontolandó lenne a 130 -140 %-on történı
értékesítés megcélozása. / A március végi kötések 120 % és a fölött történtek. /
Kérte a képviselık ezzel kapcsolatos állásfoglalását.
Katona Lajos bizottsági elnök vélemény szerint elég nehéz és kissé kockázatos is a döntés,
hiszen a városnak igazán most nincs égetıen szüksége erre a pénzre. Mindezek ellenére
azonban úgy vélte, jó lenne a magasabb %-on történı eladást megkísérelni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a véleménnyel. Javasolta a képviselı-testület
állásfoglalását úgy megfogalmazni, hogy a Titász részvények értékesítését próbálják meg 130
% -os nettó limitárra feltornászni, de a 120 % alá ne menjenek.
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Az elhangzott véleményekkel a képviselı-testület valamennyi tagja egyetértett és úgy foglalt
állást, miszerint az önkormányzati tulajdonú Titász Részvények tızsdén történı
értékesítésénél a 130-140 %-os nettó limithatárt célozzák meg.
További bejelentés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a képviselık
részvételét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dávid István
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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