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JEGYZıKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. április 30-i ülésérıl.
Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester
Balázs Imre, 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, Dr. Szendrei
Éva, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Rau József
csoportvezetık,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
oktatási intézmények vezetıi, pártok, a helyi és a megyei sajtó
képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az intézmények vezetıit,
és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület
teljes létszámmal jelen volt. /18 fı / Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és
Nagy Pál képviselıket.
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Elkészült a Fı út, Blaha - Selyem út közötti szakaszának rekonstrukciós terve. A megvalósítás
idıpontját egyenlıre nem lehet tudni, biztató azonban, hogy a Közútkezelı KHT kap erre
némi pénzösszeget, az önkormányzat részérıl 2 millió forint lett erre a célra elkülönítve.
-. Tájékoztatásként elmondta, hogy a környezı települések polgármestereinek kérésére az
Inter-City vonat május 24-tıl megáll Gyomaendrıdön is.
-. Az elmúlt idıszakban két alkalommal is folytatattak tárgyalást az Expressz Utazási és
Szálloda Rt. vezetıivel. Az Expressz lehetıséget látna a Körösök vidéke, így településünk
által kínált lehetıségeknek a kihasználásában. A városvezetése szerette volna, ha az Rt.
olyan befektetıket hozna ide, amely fellendítené a város idegenforgalmát. A kezdeményezés
pozitívnak mondható, az Rt. legalább 6-8 szálláslehetıség felajánlását várta, azonban azok,
akik valamilyen szálláshelyet tudnak kínálni, azoknak megvan a kialakult vendégköre, és
zömmel feketén adják ki a nyaralóikat.
Remélhetıleg lesz folytatása ennek a tárgyalássorozatnak, az Rt. érdeklıdésére más utazási
irodák is megjelennek településünkön.
A Közmunkaprogram 1998. évi II. ütemének megvalósítására a települési belterületi
csapadékvíz csatornarendszer karbantartási munkáira a pályázat benyújtásra került a
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Közmunkatanácshoz.
A beruházás bruttó összege 33.192.536 Ft, az önkormányzat által biztosítandó saját erı
összege 8.500.000 Ft, a megpályázott pénz 24.648.000 Ft, amely magába foglalja a bért és a
védıfelszerelés költségeit. A pályázat 84.672 munkaórára és 60 km hosszú csatorna
tisztítására irányul.
Bízunk a pályázat számunkra kedvezı elbírálásában.
Bizonyára ismeretes, hogy a Németországban élı endrıdi származású Katona Sándor úr egy
újabb tızoltó autóval ajándékozta meg a gyomaendrıdi Önkéntes Tızoltó Egyesületet. A
gépjármı egy létrás autó, amelybıl jelenleg csak kettı van a megyében.
A gépkocsit Katona Sándor úr adta át az egyesület elnökének, ahol a város vezetés mellett
jelen volt még a megyei Tızoltóság Parancsnoka és a jármıvet “kísérı” Siegen tartomány
Tızoltóparancsnoka és néhány munkatársa is.
Az ünnepélyes átadás után a jelenlévık tárgyalás keretében tisztázták a város részérıl ez
idáig irányadó tızoltósággal kapcsolatos elképzeléseket. Valamennyien egyetértettek azzal,
hogy meg kell várni, amíg államilag támogatott lesz a tızoltóság és hatósági feladatot kap,
és ezt követıen kell a köztestületté átalakítás felé a lépést megtenni.
Az egészséges ivóvíz beruházás ütem szerint halad. Jelenleg a Békés Megyei Múzeum
munkatársai, un. elı feltárásokat végeznek, a leletmentésre, feltárásra 3.000.000 Ft összegı
megállapodás született az önkormányzat és a Múzeum között, amely része ennek a
beruházásnak.
A beruházás részeként a Békés Megyei Vízmı Vállalat egy svájci pályázatra nyújtott be
pályázatot, amelyen az elızetes információk szerint 4 millió svájci frankot nyert. Ebbıl
igazán 1 millió svájci frank érinti a Gyomaendrıdi Vízmı Telepet. A gyomaendrıdi, a
vandháti és az újkígyósi vízmı telepek rendbetételével a Vízmı Vállalat saját erıt tud
kiváltani, illetve remélhetıleg a településünk ivóvíz beruházásának második üteméhez
szükséges saját erıt is csökkenteni tudja.
Örvendetes hír, hogy a Városi Gondozási Központ a mıködı idıskorúak otthona tárgyi
feltételeinek javítására a Népjóléti Minisztériumhoz benyújtott pályázaton 14 millió forint
támogatást nyert.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úrral részt vettek a Körös Termál Hotel április 24-i közgyılésén. A
Közgyılésen szó volt az Rt. gazdálkodásáról, illetve az igazgatóság elnöke elmondta, hogy
az Rt. eredeti célkitızése a gyógyszálló létesítésérıl továbbra is fennáll, amelyhez keresik a
befektetıket, támogatókat. Az elmúlt évben felmerült idısek otthona létesítésének
elıkészületei folyamatban vannak, a nyár végére döntenek arról, hogy ténylegesen
megvalósítják e, vagy lemondanak errıl.
Szintén a jegyzı úr társaságában részt vett a Szó-beszéd által szervezett a Mıvelıdési
Házban megtartott választási fórumon, ahol a nem túl népes közönség találkozhatott a körzet
Országgyılési képviselı jelöltjeivel.
További bejelenteni valója nem lévén megkérdezte az alpolgármester urat, a képviselı-testület
tagjait, van e napirend elıtti hozzászólás.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, így a polgármester javaslatot tett az ülés
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napirendjére. A meghívóban szereplı napirendet az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni.
32. napirendi pont Kezességvállalás és támogató nyilatkozat kérése pályázatok benyújtásához
33. napirendi pont Gyomaendrıd területén taxi szolgáltatás hatósági árainak megállapítása
34. napirendi pont Gyomaendrıd MOL kút szennyvízcsatornázása
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1998./IV.30./KT. számú határozata
A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló rendelet-tervezet megvitatása
A temetıkrıl szóló rendelet módosítása
1. Beszámoló az 1997. Évi költségvetés végrehajtásáról.
2. TITÁSZ Részvények értékesítése
3. “Alapítvány Gyomaendrıd Város Közgyıjteményeiért “ nevı alapítvány közalapítvánnyá,
valamint kiemelten közhasznúvá minısítésének megkérése a Bm-i Bíróságtól
4. Együttmıködési megállapodás megkötése a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesületével
Bíráló bizottság létrehozása a város középtávú fejlesztési koncepció-tervezetének
véleményezésére
5. Tájékoztató az 1997. Évi normatív állami támogatás elszámolásáról
6. Együttmıködési megállapodás Hunya Község Önkormányzatával a gyermekjóléti
szolgálatra
7. Városi Bölcsıde nyitvatartásának vizsgálata
8. Az 1. Sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermek létszámának alakulása az 1998/99-es nevelési
évben
9. Árajánlatok a pedagógiai programok szakmai véleményeztetésére
10. Beruházási munka lebonyolítási jogkör átruházása
11. Fürdı szolgáltatás bıvítése vállalkozó által
12. Póhalmi út építéséhez pályázat benyújtása a Bm-i Területfejlesztési Tanács
13. Bethlen G. Mg Iskola pályázata az 1998. Évi céljellegı decentralizált támogatás
elnyerésére
14. Bethlen G. Mg. Iskola pályázata a Munkaügyi Minisztériumhoz és a Békés M-i
Munkaügyi Tanácshoz
15. Pályázat benyújtása a Népjóléti Minisztériumhoz a Város Bölcsıde tárgyi feltételeinek
javítására
16. Kezességvállalás a Városi Gondozási Központ által benyújtott pályázathoz
17. Lakossági kérelem a Mezıtúri Városi Kórház támogatás ügyében
18. Szarvas város Önkormányzatának kérelme a Tızoltóság technikai felszerelés
vásárlásának támogatására
19. Az 1998. Évi járdajavítások kivitelezıjének kiválasztása
20. Felhagyott vasúti pályatestek rekultivációja
21. Gyomaendrıd, Blaha u. 5. Sz. alatti ingatlan
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22. Endrıdi u. 4. Sz. alatti ingatlan ajándékba fogadása
23. Fazekasi Vadásztársaság kérelme
24. Az 5159/8 hrsz. –ú ingatlan értékesítése
25. A 1293/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
26. Dr. Tímár Gyöngyi kérelme
27. Szakálos Dezsı Imréné közalkalmazott áthelyezése
31. Tájékoztató a Sport Alap, Sportrendezvény Alap és az Ifjúsági Alap felhasználásáról
32. Kezességvállalás és támogató nyilatkozat kérése pályázatok benyújtásához
33. Gyomaendrıd területén taxi szolgáltatás hatósági árainak megállapítása
34. Gyomaendrıd MOL kút szennyvízcsatornázása
Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a polgármester javasolta a lejárt határidejı képviselıtestületi határozatok végrehajtásáról készült jelentés megvitatását.
A 60/1998./II.26./ számú határozatra tett jelentést annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a
Mirhóháti u. 5. szám alatti ingatlan vételára a megjelölt határidıig kifizetésre került, az ingatlan
az önkormányzat tulajdonában van. A 85 és 86/1998./III.19./ számú határozatok vonatkozásában
az ingatlanok adás-vételérıl szóló szerzıdés megkötésre került, a vevık a vételárat kifizették.
A mezıgazdasági ingatlanok árverés útján történı bérbeadás tárgyú határozattal kapcsolatban
elmondta, az árverés rendben, szabályosan megtörtént. A közel 30 ha földterült haszonbérlıje is
meg lett. 7.9 ha és 112 AK terült nem került még árverésre.
További kiegészíteni valója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e észrevétel,
vélemény a jelentéssel kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, 18 igen szavazattal a jelentést elfogadták, és az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2/1997./I.21./, 4/1998./I.29./, 5/1998./I.29./,
37/1998./I.29./,
41/1998./I.29./,
55/1998./II.26./,
56/1998./II.26./,
58/1998./II.26./,
59/1998./II.26./,
60/1998./II.26./,
61/1998./II.26./,
62/1998./II.26./,
63/1998./II.26./,
64/1998./II.26./, 74/1998./III.19./, 75/1998./III.19./, 76/1998./III.19./, 77/1998./III.19./,
79/1998./III.26./, 80/1998./III.19./, 81/1998./III.19./, 85/1998./III.19./, 86/1998./III.19./,
93/1998./III.30./, 94/1998./III.30./, 95/1998./III.30./, 97/1998./III.30./, 131/1997./IV.10./,
298/1997./IX.18./, 434/1997./XII.10./ Kt. számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
/ Dávid István képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 17 fı. /
A határozat meghozatala után Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Gombkötı Sándor
urat az Új Szövetség Magyarországért 5. Sz. választókerület országgyılési képviselıjelöltjét,
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majd megadta a lehetıséget a bemutatkozásra.
Gombkötı Sándor köszöntötte a polgármester urat, a képviselı-testület tagjait, megköszönte a
bemutatkozás lehetıségét.
59 éves, Orosházán született ott járt iskolában, majd 1952-ben a családja Szarvasra költözött. Ott
érettségizett, majd a katonai szolgálat teljesítése után a szarvasi Vízügyi Igazgatóságnál
helyezkedett el, ahol 35 éve dolgozik. Nıs, 2 gyermeke van és 3 unokája.
A Független Kisgazdapártnak volt tagja a párt megalakulása óta, majd onnan kilenc hónappal
ezelıtt kilépett, és dr. Maczó Ágnes felkérésére elvállalta az Új Szövetség Magyarországért
országgyılési képviselı jelöltségét. Elolvasva a Szövetség programját úgy érezte, hogy az abban
foglaltak azok, amelyeket tud és mer is vállalni. Igazán ez a szövetség olyan túl nagy reményeket
nem táplál, talán 2002-re egy jó ütıképes párt lehet.
A településre vonatkozóan a tájékozódás után úgy érzi, vannak olyan problémák / földkérdés,
kihasználatlan épületek, holtágak állapota /, amelyek megoldásában az esetleges megválasztása
esetén segítséget tud nyújtani és a város érdekében az önkormányzattal együtt tud mıködni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a bemutatkozást, és eredményes választást kívánt
valamennyi választókerületi képviselı jelöltnek.
/ Dávid István képviselı vissza érkezett a jelenlévık száma 18 fı ./
1.napirendi pont
A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló rendelet-tervezet
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést.
A rendelet megalkotására elsısorban azért van szükség, mert a gyámügyi törvény értelmében az
önkormányzatnak a törvényben foglalt feladatok végrehajtására április 30-ig rendelet alkotási
kötelezettsége van. Ezen feladatok a rendszeres gyermekvédelmi, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, illetve a gyermekjóléti szolgálat mıködtetése.
A rendelet alkotás másik oka, hogy a gyermekvédelmi támogatás bevezetése némi költségvetési
problémát is okoz, hiszen a városban az egy fıre jutó alacsony jövedelmek miatt nagyon sok
család került a támogatottak körébe. A támogatás fedezetének 70 %-át az állam, 30 %-át az
önkormányzatnak kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy a szociális keretünk behatárolt, így
bizonyos régebben biztosított támogatási formákat meg kellett szüntetni, illetve be kellett venni
ebbe a rendeletbe. Ezt megelızıen 160-170 család részesült rendszeres nevelési segélyben, ezzel
szemben jelenleg 784 család részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, mely évente
14.5 millió Ft-ot jelent. Ahhoz, hogy ebbıl a pénzösszegbıl ki tudjunk jönni, bizonyos
leszabályozásra volt szükség. Például csak a gyermek 18. életévének betöltéséig adható ez a
támogatás, étkezési térítési díj támogatás pedig csak azoknak jár, akik gyermekvédelmi
támogatásra egyébként is jogosultak.
A maga részérıl a rendelet-tervezetet alaposan elıkészítettnek tartotta, ezúton is megköszönte az
elıkészítık munkáját, és javasolta a képviselıknek a rendelet elıterjesztés szerinti megalkotását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a rendelet-tervezet 12. § /4/ bekezdését az alábbi pontosítással
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javasolta elfogadni.
“ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási utalvány,
amely a megállapító határozat része. “
Kérte a képviselı-testületet, hogy a rendeletet ennek figyelembevételével alkossa meg.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzottakkal, felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

15/1998./../KT. számú rendeletét

a gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni
ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
2. napirendi pont
A temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a jegyzıt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a temetıkrıl szóló rendelet kiegészítésének lényege, hogy
mind két településrész köztemetıinek frekventált része díszsírhelyek számára kerülne
kialakításra. Az elıterjesztés mellékletében látható, hogy a temetık mely része lenne erre a célra
kijelölve.
A díszsírhelyek a Gyomaendrıd Város Díszpolgára és a Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakettben részesült személyek nyughelyei lehetnek. Természetesen az ide temettetés csak
a család kívánságára, annak belegyezésével történhet. A díszpolgári címben részesültek esetében
a sírhely díjmentesen kerülne biztosításra, míg más esetben a temettetı költségvállalásával
biztosítható a díszsírhelybe temettetés.
Alapvetıen az elmúlt idıszak egyik sajnálatos halálesete miatt vált indokolttá a rendelet ilyen
irányú módosítását.
A rendelet-tervezetet a szakbizottságok megvitatták, a javasolt módosítás gondolatiságával
egyetértettek.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a rendelet
elıterjesztés szerint történı módosításával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1998./..../KT. számú rendeletét

a temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl szóló
11/1991./X.30./KT. számú rendelet kiegészítésérıl

3. napirendi pont
Beszámoló az 1997. Évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés tartalmazza a költségvetés
végrehajtásáról készült könnyvizsgálói jelentést, illetve elkészült a reprezentációs célú
kiadásokról szóló tájékoztató is.
Az elmúlt évi költségvetésrıl elmondható, hogy kezdetben mutatkoztak némi problémák,
azonban a képviselı-testület által az intézményekre vonatkozóan hozott megszorító
intézkedéseknek köszönhetıen sikerült a költségvetést pozitív formában lezárni. Az ívóvíz
beruházásra elkülönített 25 millió forinthoz sem kellett hozzányúlni.
Az idei költségvetés tervezésénél nem voltak problémák, fegyelmezetten, következetesen zajlott,
aminek következtében fejlesztésre és mıködésre megfelelı arányban tudták a város forrásait
felosztani.
Kérte a képviselıket vitassák meg a beszámolót.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a beszámolót
megvitatta és javasolja a képviselı-testületnek annak elfogadását.
Lényegében év közben folyamatosan figyelemmel kísérhették a költségvetés alakulását, így
különösebb meglepetést a beszámoló már nem tartalmazott. Aki figyelmesen elolvasta az átfogó
képet kapott a város helyzetérıl, gazdálkodásáról egyaránt.
A könyvvizsgálói megállapítása szerint a beszámoló a valóságnak megfelel, a jogszabályi
elıírások szerint készült.
További hozzászólás észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselıket az elmúlt
évi költségvetés egyszerısített mérlegét 1.058.538 ezer Ft fıösszeggel, az egyszerısített éves
pénzforgalmi jelentését 1.262.000 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 80.908 e Ft 1996. Évi
pénzmaradvány teljesítéssel, 73.314 e Ft pénzforgalom nélküli, és kiegyenlítı, átfutó, függı
bevétellel, összesen 1.416.222 e Ft bevételi fıösszeggel, valamint 1.277.737 e Ft pénzforgalmi
kiadással, 37.294 e Ft pénzforgalom nélküli és kiegyenlítı, függı, átfutó kiadással, összesen
1.315.031 e Ft kiadási fıösszeggel szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
17/1998./…/KT. számú rendeletét

az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról

4. napirendi pont
TITÁSZ Részvények értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat tulajdonában lévı
TITÁSZ részvények 140 %-os árfolyamon, összesen 59.906.000 Ft összértékkel értékesítésre
kerültek. A javaslat az, hogy a részvényekért kapott pénzösszeg hat hónapra kerüljön lekötésre.
Az így keletkezett pénz fejlesztésre kerül felhasználásra.
A javaslatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta.
A képviselı-testület vita nélkül 18 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli a TITÁSZ részvények értékesítésébıl
befolyt 59.906.000 –Ft bevétel hat hónapra történı lekötését.
Határidı: 1998. május 4.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
“ Alapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért “ nevő alapítvány közalapítvánnyá,
valamint kiemelten közhasznúvá minısítésének megkérése a Bm-i Bíróságtól
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót dr. Szendrei Évának az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnökének.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, az alapítvány közalapítvánnyá, illetve a kiemelten
közhasznúvá minısítésének megkérésére azért lenne szükség, mert a január 1-tıl hatályba lépı
Közhasznú szervezetekrıl szóló törvény értelmében minden olyan szervezet, amelyet a Bíróság
ilyennek nyilvánít, további kedvezmények igénybevételére lesz jogosult.
Az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselı-testületnek annak elfogadását.
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

102/1998./IV.30./KT. számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, mint alapító, az 1959. évi IV. tv. 74/B
§-ban foglaltakra figyelemmel felkéri a Gyomaendrıd Város Közgyıjteményeiért
megnevezésı alapítvány kezelı szervét, hogy tevékenységérıl az 1998
májusában megtartandó Képviselı-testületi ülésen számoljon be. Az alapítvány
gazdálkodási tevékenységére vonatkozó beszámoló elkészítésére a 8/1996.(I.24.)
Korm. sz. rendelet 12.§-ban foglaltak az irányadó.
A beszámoló elkészítésért felelıs dr. Kovács Béla a kuratórium elnöke. A
beszámoló benyújtásának határideje 1998. május 11. A beszámolót a Képviselıtestület elé terjesztést megelızıen véleményezi a Képviselı-testület Pénzügyi és
Gazdasági Bizottsága, valamint Humánpolitikai Bizottsága.
Határidı: 1998. május 31.
Felelıs: Dr. Kovács Béla kuratórium elnöke

2./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1959. évi IV. tv. 74/G § valamint
74/B §-aiban foglaltakra figyelemmel az alapítvány közalapítványkénti nyilvántartásba
vételét megkéri, ezzel egyidejıleg az 1997. évi CLVI. tv. 27.§ valamint 5.§ alapján kéri a
bíróságtól az alapítvány kiemelten közhasznú szervezetkénti minısítését.
A képviselı-testület az alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen okirattal Gyomaendrıd Város Önkormányzata 32/1991.(III.11.) sz.
határozatával alapított, Alapítvány Gyomaendrıd Város Közgyıjteményeiért
1991. március 28-án kelt Alapító Okiratát a Ptk. 74/G. §-ának megfelelıen,
valamint abból a célból, hogy a közalapítvány vonatkozásában az 1997. évi
CLVI. tv. szerinti kiemelten közhasznú szervezetté minısítés megtörténhessen,
az alábbiak szerint módosítja:
A Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyıjteményeiért a Ptk. 74/G. §-a
szerinti jogi személyiséggel rendelkezı, önkormányzati közfeladat folyamatos
biztosítása céljából létrehozott Közalapítvány.
A Közalapítvány létesítésekor az alapítót a következı indokok vezették: hosszú
távra biztosítani kívánta az önkormányzat támogatását a képzımıvészet, ezen
belül Gyomaendrıd Város képzımıvészeti értékeinek felkutatásához, különös
tekintettel a gyomai és endrıdi származású mıvészek alkotásaira, illetve
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Gyomaendrıdhöz kapcsolódó mıvészek alkotásaira, s ezúton is el kívánja
ismerni, hogy a jelen Közalapítvány céljára rendelt vagyon jórészt a
képzımıvészetet mıvelı mıvészek munkája révén gyarapodott.
1./ A Közalapítvány neve:
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyıjteményeiért (a továbbiakban:
Közalapítvány).
2./ A Közalapítvány székhelye:
Gyomaendrıd Kossuth L út 11. sz.
3./ A Közalapítvány célja:
A Ptk. 74/G. §-a (2) bekezdésének megfelelıen a Közalapítvány az 1990. évi
LXV. tv. 8§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladat
biztosításaként a következı célokra jött létre:
Támogatást nyújtani színvonalas képzımıvészeti alkotások létrehozásához.
Gyomaendrıd Város képzımıvészeti értékeinek felkutatása, gyıjtése,
megırzése, és kiállításainak biztosítása, különös tekintettel a gyomai és endrıdi
származású mıvészek alkotásaira, illetve Gyomaendrıdhöz kapcsolódó
mıvészek alkotásaira.
A Gyomaendrıd, Kossuth L út 11. sz. alatti ingatlan állagának megırzése,
bıvítése, további kiállítási lehetıségek biztosítása a kortárs gyomaendrıdi
mıvészek részére, a Corini és Vidovszky gyıjtemény, valamint Vidovszky
emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása, és
folyamatos kiállítása.
Más képzımıvészethez kapcsolódó helytörténeti dokumentumok ırzése,
kiállítása, valamint idıszaki kiállítás rendezése.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4./ A Közalapítvány vagyona:
A közalapítvány vagyona 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint,
amely a
gyomaendrıdi 209. sz. tulajdoni lapszámú
és 115. hrsz-ú valamint a 210
tulajdoni lapszámú és 116 hrsz-ú a Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
tulajdonában álló Gyomaendrıd Kossuth L út 11. sz. alatti ingatlanból áll.
Az alapító átruházza kezelıi jogát a közalapítványra, hozzájárul a földhivatali
bejegyzéshez.

5./ A közalapítványhoz való csatlakozás lehetısége:
A Közalapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a
kuratórium dönt. Közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
6./ A Közalapítvány gazdálkodása:
A vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt.
A vagyon felhasználásának mind közvetve, mind közvetlenül a közalapítvány
céljainak megvalósítását kell szolgálnia.
6.2. Az alapító a Kuratóriumot felhatalmazza, hogy a Közalapítvány vagyonával
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vállalkozzék, az abból származó jövedelem a Közalapítvány céljainak
megvalósítását szolgálja, azokat nem veszélyeztetheti. A Közalapítvány
átmenetileg szabad készpénzvagyona csak állampapírba helyezhetı el.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítı okiratában
meghatározott tevékenységére fordíthatja.
6.3. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében
évente dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához
felhasználható pénzeszközök mértékérıl, felosztásuk módjáról, mely a 3.
pontban felsorolt fontossági sorrend figyelembevételével történik.
A döntések végrehajtásáról a Kuratórium titkára gondoskodik.
7./ A Közalapítvány kezelı szervezete, képviselete:
7.1. A Közalapítvány vagyonának kezelıje és legfıbb döntést hozó szerve az 5
tagú Kuratórium.
7.2. Az 5 tagú Kuratóriumot valamint annak elnökét és titkárát Gyomaendrıd
Város Önkormányzata bízza meg öt évre, a tagok ismételten megbízhatók. Az
elnök és a titkár a kuratórium tagjai közül kerül ki.
A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli és titkárával együtt
jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre.
7.4. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A kuratóriumot az elnök hívja össze. A kuratóriumot össze kell hívni, ha legalább
2 kuratóriumi tag, a felügyelı bizottság, vagy az alapító írásban az ok
megjelölésével az elnöktıl, vagy a titkártól kérik. A kuratórium elnöke a
kuratórium ülését legkésıbb a kérelem kézhezvételét követı 15 napra köteles
összehívni. A kuratórium ülésére az írásbeli meghívót a napirendek
feltüntetésével úgy kell megküldeni, hogy azt a tagok az ülés megelızését követı
5 nappal kézhez kapják. Ennél rövidebb idıköz alapján kiküldött meghívó
alapján a kuratóriumi ülés akkor szabályos, ha sem írásban, sem az ülésen ellene
egyetlen kuratóriumi tag sem emelt kifogást.
7.5. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de a kuratórium
munkáját nem zavarhatja. A kuratórium ülésérıl jegyzıkönyv készül, melyet a
kuratórium elnöke, és egy tagja hitelesít. A jegyzıkönyv az ülés helyét, idejét, a
napirendeket, a két ülés közötti tisztségviselıi tevékenységrıl szóló beszámolót,
a kuratóriumi döntések végrehajtásáról készült jelentést, a napirendhez
kapcsolódó elıterjesztést, valamint a hozzászólások lényegét, és a meghozott
döntéseket valamint a döntéshez kapcsolódó igen nem szavazatok valamint a
tartózkodók számát tartalmazza. A kuratórium titkára a döntésekrıl és azok
végrehajtásáról regiszteres nyilvántartást vezet. A jegyzıkönyvek ırzésérıl a
kuratórium titkára gondoskodik.
7.6. A kuratórium ülésérıl készült jegyzıkönyvek nyilvánosak, abba az ok
megjelölésével bárki betekinthet. A jegyzıkönyvekbe való betekintést a
kuratórium titkára biztosítja. A kuratórium döntésirıl az érintetteket, ha a döntés
meghozatalakor nem voltak jelen a kuratórium titkára írásban tájékoztatja. A
nagyszámú (12 fınél több ) érintett esetén a döntés kihirdetése a polgármesteri
hivatal hirdetıjére való kifüggesztéssel történik meg. A kifüggesztés
idıtartamának legalább 15 napnak kell lennie.
7.7. Nem vehet részt a kuratórium döntésében az a tag aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
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hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közalapítvány cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem
pénzbeli szolgáltatás.
7.8. A közalapítvány kuratóriumában illetve felügyelı bizottságában nem tölthet
be tisztséget az a személy, aki olyan közcélú szervezetnél töltött be vezetı
tisztséget a megszınést megelızı két éven belül legalább egy évig amely az
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium valamint felügyelı bizottsági tagok, illetve az ennek jelölt személy
köteles az alapítót tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejıleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
7.9.A kuratórium feladata:
- Az alapítványi vagyon állagának megırzése
- A közgyıjteményi szervezetekkel való együttmıködés fejlesztése
- Az alapítvány gazdálkodásának irányítása, az alapítványi vagyon felhasználásának,
hasznosításának meghatározása, a felhasználás ellenırzése
- Ügyrendjének elfogadása és abban annak meghatározása, hogy ha az alapítvány
alkalmazottakat foglalkoztat, hogyan gyakorolhatja a munkáltatói jogokat, milyen létszám és
bérkeretet biztosít.
7.10. A kuratórium titkára operatív - ügyintézı - koordináló feladatokat lát el.
8./ A Kuratórium határozatképes, ha 3 fı jelen van. A Kuratórium határozatait a tagok
szavazatainak egyszerı többségével hozza. A kuratórium mıködésének egyéb eljárási kérdéseit
az ügyrend határozza meg. Az ügyrend elfogadásához, valamint módosításához a kuratóriumi
tagok teljes jelenléte szükséges, és a kuratóriumi tagok legalább 4/5-nek támogatni kell az
elfogadást vagy módosítást.
9./ Felügyelı bizottság
9.1. A Közalapítvány kezelı szervezetének ellenırzésére az alapító 3 tagú felügyelı
bizottságot hoz létre,
9.2. A felügyelı bizottság tagjait az alapító 5 évre kéri fel, a tagok ismételten is
megbízhatók.
9.3. A felügyelı bizottság a Közalapítvány mıködésérıl készült éves jelentésre
támaszkodva vizsgálja a Közalapítvány mıködését.
A Kuratórium elé terjesztett az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos
jelentéseket, elıterjesztéseket a felügyelı bizottságnak véleményezésre meg kell
küldeni.
Célvizsgálatot akkor folytat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja.
Vizsgálatainál külsı szakértıket is igénybe vehet.
9.4. A felügyelı bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium
ülésein, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhet, a közalapítvány irataiba
betekinthet.
9.5. A felügyelı bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább
egyszer beszámol az alapítónak.
9.6. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja
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jóvá.
9.7. A felügyelı szerv köteles az intézkedésre jogosult a kuratóriumot
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a) a közalapítvány mıködése során olyan jogszabálysértés vagy a
közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás)
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezetıszervet a felügyelı bizottság indítványára
– annak megtételétıl számított 15 napon belül – össze kell hívni. E
határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetıszerv összehívására a
felügyelı bizottság is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes mıködés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet,
valamint az alapítót.
9.8. Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat- illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
10./ Záró rendelkezések:
10.1. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttmıködik, a képzı-,
ipar- és fotómıvészet, már mıködı, vagy a jövıben létrejövı állami,
önkormányzati, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal, így különösen a
Kulturális Egyesület Gyomaendrıdért megnevezésı egyesülettel.
10.2. A Közalapítvány mıködésérıl, tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatairól a helyi sajtó, valamint éves beszámolójának a
polgármesteri hivatalban lévı hirdetıkre való kifüggesztés útján a kuratórium a
nyilvánosságot évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni.
10.3. A Közalapítvány kuratóriuma az alapítónak minden év április 31-ig köteles
beszámolni az elızı év gazdálkodásáról.
A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 10.2..pontban foglaltak
szerint nyilvánosságra kell hozni.
A Közalapítvány – a Ptk.-ban meghatározott okok miatt történı
megszınése esetén az alapítványi vagyon a gyomaendrıdi önkormányzatra száll
vissza, amely köteles azt a megszınt közalapítvány céljához hasonló célra
fordítani. és errıl köteles a nyilvánosságot a 10.2 pontban szerint tájékoztatni.
Az alapító tudomásul veszi, hogy a közalapítvány érvényességéhez az
alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Határidı: 1998. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Szendrei Éva biz. elnök
6. napirendi pont
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesületével megkötendı együttmőködési
megállapodás
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, az egyesület szeretné megkérni a társadalmi
szervezeteket nyilvántartó megyei bíróságtól, az egyesület kiemelten közhasznú szervezetté
történı nyilvánítását. Az átminısítést viszont csak akkor kaphatja meg, ha önkormányzati
feladat ellátását vállalja. Azt, hogy az egyesület a feladat ellátását milyen formában végzi
célszerı együttmıködési megállapodásban leszabályozni.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a képviselı-testületnek a mellékletben szereplı
megállapodás megkötését.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte képviselıket döntsenek a határozati javaslatról, miszerint a
képviselı-testület az elıterjesztés mellékletét képezı együttmıködési megállapodást megköti a
Mozgáskorlátozottak Egyesületével.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

103/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. Évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdésében,
valamint az 1997. Évi CLVI. tv-ben foglaltakra figyelemmel a Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Egyesületével együttmıködési megállapodást köt.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az együttmıködési megállapodás
megkötésével kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 1998. május 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

7. napirendi pont
Bíráló bizottság létrehozása a város középtávú fejlesztési koncepciójának értékelésére
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Csorba Csaba jegyzı úrnak.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a hatályos vagyonrendelet záró rendelkezése értelmében a
különbözı pályázatok elıkészítését a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport végzi. A város
középtávú fejlesztési koncepció-tervezetének véleményezésére, megvitatására a munkacsoportot
az elıterjesztésben javasolt személyekkel szeretnék kiegészíteni ahhoz, hogy a koncepciótervezet minél szélesebb körben kerüljön véleményezésre, a képviselı-testület döntésének
meghozatala elıtt.
A munkacsoport 13 fıs lenne, 6 fı tanácskozási joggal, 7 fı pedig szavazati joggal rendelkezne.
A bizottság összetételére tett javaslatot az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy
azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 24/1995/X.24./KT. Számú rendelet
26. § /1/ bekezdésben szereplı bizottság elnökökbıl álló munkacsoportot a város
középtávú fejlesztési koncepció-tervezetének megvitatására az alábbi
személyekkel egészíti ki:
- Dr. Dávid Imre polgármester /szavazati joggal/
- Várfi András alpolgármester /szavazati joggal/
- Dr. Csorba Csaba jegyzı / szavazati joggal /
- Iványi László katolikus plébános / tanácskozási joggal /
- Sípos Tas Töhötöm református lelkész / tanácskozási joggal /
- Vass Ignác Liget-fürdı vezetıje / tanácskozási joggal /
- Papp Lajos a Kner Nyomda Rt. ügyvezetı igazgatója / tanácskozási joggal /
- Hunya Tiborné Hunya polgármestere /tanácskozási joggal/
- Petneházi Bálintné Csárdaszállás polgármestere /tanácskozási joggal/
Határidı: 1998. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Tájékoztató az 1997. Évi normatív állami támogatás elszámolásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az elmúlt évi költségvetési beszámoló mellékelteként
elkészült a normatív állami támogatás elszámolásáról szóló tájékoztató.
A tanulói létszám alakulását figyelembe véve látható, hogy a tervezetthez képest lényeges volt a
csökkenés, aminek következtében az önkormányzatnak 6.273.715 forintot kellett az állami
költségvetésbe visszafizetni.
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Alapvetıen ez a helyzet felfogható úgy is, hogy ez idáig ingyen használták az állam pénzét,
kérdéses viszont, hogy ez milyen kihatással van az intézmények költségvetésére. Lényegében ezt
a pénzt év közben az intézmények használják, viszont az önkormányzat fizeti vissza helyettük.
A bizottsági ülésen felmerült annak gyanúja, hogy mind ez arra ösztönzi az intézmények
vezetıit, hogy felültervezzék a létszámot, a kapott pénzt év közben használják, hiszen a
különbözetet úgy is az önkormányzat fizeti vissza.
A jövıre vonatkozóan ezt a dolgot megnyugtatóan rendezni kell, a bizottság szükségesnek látta,
hogy a hivatal megvizsgálja, hogy az oktatási intézményeknél a beiskolázási, illetve a félévi
létszámadatok hogyan alakulnak a tervezetthez képest, és összegszerıen kimutassák, hogy az
eltérés milyen hatással van a költségvetésre. Azoknál az intézményeknél, ahol a tervezettıl
kirívó eltérés mutatkozik, a szankcionálási lehetıséget is fel kell tüntetni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a határozati javaslat alapján a vizsgálat eredményét a
képviselı-testület július havi ülésére kell a hivatalnak beterjeszteni.
Egyetértett a bizottság elnökének véleményével, a jövıben minden intézménynek úgy kell a
létszámot megtervezni, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettsége lesz, úgy azt a következı
évi költségvetését fogja terhelni.
Természetesen 100 % pontossággal nem lehet tervezni, a + -500.000 Ft eltérés el lehet fogadni, a
mínusz viszont az önkormányzat költségvetését terheli, míg az intézménynél ez plusz
támogatásként jelenik meg.
Dávid István képviselı véleménye szerint azon intézmények esetében, amelyek túl lépik a
költségvetésüket, az intézményvezetıvel szemben a fegyelmi felelısségre vonás szankciót
alkalmazni kell.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok, és mint a Kner Imre Gimnázium Igazgatója reagálva a
véleményekre elmondta, amióta ı intézményvezetı, a településen mindig vesszı futás volt az
intézmények sorsa, hiszen a város költségvetése, a lakosság anyagi helyzete miatt egyre inkább a
“ nadrágszíj szorítás “ elve dominált.
Vannak olyan intézményi formák - óvoda, általános iskola -, amelyeknél minimális eltéréssel
lehet a létszámot megtervezni, a középiskolák esetében viszont más a helyzet, egyrészt a
beiskolázás miatt, hiszen itt már nem csak helyi tanulókról van szó, ugyanakkor, az év közben
“lemorzsolódó”, és év végi bukottak létszámát, nagyon pontosan nem lehet megtervezni.
Konkrétan a gimnázium esetében két adatot kívánt megemlíteni.
Az 1.890.000 Ft-os tétel a kollégium létszámcsökkenésébıl keletkezett, amely a két szakképzı
iskola összevonásának a következménye. Az étkezésben lévık számának /66 fı / történı
csökkenése, leginkább annak tudható be, hogy a tanulók kb. 75 %-a helyi lakos, ahol sok szülı
munkanélküli, ezért nem képes a menzát kifizetni. Minderrıl az intézmény nem tehet.
Katona Lajos bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy teljes pontossággal nem lehet a létszámot
megtervezni, személy szerint ıt inkább az zavarja, hogy év elején megtörténik a költségvetés
megtervezése a tervezett létszám adatok alapján, a kapott pénzt az intézmények elköltik attól
függetlenül, hogy évközben a létszám változott, utána a következı évben a változásból eredı
különbözetet az önkormányzat fizeti vissza az intézmény helyett.
Megítélése szerint, ha év közben kiderül, hogy a létszám változott, akkor annak arányában
kevesebbet is kellene költeni az intézménynek.
Czibulka György képviselı elmondta, egy költségvetés mindig gazdasági évben készül, az
oktatási év pedig szeptemberben kezdıdik, tehát nem lehet a létszámot elıre pontosan
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kiszámolni. Véleménye szerint nem a rosszhiszemıség vezette az intézményvezetıket a
normatív támogatás megigénylésekor.
Hanyecz Margit képviselı érzése szerint egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az intézmények,
sokszor rajtuk kívül álló okok miatt kerülnek ilyen helyzetbe, ezért is szorulnak segítségre.
Sajnos azonban az önkormányzat is évrıl-évre kevesebb állami támogatást kap ahhoz, hogy
normálisan tudjon mıködni.
Nagy Pál képviselı javasolta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági bizottság dolgozzon ki egy
irányelvet arra, hogy az intézmények elszámolása milyen szempontok alapján történjen az év
zárást követıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint ez a helyzet úgy is felfogható, hogy az
önkormányzat ezt a pénzt egy évig használhatja szinte kamatmentesen, akkor miért ne vennék
ezt igénybe. Az intézmények költségvetésébe képezni kellene egy tartalékalapot arra az
eshetıségre, ha visszafizetési kötelezettség állna elı.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ezt a pénzt nem az önkormányzat, hanem az
intézmény használja, az ı költségvetését emeli, viszont ha visszafizetési kötelezettség áll fenn
azt az önkormányzat teljesíti.
Kétségtelen tény, hogy az intézmények anyagilag nincsenek jól elengedve, viszont a következı
idıszakban arra oda kell figyelni, hogy ne legyen kirívó eltérés a tervezethez képest, az
önkormányzatnak ne kelljen az önkormányzat helyett fizetni.
Befejezésként javasolta a képviselıknek, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság által tett
javaslatot fogadják el. A következı idıszak elıretekintése és nem a szankció a fı cél, minden
intézmény úgy gazdálkodjon, hogy a költségvetésébıl ki tudjon jönni.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, 18 igen szavazattal egyetértve az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "Tájékoztató az 1997. évi normatív
állami támogatás elszámolásáról” tárgyú elıterjesztést elfogadja, azt tudomásul
veszi;
egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt vizsgálja meg az oktatási intézmények
esetében a beiskolázási létszámadatok alapján, a szociális ágazatban pedig a
félévi tényleges létszámadatok alapján a tervezettıl kirívó eltérések milyen
hatással vannak az 1998. évi, illetve az 1999. évi költségvetésre.
Határidı: 1998. Július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.
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9. napirendi pont
Együttmőködési megállapodás Hunya Község Önkormányzatával gyermekjóléti szolgálatra

Dr. Csorba Csaba jegyzı ismertetıjében elmondta, Hunya Község polgármesterének szóbeli
kérése alapján együttmıködési megállapodásra kerülne sor a gyermekjóléti szolgálatra. A
megállapodás határozott idıre szólna, mivel ez év szeptemberében önkormányzatunknak át kell
tekinteni a szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit, - a meglévı létszám elégséges e a
feladat ellátására, vagy sem. Amennyiben létszámnövekedésre kerülne sor, az annak tudható be,
hogy sajnos a Gyomaendrıd mıködési területén emelkedik a védelembe vett gyermekek száma.
A maga részérıl javasolta a megállapodás megkötését, ezzel is segítve Hunya Község
önkormányzatát, hiszen az ottani 5-6 fı védelem alá vett létszám miatt nem lenne értelem
kialakítani a az önkormányzatnak kötelezıen ellátandó gyermekjóléti szolgálatot.
Azt, hogy Hunya község önkormányzatának a bérkiadásokhoz mennyivel kell majd hozzájárulni
a féléves mıködési tapasztalatok ismerte után lehet majd leszabályozni.
Észrevétel, kérdés a témával kapcsolatban nem volt a képviselı-testület 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete együttmıködési megállapodást köt Hunya
Község Önkormányzatával az 1997. Évi XXXI. Tv. 39-40. §-ában , illetve a törvény
végrehajtására kiadott jogszabályokban szabályozott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátására 1998. május 1-tıl 1998. december 31-ig, egyben felhatalmazza Dr. Dávid Imre
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Városi Bölcsıde nyitvatartásának vizsgálata
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a képviselı-testület a március
havi ülésén határozatban utasította a Humánpolitikai és az Ügyrendi és Jogi bizottságokat a
bölcsıde nyitvatartásával, a gyermekek napközbeni ellátásával és a gyermekfelügyelet
biztosításával kapcsolatos elıterjesztés kidolgozására.
Az elıterjesztés az utasításnak megfelelıen elkészült, a bizottságok a bölcsıde napi
nyitvatartását 7.00-tól 18.00 óra közötti idıpontban, a gyermekek napközbeni ellátását 7.00-tól
15.00-ig napi nyoc óra idıpontban javasolják meghatározni, ugyanakkor a gyermek felügyeleti
szolgálat 15.00-tıl 18.00-ig terjedı idıpontban kerüljön biztosításra napi 120 Ft/ fı/óra térítési
díj ellenében azok részére akik ezt igénybe kívánják venni. A javasolt térítési díj nem ÁFA-s
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összeg.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság
elnöke által ismertetett bizottsági javaslatokkal, úgy azt a határozati javaslatnak megfelelıen
fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 12/1998./I.29./KT. számú határozatában
elfogadott Városi Bölcsıde alapító okiratának 4. pontját a
“ Fı tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége:
gyermekfelügyelet “
szöveggel egészíti ki.
Határidı: 1998. május 15.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde napi nyitvatartását 7.00 és
18.00 óra közötti idıpontban határozza meg.
Határidı: 1998. Május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Bela Imréné int. vezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a bölcsıdében a gyermekek napközbeni
ellátását 7.00-tól 15.00-ig, napi nyolc órában határozza meg.
Határidı: 1998. május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Bela Imréné int. vezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıdében a gyermek felügyeleti
szolgáltatásért fizetendı napi térítési díjat 120 Ft/fı/órában határozza meg.
A gyermek felügyeleti szolgáltatás igénybevétele esetén minden megkezdett órát egész
órának kell számítani.
Határidı: 1998. május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Bela Imréné int. vezetı
Nagy Istvánné csop. vezetı
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11. napirendi pont
1.sz. Napközi Otthonos Óvoda gyermek létszám alakulása az 1998/99-es nevelési évben
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt ismertesse az
elıterjesztést.
Katona Lajos elmondta, mint az anyagban is látható az 1. Számú óvoda tagóvodáiban a
gyermeklétszám folyamatosan csökken, ami az óvoda kihasználtság csökkenését jelenti, és
javulás az elkövetkezı években sem várható.
Ennek következtében felmerült az óvodai elhelyezések átszervezésének gondolata. A Pénzügyi
bizottságon belül az a javaslat született , miszerint a Szabadság úti tagóvodában a férıhely
számot csökkentsék le 25 fıre és a következı nevelési évben egy csoport indítását
engedélyezzék.
A személyes véleményét illetıen elmondta, a gyermeklétszám folyamatos csökkenése
következtében a képviselı-testület nem tudja elkerülni valamelyik óvodaegységnek a bezárása és
a gyermekek megmaradt tagóvodában történı elhelyezését. Véleménye szerint akkor jártak
volna el helyesen, ha ezt a lépést már most megteszik, annál is inkább mert ebben most az
intézményvezetı is partner lett volna.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság által beterjesztett határozati javaslattal kérte
a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 15 igen, 2 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyermeklétszám csökkenés miatt elrendeli az 1.
számú Napközi Otthonos Óvoda Szabadság úti tagóvodájában a férıhely szám 25 fıre való
csökkentését.
A képviselı-testület az 1998/99-es nevelési évben a tagóvodában egy óvodai
csoport indítását engedélyezi, ugyanakkor utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a szeptemberi
Képviselı-testületi ülésre készítse elı a Szabadság úti csoport mıködtetéséhez kapcsolódó
költségvetési pótelıirányzat kérelmét.
Határidı: 1998. augusztus 15.
Felelıs: Szabó Istvánné óvodavezetı
12. napirendi pont
Árajánlatok az oktatási intézmények pedagógiai programjainak szakmai véleményeztetésére
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója személyes
érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
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Személyes véleményét illetıen megfontolásra javasolta a Békés Megyei Pedagógiai Intézet
ajánlatát támogatni. Még is csak egy megyei intézményrıl van szó, és nem mindegy, hogy a
város iskoláinak a megyei decentralizált alaphoz benyújtandó pályázatai milyen értékelést,
támogatást kapnak.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minısített többségı szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnokot az
“árajánlatok az oktatási intézmények pedagógiai programjának szakmai véleményezésére”
tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából kizárja.
Határidı: azonnal
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta, bizottsági ülésen azt az
információt kapták, hogy a Humánpolitikai bizottság a 300.000 Ft-os árajánlatot támogatta,
éppen ezért nem is alakult ki különösebb vita a bizottsági tagok között, egyetértettek azzal, hogy
ha szakmailag is megállja a helyét egyértelmı, hogy az olcsóbb ajánlatot támogatják. Az
elıterjesztés alapján viszont úgy tınik, hogy ezt a témát a Humánpolitikai bizottság nem is
tárgyalta, ha azt vesszük a két ajánlat közötti különbség nem is olyan jelentıs fıleg a Kovács
képviselı úr által elmondott szempontokat figyelembe véve.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a bizottság ilyen mélységben
valóban nem tárgyalta ezt a témát. Sajnálatos módon erre a költségvetésbe nem terveztek
pénzösszeget. Az ügyintézıvel történt személyes beszélgetés alkalmával arra a megállapításra
jutottak, hogy talán célszerıbb lenne a Pedagógiai Intézet ajánlatát elfogadni, éppen a Kovács úr
által elmondott megfontolásból.
Módosító indítványként javasolta a Pedagógiai Intézet ajánlatát támogatni.
Halászné dr. Balog Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács elnöke a pedagógusok és a tanács
nevében a Pedagógiai Intézet ajánlatát javasolta támogatni. Mint azt a tanácsnok úr is elmondta,
nem mindegy az intézményeknek, hogy az oktatási alaphoz benyújtott pályázataik milyen
elbírálásban részesülnek, nem beszélve arról, hogy ha bár milyen probléma merül fel az
iskolákkal kapcsolatban az önkormányzat a pedagógiai intézethez fordul tanácsért, segítségért.
Esetlegesen azt is elképzelhetınek tartotta, hogy az önkormányzat kérelemmel forduljon az
intézet felé, hogy csökkentse az adott ajánlat összegét, biztos tudnának eredményt elérni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett az elhangzott véleményekkel, bár megítélése szerint a
Pedagógiai Intézet nem élhetne vissza azzal, ha még sem az általuk tett ajánlatot támogatná a
testület.
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További hozzászólás nem lévén elsıként a Hangya Lajosné képviselı asszony által tett módosító
indítványt tette fel szavazásra, miszerint a képviselı-testület a pedagógiai programok szakértıi
véleményezésére a Békés Megyei Pedagógiai Intézetet kéri fel.
A képviselı-testület a módosító indítványt 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – Dr.
Kovács Béla képviselı nem szavazott – támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pedagógiai programok szakértıi
véleményezésére a Békés Megyei Pedagógiai Intézetet kéri fel. A szakértıi díj fedezetének
kijelölésére és a költségvetési rendelet módosítására a II. félévben kerül sor.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pedagógiai programok
szakértıi véleményezésére a szerzıdést kösse meg.
Határidı: 1998. május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
/ Várfi András alpolgármester távozott az ülésrıl a jelenlévık száma 17fı . /
13. napirendi pont
Beruházási munka lebonyolítási jogkör átruházása
/Nagy Pál képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 16 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztést ismertette, miszerint a Képviselı-testület
144/1997./IV.24./KT számú határozatával támogatta az 1998. évi címzett támogatási igényre
kidolgozott 6 fejlesztési koncepció benyújtását a Mıvelıdési és Közoktatási Minisztériumhoz.
A benyújtott 6 koncepcióból a második fordulóra a “Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
balesetveszélyes tornatermének rekonstrukciója és bıvítése” pályázat maradt. A testület a
335/1997./X.22./KT számú határozatban döntött a címzett támogatás benyújtásáról. A beruházás
összköltségét 5.305,-e Ft-ban határozta meg, melynek forrásai:
címzett támogatás 3.555,-e Ft, saját erı 1.750,-e Ft.
A 3.555,-e Ft címzett támogatási igény elfogadásra, a finanszírozási szerzıdés a Magyar
Államkincstárral megkötésre került. A saját erı biztosítását az intézmény vállalta.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a
Képviselı-testület felé.
A Képviselı-testület 15 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168

111/1998./IV.30./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a “ Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola balesetveszélyes tornatermének rekonstrukciója és bıvítése ”
megnevezésı címzett támogatással megvalósuló beruházás lebonyolítására Dr. Kovács
Bélát az intézmény igazgatóját.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Kovács Béla igazgató
14. napirendi pont
Fürdı szolgáltatás bıvítése vállalkozó által
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, hogy a Liget-Fürdı strandmedencéjének
rekonstrukciója (vízforgató létesítése) 1998. április 30. napjával befejezıdik, amely jelentıs
színvonal emelkedést jelent és remélhetıen a látogatottságot is növeli. Az intézménynek és a
városnak sem áll rendelkezésére 4-6 millió forint szabad pénzeszköz a beruházás
megvalósítására.
A Fürdı vezetése kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy járuljon hozzá, amennyiben
találnak a beruházás megvalósítására befektetıt, úgy vállalkozási alapon megépülhessen a
csúszda. Elmondásuk szerint a csúszdával kapcsolatban már volt érdeklıdı.
Feltételek: - a Fürdı biztosítaná a területet, vizet és energiát térítésmentesen 5 éven keresztül;
- a bevétel a vállalkozót illetné meg az 1./ pontban jelzett idıszak alatt;
- 5 év után a költségek levonása után a tiszta haszon megosztása a fürdı és a
vállalkozó között megállapodás szerint.
A feltételeket a Fürdı vezetése elfogadja.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és javasolja elfogadásra a
Képviselı-testület felé.
Hanyecz Margit képviselı arra a kérdésére várt választ, hogy pontosan mennyibe kerülne az a
csúszda megépítése? Tudni kellene, hogy az 5 év bevétele mit jelentene az önkormányzatra
nézve, nem járna-e sokkal jobban az önkormányzat, ha saját maga építené és üzemeltetné a
csúszdát, növelve ezzel a fürdı bevételét. Meglátása szerint élni kellene a kedvezı
lehetıségekkel.
/ Nagy Pál képviselı visszatért a Képviselı-testület ülésére, a jelenlévık száma 17 fı. /
Dávid István képviselı más szempontból vizsgálva a témát, elmondta amikor az önkormányzat
megszavazta a Barátság Sport Egyesületnek a 6 m Ft-ot, miszerint ez az összeg 5 vagy 6 évre
mıködési hozzájárulást is jelent egyben. A Fürdı esetében miért nem valósítható meg ez a
megoldás? A Fürdı szinte évrıl-évre deficittel zár, üzemeltetése az önkormányzatnak jelentıs
összegbe kerül. Véleménye, hogy próbáljanak konszenzusra jutni, egyformán elbírálni mindent.
Katona Lajos bizottsági elnök reagálva Dávid István képviselı felszólalására a Pénzügyi- és
Gazdasági Bizottság döntését indokolta meg. Nem látja jövedelmezınek a Fürdı önkormányzati
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mıködtetését, hiszen nem lehet elıre tudni, hogy milyen hatékonysággal üzemelne a csúszdával
együtt. A Fürdı múlt évi támogatása kapcsán elmondta, hogy a költségvetésen kívül nem kellett
több támogatást eszközölnie az önkormányzatnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy való igaz az a tény, hogy
“pénzpumpálás” történik a Fürdıbe, ami a felújítási munkálatokat illeti. Egyetért Katona Lajos
véleményével, miszerint akkor mıködik a leggazdaságtalanabbul egy vagyontárgy, ha az
önkormányzati vagy állami tulajdonban van. Minél szigorúbban meghatározható a tulajdonos
személye, annál gazdaságosabb a mıködtetés. Tulajdonképpen egy elvi döntésrıl van szó,
miszerint az önkormányzat hozzájárul-e ahhoz, hogy a városi turizmus, ill. idegenforgalom
növekedésének lehetısége a csúszda megépítésével nıne. Egyetért az elıterjesztéssel.
Hanyecz Margit képviselı felvetésében kitért arra, hogy mi lenne, ha a város építtetné meg a
csúszdát, és az önkormányzaté lenne az ebbıl befolyt bevétel, és nem a vállalkozóé?
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzott felszólalásokra reagálva elmondta, hogy a városnak
nincs további pénze a beruházásra, és a csúszda megépítésének az a lényege, hogy minél többen
látogassák a Fürdıt a szomszédos városokból, talán az idegenforgalom növekedésével is
hozzájárulva ezzel.
Anyagilag nem érné meg a városnak a csúszda megépítése, egyetért a Katona Lajos által
elmondottakkal, miszerint a Fürdı teljes bérbeadása, támogatás nélküli üzemeltetése lenne a
leggazdaságosabb az önkormányzatnak. A Fürdıben folyó beruházási munkálatok befejezés
elıtt állnak.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
szavazzanak a napirendi pontról.
A Képviselı-testület 15 igen, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/1998./IV.30./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárulását adja, hogy a Liget-Fürdı területén
csúszda kerüljön megépítésére külsı vállalkozó által.
Megbízza az intézmény vezetıjét, hogy a vállalkozási szerzıdést kösse meg, az
alábbiak figyelembevételével:
a vállalkozó a csúszdát a megépítést követıen 5 éven keresztül üzemeltesse,
melyhez a fürdı biztosítja a szükséges területet, vizet és energiát
térítésmentesen, a bevétel a vállalkozót illeti meg;
·. 5 év után a költségek levonása utána tiszta haszon megosztása a fürdı és a
vállalkozó között megállapodás szerint történjék;
·. a csúszda üzemeltetése miatt jelentkezı többletköltségre a fürdı
önkormányzati többlet támogatást nem igényelhet;
·. amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Fürdıt nem költségvetési
szervként mıködteti, a pályázati feltételek között a csúszda mıködési
feltételeit a korábbi idıszaknak megfelelıen biztosítani kell;
·. a fürdı és vállalkozó közötti megállapodásban rögzíteni kell a beruházás
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során szükséges együttmıködést, a mıködtetés feltételeit.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Vass Ignác intézményvezetı
15. napirendi pont
Gyomaendrıd Póhalmi út építéséhez pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottsági elnököt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy az út építésére az
illetékes minisztériumhoz benyújtott pályázaton az igényelt 28 millió forint támogatás helyett
25 millió forintban részesült az önkormányzat. A hiányzó 3 millió forint biztosítására két
megoldás lehetséges. Az egyik, hogy támogatási igényt nyújtanak be a Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz, vagy az önkormányzat saját forrásból biztosítja a hiányzó összeget.
A bizottság javaslata, hogy a támogatási igényt nyújtsák be a Területfejlesztési tanácshoz, és ha
azon esetleg nem nyernének, illetve az igény elbírálásáig az önkormányzat készfizetı kezesként
a hiányzó összeget bocsássa rendelkezésre a beruházáshoz.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, kérte a képviselıket, hogy azt
a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

113/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Póhalmi út építésére nyert 25.000 e Ft
pályázati pénzeszköz 3.000 e Ft-al történı kiegészítésére a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz célelıirányzat támogatási igény benyújtásával.
A képviselı-testület a támogatási igény elbírálásáig a hiányzó 3.000 e Ft-ot a
saját költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: 1998. május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Bethlen G. Mg. Iskola pályázata a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az 1998. évi
céljellegő decentralizált támogatás elnyerésére
Katona Lajos bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, az iskola a tanügyi épületének zárt
tetıszerkezet kialakítására és a tetıtér beépítés célmegjelöléssel pályázatot kíván benyújtani. A
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szükséges saját erı egyrészt az intézmény saját költségvetésébıl, másrészt az önkormányzati
forrásból kerülne biztosításra, amelyre a fedezetet az ez évi költségvetés tartalmazza.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a 10 millió Ft intézményi saját forrás a szakképzési
alapból tevıdik össze, amit kimondottan meghatározott célra lehet felhasználni.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
·
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács céljellegı decentralizált támogatásának elnyerésére a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola tanügyi épületének zárt
tetıszerkezet kialakítása és tetıtér beépítése célmegjelöléssel.
A pályázat benyújtásához szükséges 13 millió Ft saját erı az alábbi
megosztásban kerül biztosításra:
-. 3 millió Ft Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1998. Évi költségvetésébıl
-. 10 millió Ft intézményi saját forrás
Határidı:1998. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17./ napirendi pont
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola által benyújtandó pályázatok
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztést ismertette, miszerint a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola pályázatot nyújt be a Munkaügyi Minisztériumhoz
az “Ifjúsági szakképzés korszerısítése projekt “ A “ komponens”-re. A pályázat benyújtásakor
sem az iskolának, sem az önkormányzatnak nem kell saját erıt vállalnia. A pályázó
intézménynek rendelkeznie kell megfelelı személyi és tárgyi feltételekkel, valamint határozott
programmal.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy szavazzanak.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/1998./IV.30./KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
és Ipari Szakképzı Iskola Munkaügyi Minisztériumhoz “Ifjúsági szakképzés
korszerısítése projekt “A” komponens”-re benyújtandó pályázatát.
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Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette a pályázat lényegét. Az iskola pályázatot nyújt be a
Békés Megyei Munkaügyi Tanács által meghirdetett “Munkaerıpiaci Alap 1998. évi
decentralizált szakképzési alaprésze” felhasználására. A pályázathoz szükséges saját erı két
részbıl áll össze: 1./ Gyomaendrıd Város 1998. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott 3
millió forint, melyet az önkormányzat biztosít az iskola részére. 2./ Az iskola saját vállalása 10 millió forint -, melyet szakképzési hozzájárulásokból, mint átvett pénzeszközt
összegyıjtött.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testületet, hogy szavazzon.
A testületi tagok egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

116/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és
Ipari Szakképzı Iskola Békés Megyei Munkaügyi Tanácshoz “ Munkaerıpiaci Alap
1998. évi decentralizált szakképzési alaprésze“ felhasználására benyújtandó pályázatát.
A pályázat benyújtásához szükséges 13 millió forint saját erı az alábbi megosztásban
kerül biztosításra:
·. 3 millió forint önkormányzati támogatás
·. 10 millió forint intézményi saját forrás
·

Határidı: azonnal

18. napirendi pont
Pályázat benyújtása a Népjóléti Minisztériumhoz a Bölcsıde tárgyi feltételeinek javítására
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte a képviselı-testület tagjait, hogy támogassák a pályázat
benyújtását a vissza nem térítendı támogatás elnyerésére, az intézmény tárgyi feltételeinek
javítása célmegjelöléssel.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

117/1998./IV.30./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Népjóléti Minisztériumhoz
vissza nem térítendı támogatás elnyerésére, a Városi Bölcsıde tárgyi feltételeinek javítása
célmegjelöléssel.
A megpályázott összeg:
2 000 e Ft
Önkormányzati saját erı / ingatlan értéke/:
4 300 e Ft
A megvalósítás teljes összege:
6 300 e Ft
Határidı:1998. július 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
·

Kezességvállalás pályázat benyújtáshoz

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, hogy a Városi Gondozási Központ pályázatot nyújtott
be a Munkaerıpiaci Alap 1998. évi decentralizált rehabilitációs alaprész felosztására.
A pályázat 3 fı megváltozott munkaképességı munkanélküli varrónı alkalmazására, és
foglalkoztatásukat elısegítı tárgyi eszközök beszerzésére irányult. A fejlesztés forrásai 1,9 m Ft,
az intézményi saját erı 400 e Ft, az igényelt vissza nem térítendı támogatás összege 1,5 m Ft. A
Képviselı-testület kezességvállalása szükséges arról, hogy a pályázat nyerése esetén a vissza
nem térítendı támogatás az igényelt célra kerül felhasználásra.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és javasolja
elfogadásra a Képviselı-testület felé.
Dávid István képviselı felszólalásában elmondta, hogy az elmúlt évben az intézmények
létszámcsökkentése volt az elsıdleges cél. Ezzel szemben a szakvélemény szerint kevés a
gondozói létszám, így nem került sor a létszámcsökkentésre a Gondozási Központban.
Nem látja, hol van itt az összefüggés?
Dr. Kovács Béla képviselı reagálva Dávid István képviselı felvetésére hozzátette, hogy
érezhetı hogy a képviselı nem intézményi dolgozó. A Kner Imre Gimnázium is nyújtott be
pályázatot, és a Munkaügyi Központ a dolgozók bérének a 80 %-át támogatja, ill. biztosítja.

Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a Munkaügyi Központ helyi értekezletén részt vettek,
ahol elhangzott, hogy a foglalkoztatott létszám bizonyos részének rehabilitáltnak kell lennie.
Ezért hirdették meg a pályázatot, és így lehetısége nyílt a Gondozási Központnak is, hogy éljen
a pályázat benyújtásának lehetıségével.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy elsısorban tárgyi eszközök
beszerzésére, bıvítésére irányul a benyújtott pályázat.
/ Várfi András alpolgármester megérkezett a testületi ülésre, a jelenlévık létszáma 18 fı. /
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További hozzászólás, észrevétel nem lévén a polgármester felkérte a testület tagjait, hogy
szavazzanak a Városi Gondozási Központ benyújtott pályázatára a kezességvállalásról.
A Képviselı-testület 17 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

118/1998.IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Gondozási Központ
pályázatát a Békés Megyei Munkaügyi Központ Munkaerıpiaci Alap 1998. Évi
decentralizált rehabilitációs alaprész felhasználásának elnyerésére. A pályázat
mellékleteként kezességet vállal az 1.500,-e Ft támogatás felhasználására.
Határidı:
Felelıs:
20. napirendi pont
·

1998. július 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

Lakossági kérelem a Mezıtúr Városi Kórház támogatása ügyében

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosnét
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a beadott szakértıi
vélemények / Békés Megyei ÁNTSZ vezetıje, a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje, és az
Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Szervezetének vezetıje /a Kórház támogatását nem
tartják indokoltnak. A bizottsági elnökök a Kórház támogatási kérelmét megtárgyalták, és
javasolják, hogy a Képviselı-testület 100.000,-Ft-tal támogassa a Mezıtúri Városi Kórházat. A
Humánpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.
Dávid István képviselı felszólalásában elmondta, hogy személy szerint ı volt, aki a Mezıtúri
Városi Kórház támogatásának lakossági kérelmét benyújtotta. Mint állampolgár, és mint
képviselı elszomorítja a szakértıi orvosi vélemény. Mezıtúr város területileg sokkal közelebb
van, mint Békéscsaba. A fıorvos asszonytól várt választ arra, hogy feltétlenül szükséges-e a
röntgengépek cseréje? Véleménye szerint itt nem arról van, ill. kell, hogy szó legyen, hogy
Gyomaendrıd Város betegellátása melyik kórház kötelezı feladata, hanem arról, hogy hova
érnek hamarabb a sürgısségi ellátásra szorult beteggel. Ennek a 100.000,-Ft-os támogatásnak az
összege nagyon csekély, ugyanakkor nem tartotta tisztességesnek a bizottságok döntését.
Javasolná a Képviselı-testületnek, hogy tisztességesebb összeggel támogassa a Mezıtúri Városi
Kórház subintenzív osztályának bıvítését.
Dr. Dávid Imre polgármester az elıtte felszólaló képviselı kérésére reagálva elmondta, hogy
Gyomaendrıd Város megkapta a rohamkocsit, és az önkormányzat mindössze 250.000,-Ft-tal
támogatja a helyi Mentıszolgálatot. Sajnos tudomásul kell venni, hogy minden esetben
Békéscsabához kell fordulnia az ellátásra szorult betegeknek. Tudni kell, hogy még nem dılt el a
Mezıtúri Városi Kórház sorsa, ezért amennyiben bizonyossá válik további mıködése, úgy az
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önkormányzat visszatérhet a támogatás további összegére. Véleménye szerint meg kell fontolni
a bizottságok javaslatát, miszerint 100.000,-Ft-tal támogatnák a Kórházat.
Kovács Kálmán képviselı Dr. Gedei Margit fıorvos asszonynak tette fel a kérdést, melynek
lényege, hogy mióta a helyi szülıotthon megszınt, a kismamákat a mentı saját kérésére, vagy
csak sürgısségi esetekben viszi Mezıtúrra? Valamint a Kórház kap-e állami támogatást a
területileg nem hozzátartozó betegek ellátása után? Meglátása szerint az önkormányzat
költségvetése véges, a rendelkezésre álló pénzeszközzel kell, hogy gazdálkodjanak. Személy
szerint ismeri a Mezıtúri Városi Kórház mıszaki felszereltségét, és úgy gondolja, hogy a
betegellátás kárára semmiféleképpen sem, egyébként javasolná magasabb támogatási összeg
megítélését.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a városnak erkölcsi kötelessége valamilyen
szinten támogatni a Mezıtúri Városi Kórházat. Ez a 100.000,-Ft, mellyel támogatnák az
intézményt, valóban nem több, mint erkölcsi gesztus. Javasolja a Képviselı-testületnek az
elıterjesztés elfogadását.
Hanyecz Margit képviselı arra a kérdésre várt választ, hogy van-e valamilyen jelzés magasabb
helyrıl a Kórház jövıjét illetıen?
Dr. Gedei Margit fıorvos asszony a képviselı felvetéseire válaszolva az alábbi tájékoztatást
adta a jelenlévıknek: Az egészségügyben a finanszírozás a megjelent betegek után jár, nem
történik ez másként a Mezıtúri Városi Kórház esetében sem. Dr. Kiss Viktória megyei tiszti
fıorvos véleményét tolmácsolta, miszerint a jelenleg érvényben lévı beteg beutalási rend a
fekvıbeteg ellátás vonatkozásában a békéscsabai és a gyulai kórházakban történik. Ezért a
lakosság ellátási érdekére való tekintettel nem látják indokoltnak a Mezıtúri Városi Kórház
kérelmét. Dr. Bumbera Józseffel az Országos Mentıszolgálat vezetı fıorvosával személyesen
beszélt, a fıorvos tájékoztatásul elmondta, hogy orvos már alig van a kórházban, “haldoklik” a
Mezıtúri Kórház. Nem lehet tudni a Kórház további sorsát. Mıszerezettség, stb. feltételeket
teljesítenie kell a kórháznak, amennyiben nem tudja teljesíteni, nem kapja meg a mıködési
engedélyt. Véleménye, hogy nincs ellentét a szakvélemények között. Dávid István képviselı
kérdésére válaszolva elmondta, hogy a helyi mıködı röntgenkészülékek 15-18 évesek, melyek a
városban, Dévaványán, Hunyán, Ecsegfalván dolgozó orvosok munkájához nélkülözhetetlenek.
A város röntgencseréje kb. 45,-e Ft-ba kerülne, erre az idén önkormányzati forrás nem állt
rendelkezésre, ezért nem tudták benyújtani a pályázatot (a minisztériumi pályázat 30 %-os
tulajdonosi sajáterıt kér a kormányzati pénzhez). Véleménye szerint a 100.000,-Ft valóban
gesztus értékı támogatás, nem lenne gesztus értékı, ha törölközıt, ágynemıt, stb. kapna a
Kórház. Itt kívánta elmondani, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény 400.000,-Ft-al kevesebb
önkormányzati támogatást kapott az idei évre, ezért csak 1 orvos ügyel hétvégén.
Természetesen, ha az önkormányzatnak van elég pénze, nyugodtan támogathatja a Kórházat
ettıl jóval magasabb összeggel is. Sajnos azonban nem úgy tınik, hogy az idei évben sokkal
több lenne, mint tavaly.
A helyi egészségügy a költségvetés idıarányos részébıl eddig 640.000 Ft támogatást kapott a
háromszorosa helyett, mindig azzal az indokkal, hogy nincsen pénz. Az egészségügy területén
mindenhol az tapasztalható, hogy sajnos nincs elég pénz a megfelelı színtı mıködtetésre.
Dávid István képviselı egyetértett azzal, hogy az egészségügy finanszírozására több pénz
kellene, de azért szükség lenne a számlák helyességére és valóságára is, ugyanis a kereskedık
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által elmondottak, amelyek tanúsíthatók, és ezt neki tanúsítani kell a számlák nem fedik a
valóságot. Azt vigyék ki az üzletbıl, amit vásároltak és a számlán is az szerepeljen. Ezt nem ı
mondja, hanem a kereskedı, akit bizonyos egészségügyhöz tartozó személyek felkérnek, hogy
ne azt írja a számlára, amit valójában vásároltak. Ezek tények, ezzel kellemetlen helyzetbe
hozzák a kereskedıket is.
Ami az elıterjesztésben leírtakat illeti, az elmúlt évben egy évvel volt fiatalabb az a Röntgen
gép, amelynek az áttelepítése 1.000.000 Ft-ba került az intézménynek, mi szükség volt az
áttelepítésre akkor, amikor ez a gép már nem fedi a valóságot. Miért nem gondolkoztak egy új
gépbe, akkor már egy millió forinttal kevesebbe került volna az új gép.
Igaza van a Polgármester úrnak, amikor azt mondja, hogy szélesebb körıvé kellene a
rendeléseket, de hisz olyan kicsi az a rendelı – ı azért is szavazott akkor ellene - , már sem felel
meg a város igényeinek. Miért nem lehetett azt a volt Enci épületében kialakítani. Azért mert az
a település közepén van, csalogatták egymást azzal, hogy kapunk 15 millió forintot, 50 millió Ftot meg elveszítenek rajta. Lehet, ha az Enci épületébe teszik, 100 évre a város egészségügyi
sorsát megoldották volna. Nem a gyılöletet, és a rossz látást kell itt elıtérbe venni, hanem ha
építünk, építsünk újat, hogy a város részére hosszú távon megfelelı legyen.
Igaz, hogy lehetett volna Kórház ügyét szeptemberben is tárgyalni, de addig hány embernek
került volna az életébe. Nem annak a 40 fınek a kérelme ez, hanem lehet, ettıl sokkal többen
kérnék, hogy az önkormányzat a lehetıség szerint próbálja meg támogatni a kórházat. Nem azt
mondja ı, hogy ennyi, vagy annyi összeggel, de azért ne 100.000 Ft-al. Vagy ne támogassák,
vagy ha még is, akkor tisztességesebb összeggel, úgy hogy azért a költségvetést ne merítsék ki.
Dr. Dávid Imre polgármester emlékeztette a képviselı urat arra, hogy a 15 millió Ft-ot a
Szülıotthon átalakítására kapta a város és nem a volt Enci épületének kialakítására.
A személyes jellegı vitának nem sok értelmét látott, tudomásul kell venni, hogy a képviselıtestület a városért van és nem azért, hogy a pénzt felelıtlenül osztogassa.
A maga részérıl a bizottságok által beterjesztett javaslattal egyetértett, ugyanakkor
elképzelhetınek tartotta, hogy a Kórház további sorsának ismeretében erre a kérdésre a
késıbbiekben a képviselı-testület visszatérjen.
Lezárva a vitát, arra kérte a képviselıket, döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

119/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mezıtúri Városi Kórház szubintenzív
betegellátó részlegének kialakításához 100 e Ft támogatást biztosít, egyben a
30/1998. (I.29.) KT. számú határozatát visszavonja.
A támogatási összeg fedezetének kijelölésére, a költségvetési rendelet
módosítására a II. félévben kerül sor.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. napirendi pont
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Szarvas Város Önkormányzatának kérelme tızoltóság technikai felszerelés vásárlásának
támogatására
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, Szarvas város önkormányzatának Tızoltósága azzal a
kéréssel fordult a városhoz, hogy anyagilag járuljon hozzá a fejlesztési elgondolásaik
megvalósításához benyújtandó pályázatuk saját erıs részéhez. Eredetileg 4.080 e Ft támogatást
kértek, lakosonként közel 257 Ft-ot.
Tudvalévı, hogy az önkormányzatnak a helyi önkéntes tızoltó egyesület támogatása is gondot
okoz, sok probléma van a mıködtetése körül – amely idıközben megoldottnak látszik -, ezért
ekkora összeggel nem áll módjában Szarvas tızoltóságát támogatni.
Amennyiben az érdekeltségi önkormányzatok 34 %-a önkormányzatonként legalább 50.000 Ft
támogatást ad, abban az esetben a megpályázott támogatás további 10-10 %-al emelkedhet.
A kérelem a bizottság elnöki és a Pénzügyi Gazdasági bizottság ülésén megtárgyalásra került, és
olyan javaslatot születet, hogy figyelembe véve az önkormányzat anyagi erıforrását, az önkéntes
tızoltóság érdekeit, illetve azt, hogy Szarvas Város Tızoltósága ne essen el egy pályázati
lehetıségtıl, 50.000 Ft-al járuljanak hozzá a pályázat saját erıs forrásához.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint az anyagban is olvasható a környezı települések
önkormányzatai is ugyan ekkora összegı támogatást adtak.
Látni kell azt, hogy a városnak az önkéntes tızoltóság mıködtetésére ez idáig 14 millió forintot
költött, amit szeretnének komolyan mıködtetni, feladattal ellátni. Egyiket mıködtetni,
fenntartani, a másikat támogatni, arra sajnos nincs lehetısége a városnak.
Vélemény, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a polgármester kérte fogadják el a
bizottsági javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

120/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Szarvas Város
Önkormányzatának a Városi Tızoltó Parancsnokság fejlesztési elképzelését.
A technikai eszközök fejlesztésére benyújtott pályázat saját forrásához 50.000.Ft-tal az 1999. évi költségvetésébıl hozzájárul.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Az 1998. Évi járdajavítások kivitelezıjének kiválasztása
Knapcsek Béla képviselı, mint a Thermix Építıipari Szövetkezet vezetıje személyes
érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból való kizárását.
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Dr. Dávid Imre polgármester kérte a testületet döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minısített többségı szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

121/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Knapcsek Béla képviselıt kizárja a “ az 1998.
Évi járdajavítások kivitelezıjének kiválasztása“ tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, lényegében ennek a döntésnek a meghozatala a
bizottság hatáskörébe tartozik, de mivel Knapcsek Béla bizottsági tagot személyes érintettsége
miatt ki kellett zárni a döntéshozatalból, így az érvényes döntés meghozatalához a jelenlévı
tagok száma nem volt elegendı. Ezért a bizottság kéri a képviselı-testületet, hogy az átruházott
hatáskört erre az egy alkalomra vegye vissza és hozza meg döntését a bizottság javaslatának
figyelembe vételével.
Hanyecz Margit képviselı pozitívnak értékelte, hogy végre megkezdıdik a város járdáinak
javítása. Kérdés viszont, hogy az elvégzett munka milyen minıségı lesz, mennyire lesz tartós,
egy-két fagyosabb tél után nem fog e felporladni.
Nagy Pál képviselı hangsúlyozta, általában a frissen készült járdáknál nem az szokott lenni a
probléma, hogy nem megfelelı minıségben készülnek, az anyagot kispórolják belıle, hanem
télen amikor a csúszás megakadályozása miatt lesózzák, a só megbontja a cementnek a kötését,
ezért válik fel.
Tótka Sándor képviselı kérte, hogy lehetıség szerint az Erzsébet-liget járdajavítását is vegyék
bele ebbe a költségvetésbe.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint az anyagban is olvasható, két helyrıl kértek
árajánlatot a feladat elvégzésére, amelyek közül a Városfenntartó Bizottság a THERMIX
Szövetkezet ajánlatát tartotta kedvezıbbnek, ezért ezt a céget javasolta a képviselı-testületnek a
feladat elvégzésével megbízni.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal – Knapcsek Béla képviselı nem szavazott –
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

122/1998./IV.30./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998. Évi járdajavítások, pótlások kivitelezési
munkáinak elvégzésével a THERMIX Építıipari Szövetkezetet bízza meg.
Határidı: a szerzıdés megkötésére: 1998. május 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

23. napirendi pont
Felhagyott vasúti pályatest rekultivácíója
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a téma több alkalommal volt már a
testület elıtt. A legutóbbi tárgyalás alkalmával olyan döntés született, hogy pályázatot hirdetnek
meg a pályatest értékesítésére a rekultivációs kötelezettség ellenében. A pályázati kiírásra egy
pályázat érkezett, amelyet a Pénzügyi Bizottság érvényesnek minısített, de mivel a pályázó
pályázatában konkrétan nem fejtette ki elképzelését a rekultiváció elvégzésére, illetve annak
anyagi forrására, ugyanakkor többszöri határidı módosítás után sem pótolta a hiányzó
dokumentumokat, / terveket, engedélyeket /, ezért az a javaslat született, hogy ezen
bizonytalanságok miatt a képviselı-testület álljon el a terület nevezett pályázó részére történı
értékesítésétıl.
Ugyanakkor tudni kell azt, hogy idıközben a Kisréti Vadásztársaság elnöke dr. Koleszár József
azzal a javaslattal élt az önkormányzat felé, hogy a társaság átvállalja a terület rendbetételét,
rekultivációját oly módon, hogy a területet erdısíti és rajta vadgazdálkodást folytat.
Az ajánlat mindenképpen megfontolandó, annál is inkább mivel a rekultiváció tárgyában ez év
december 31-ig érdemi lépést kell tenni a városnak.
Amennyiben a javaslattal a testület egyetért, úgy a tárgyalást megkezdik a társasággal és
végleges döntéshozatalra behozzák bizottsági, illetve testületi ülésre.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a beterjesztés szerint 18 igen szavazattal
és az alábbi határozatot hozta.
·

támogatta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

123/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 01140/4-5-6-7 hrsz-ú, összesen
9.9748 m2 területı felhagyott vasúti pályatestet Nótári József részére - a pályázati
kiírás szerint - történı értékesítésétıl Gyomaendrıd Város Önkormányzata a
rekultivációhoz szükséges engedélyek és tervek hiánya illetve - a pályázatban
nem rögzített - szakmai, anyagi feltételek bizonytalansága miatt eláll.
Ugyanakkor 1998. december 31. napjáig hátralévı idıtartamra való tekintettel a
polgármester illetve a bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport kezdjen tárgyalást
a Kisréti Vadásztársasággal a rekultivációra benyújtott ajánlatukról.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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24. napirendi pont
Gyomaendrıd, Blaha u. 5. sz. alatti ingatlan
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésben arról az ingatlanról van szó,
amelyet annak idején az önkormányzat Ugor Csaba és társai részére értékesített beépítési
kötelezettséggel. Nevezettek ezen kötelezettségüknek az adásvételi szerzıdésben meghatározott
idıpont belül / 3 év / nem tettek eleget, - több alkalommal is volt képviselıi interpelláció a telek
gondozatlansága miatt-, így az önkormányzat a vevıkhöz intézet

nyilatkozattal bejelentette, hogy az ingatlant az eredeti áron 130.000 Ft-ért visszavásárolja. A
visszavásárlási jogot az önkormányzat az adásvételi szerzıdésben kötötte ki.
Az ingatlan vételárát nevezettek önkormányzat felé fennálló köztartozásuk kiegyenlítésére
tudnák be, amely behajtása egyébként eléggé reménytelen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az ingatlan további hasznosítása
pályázati kiírás útján profilkötöttséggel történik, vagy nem.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a pályázati kiírás mind a szakbizottságok,
mind a testület elé vissza fog kerülni.
További kérdés észrevétel, nem volt a képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
·
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonát képezı
6006/2 hrsz.-ú, 362 m2 beépítetlen terület elnevezésı, természetben
Gyomaendrıd, Blaha Lujza út 5. szám alatti ingatlant további hasznosítás
céljából pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a testület
júniusi ülésére terjessze elı.
Határidı: 1998. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
25. napirendi pont
Endrıdi u. 4. Szám alatti ingatlan ajándékba fogadása
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy Kulik Miklósné és Bula
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Máté felajánlották az ingatlanukat ajándékozás formájában az önkormányzatnak. Az
ajándékozás feltétele, hogy a Városi Gondozási Központban ıket helyezze el egy két ágyas
szobában.
A felajánlott ingatlan értékét 800.000 Ft-ra becsülték, amennyiben az önkormányzat elfogadja,
úgy a késıbbiekben kb. ekkora összegért értékesíthetı, vagy más célra / szociális bérlakás, fiatal
házasok részére hasznosítható 200-300 E Ft ráfordítással.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, nevezettek csak az intézményben történı
elhelyezésüket kérik, az intézményi térítési díjat fizetni fogják. Ez egy kedvezı ajánlat, annál is
inkább, mert ezt megelızıen hasonló módon olyan ingatlanokat ajánlottak fel az
önkormányzatnak, amelyek közel sem voltak ilyen mıszaki állapotúak. Viszonylag minimális
ráfordítással az ingatlan egy szoba, konyhás szociális bérlakássá átalakítható. Ennek költségei
pontosan kidolgozásra fog kerülni és a soron következı ülésre vissza fog kerülni. Az ingatlan
értékének költsége és az átalakítás költsége a szociális bérlakások értékesítésébıl befolyt
pénzösszegbıl minden további nélkül rendezhetı.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, az ajándékozók az ingatlanon felül még
450.000 Ft-ot hagytak a Városi Gondozási Központra, amelybıl 300.000 e Ft-ot szabadon
felhasználható.
Kérte a testületet, amennyiben elfogadják nevezettek ajánlatát az elıterjesztésben leírtak szerint,
úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

125/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 5058 hrsz. alatt nyilvántarott Kulik Miklósné
és Bula Máté tulajdonában lévı, lakóház, udvar elnevezésı , 737 m2 területı, természetben
Gyomaendrıd, Endrıdi u. 4. szám alatti ingatlant ajándékozás címén elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ingatlan
hasznosítására vonatkozó részletes elıterjesztést a soron következı testületi
ülésre terjessze elı.
Határidı: 1998. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
26. napirendi pont
Fazekasi Vadásztársaság kérelme
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Fazekasi Vadásztársaság az önkormányzat
tulajdonában lévı 1 ha szántó és 4170 m2 gyep mıvelési ágú tartós bérleményben lévı
területeket szeretnék pályázati úton beerdısíteni. A pályázat benyújtásának feltétele a tulajdonos
hozzájárulása, egyetértı nyilatkozata.
A téma megtárgyalása során a Pénzügyi és Gazdasági bizottság arra a döntésre jutott, hogy
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javasolják az említett terület beerdısítésének engedélyezését, és ezzel egyidejıleg 20 évre
történı bérbeadását a társaság részére, 21 kg étkezési búza/ AK érték bérleti díj megfizetése
mellett.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
·
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete az önkormányzat tulajdonát képezı
Fazekasi - zugban és Mezıtúr külterületi határát érintı töltés között lévı
02313/12 hrsz.-ú 1 ha 1692 m2 szántó mıvelési ágú 23,73 AK értékı, valamint a
02313/10 hrsz.-ú 4170 m2 gyep mıvelési ágú 6,51 AK értékı területek
beerdısítését engedélyezi. Az erdı telepítésével, valamint annak fenntartásával
kapcsolatos költségek a bérbevevıt terhelik.
Ezzel egyidejıleg a területet 20 éves idıtartamra bérbe adja a Fazekasi
Vadásztársaság részére. A bérleti díj mértéke: 21 kg étkezési búza/AK érték
július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött ügyletek elszámoló árainak
átlaga, amely minden gazdasági év végén felülvizsgálatra kerül /infláció
mértékének figyelembe vételével /.

Haszonbérlı a bérleti jogviszony megszınésekor nem követelhet bérbeadótól
semmilyen térítést.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
27. napirendi pont
·
Az 5159/8 hrsz. Ingatlan értékesítése
Dr.Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, annak idején az önkormányzat bírósági per útján
próbálta ezt az ingatlant visszaszerezni Orbán László mészoltó kisiparostól, tekintettel arra, hogy
az akkori elképzelések szerint más célra kívánta azt használni. Jelenleg úgy tınik, hogy a
bírósági per vesztésre áll, így az ügy részletes megismerése után a bizottság úgy látta nincs
értelme a per továbbfolytatásának, az ingatlan kerüljön át Orbán László tulajdonába, azzal a
feltétellel, hogy meszes gödör megközelítéséhez a vásárteret nem használhatja.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a testületet arról, hogy a bizottság elnöki megbeszélést
követıen felkeresték Orbán László urat, és sikerült megállapodni arra vonatkozóan, hogy ez év
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december 31-ig a mészoltó telep mögött lévı területen egy új bejáratot alakít ki, így azt követıen
a vásárteret nem fogja használni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a határozati javaslat a jegyzı úr által elmondottak
alapján annyiban fog módosulni, hogy nevezett a meszesgödör megközelítéséhez a vásártér
területét 1998. december 31-ig használhatja.
Kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület a bizottság javaslatával
17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértve az alábbi határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

127/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete az önkormányzat tulajdonát képezı
5159/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése vonatkozásában hozott 182/1996. /VII.04/
KT sz. határozatát visszavonja, ezáltal az ingatlan tulajdon-átruházást jóváhagyja
Orbán László részére azzal a feltétellel, hogy a tulajdonába átkerülı ingatlan,
meszesgödör megközelítéséhez a vásártér területét 1998. december 31-ig
használhatja.
Határidı: 1998. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

28. napirendi pont
A 1293/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta az ügy kapcsán a képviselı-testületnek meg van a
lehetısége arra, hogy az 1996-ban hozott határozatának érvényt szerezzen, amelynek lényege,
hogy a fenti ingatlan vonatkozásában éljen az elıvásárlási jogával.
Az ingatlanra ajándékozási szerzıdés jött létre az elıterjesztésben nevezettek között, mely
szerzıdést az önkormányzat, mint a földterület tulajdonosa bírósági úton megtámadhat, és
kérheti annak megsemmisítését.
A téma megtárgyalása során a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az volt a véleménye, az
épület alatti terület bérbeadásából, annak elhelyezkedésébıl adódóan, mind a Fürdı, mind az
önkormányzat bevételhez jut, ugyanakkor a közterület foglalási engedély úgy lett megadva, hogy
az bár mikor visszavonható, az épület kártalanítási igény nélkül elbontható, ezért nem látják
értelmét annak, hogy az önkormányzat a nyakába vegyen egy olyan terhet, amely az épület
karbantartásával és fenntartásával jár, hiszen a bevételt a bérleti díjból e nélkül is hosszú távon
tudják biztosítani.
Kérdés észrevétel a képviselık részérıl nem volt, így a polgármester szavazásra bocsátotta a
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határozati javaslatot.
A képviselı-testület

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

128/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi Rajkó Sándor és neje
Gyomaendrıd, Vidovszky u. 4/1. szám alatti lakosok, valamint Varga Zoltán
Gyomaendrıd, Babits u. 22. szám alatti lakos között létrejött ajándékozási
szerzıdést a gyomaendrıdi 1293 hrsz-ú ingatlanon lévı 17,5 m2 alapterületı
felépítmény vonatkozásában. A szerzıdést nem kívánja megtámadni a bíróságon,
ezáltal nem él elıvásárlási jogával sem.
Határidı: 1998. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. napirendi pont
Dr. Tímár Gyöngyi kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök röviden beszámolt az elızményekrıl: Dr. Tímár Gyöngyi azzal a
kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, Kner Imre
Gimnázium kezelésében lévı tanbolt ingatlanból az általa bérelt német pékség és élelmiszerüzlet
helyiséget részére értékesíteni szíveskedjen. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kérelmet nem
látja indokoltnak, ezért nem javasolja az ingatlan értékesítését fent nevezett részére.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem kívánja értékesíteni az Önkormányzat
tulajdonában álló 674 hrsz-ú Gyomaendrıd, Hısök útja 43. Szám alatti Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kezelésében lévı tanbolt ingatlanból a
Dr. Tímár Gyöngyi magánvállalkozó által bérelt német pékség és élelmiszerüzlet
helyiséget.
Határidı: 1998. május 31.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
30. napirendi pont
Szakálos Dezsı Imréné közalkalmazott áthelyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy Szakálos Dezsı Imréné a Közösségi Háznál
szakfeladaton takarítónıi feladatot látott el. Budapest Fıváros Önkormányzatának Ifjúsági
Otthona igazgatója kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, melyben nevezett áthelyezését
kérte az otthonhoz. Az érintett bejelentésére a Munkaügyi Központ Kirendeltségén keresztül
intézkedtünk, kerestünk a munkakör betöltésére alkalmas tartós munkanélküli munkavállalót.
Tájékoztatott továbbá arról, hogy nem önálló intézményrıl van szó.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és javasolja elfogadásra a
Képviselı-testület felé.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkáltatói jogkörében, az eddig tett
intézkedéseket jóvá hagyja és Szakálos Dezsı Imréné 5502 Gyomaendrıd, V.
ker.69. szám alatti lakost a Városi Közösségi Ház közalkalmazott takarítónıjét
1998.április 01-tıl áthelyezi a Budapest Fıváros Önkormányzatának Ifjúsági
Otthonához, gondozónıi munkakörbe.
A megüresedı munkakörbe - alkalmassága esetén - 1998. szeptember 01-tıl a
közhasznú támogatás lejárta után közalkalmazotti besorolással Szilágyi Józsefné
5502 Gyomaendrıd, Mohácsi út 6. szám alatti lakost határozatlan idıre kinevezi.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
31. napirendi pont
Tájékoztató a “SPORT ALAP, SPORTRENDEZVÉNY ALAP és az IFJÚSÁGI ALAP”
felhasználásáról
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy csak tájékoztató jellegı az anyag. A
Humánpolitikai Bizottság elosztotta a “Sport Alapot”, melyre 2.650,-e Ft volt, a
“Sportrendezvény Alapot”, melyre 500,-e Ft volt, valamint az “Ifjúsági Alapot”, melyre 250,-e
Ft volt betervezve a éves költségvetésben. Tájékoztatott továbbá arról, hogy a Bizottság referált
a Körös Kajak Sportegyesületnek, hogy ez a sportág meghonosodjon egy olyan területen, ahol a
holtágak is lehetıvé teszik ezt.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint szinte mindenkivel beszélt az érintettek közül,
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és negatív visszajelzés nem érkezett.
Dávid István képviselı nem értett egyet a gyomai Futballpálya területén lévı atlétikai pálya
salakborításához a szállítási költség támogatásával. Véleménye szerint újra csak problémaként
merül fel, hogy az egyik egyesületnek a mıködéséhez adja az önkormányzat a pénzt, a másik
egyesületet pedig az önkormányzat megajándékozza. Elmondása szerint az egyik pályát 14-15
évvel ezelıtt 2,5 m Ft-ért felújították, ugyanakkor az endrıdi település is hozzájárult ehhez az
összeghez. Most viszont az endrıdi települést magára hagyják, a pályafelújítás összegét a
mıködésébe tudják be. Tehát az endrıdi salakpálya 14-15 éve nem volt felújítva, ezzel szemben
a gyomai salakpályát ez idı alatt már másodjára újították fel.
Hangya Lajosné bizottsági elnök Dávid István felszólalására reagálva tájékoztatta a
jelenlévıket arról, hogy a salakpálya felújítása az atlétikai szakosztály kérelme volt. Jogosnak
találja, hogy valamilyen módon ezt a sportágat is támogatni próbálják, hiszen attól függetlenül,
hogy a futballpálya szélén van, az atléták használják.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, két középiskolának az atlétikai pályája, ahol többek
között megyei szintı versenyek megrendezésére is sor került, és kerül a jövıben is.
Véleménye szerint most semmi nem indokolja, hogy felújítsák az endrıdi salakpályát, amikor a
sportpálya felújítására jövıre sor kerül, a salakpálya /futópálya/ felújítását is megoldják.
Dávid István képviselı meglátása szerint a képviselı pedagógusoknak kellett volna
beterjeszteni javaslatként, hogy az endrıdi salakpályát is újítsák fel, ugyan úgy mint a gyomait.
Hiszen az endrıdi gyermekek, iskolások is szeretnének sportolni, és mindezt jobb körülmények
között. Meglátása szerint egyöntetıen pénzügyi dolgokról van szó.
Hangya Lajosné bizottsági elnök Dávid István képviselı felvetésére reagált, mely szerint a
beadott pályázatokat bírálták el, a megadott költségvetésbıl. Kérdése, hogy volt-e beadva
pályázat, vagy sem? Ha nem nyújtottak be pályázatot, akkor hogyan tudták volna elbírálni
jogosságát és idıszerıségét?
Dr. Kovács Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy ez a “Sport Alapra” benyújtott
pályázatból részesültekrıl való tájékoztatás. Nem lenne szabad Gyoma és Endrıd
problémájának itt felvetıdnie. Gyomán van egy atlétika szakosztály, a sportpálya zöld gyepén a
labdarúgás folyik, a vörös salakon pedig az atlétikások edzenek. Ha Endrıdön is lesz egy atlétika
szakosztály, és pályázatot fog benyújtani a jövı évben a “Sport Alapra”, az akkori bizottság
biztosan támogatni fogja.
A Képviselı-testület a “Sport Alap, Sportrendezvény Alap és az Ifjúsági Alap”
felhasználásáról szóló tájékoztatót 16 igen, 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett
tudomásul vette.
32. napirendi pont
Kezesség vállalás és támogató nyilatkozat kérése pályázatok benyújtásához
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy egyre több pályázatot nyújtanak be
az intézmények, melyeknek több mint a fele kedvezményes elbírálásban részesül.
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Az elıterjesztésben a Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
pályázatok benyújtásához kérné a Képviselı-testület támogató nyilatkozatát, valamint a
Képviselı-testület kezességvállalása szükséges arról, hogy a pályázat nyerése esetén a vissza
nem térítendı támogatás az igényelt célra kerül felhasználásra.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 17 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Kner Imre Gimnázium,
Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium pályázatát a
1./ Békés Megyei Munkaügyi Központ Decentralizált Rehabilitációs Alaprész
felosztásának elnyerésére, megváltozott munkanélküliek továbbfoglalkoztatására.
2./ Békés Megye Munkaügyi Tanácsa által meghirdetett Munkaerıpiaci alap
1998. évi decentralizált szakképzési alaprész felhasználására.
3./
Munkaügyi
Minisztérium
által
meghirdetett
“Ifjúsági
Szakképzés
Korszerısítése”programra.
3.1./ Nemzeti Szakképzési Intézet által meghirdetett “Középfokú szakmai
orientáció”címı projekt megvalósítására.
4./ József Attila Szociális és Kulturális Alapítvány által meghirdetett egyszeri képzési
támogatás elnyerésére.
A pályázatok benyújtásához szükséges saját erıt az intézmény saját költségvetésébıl
biztosítja.
Határidı: 1998. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi
Szakközépiskola és Kollégium által a Békés Megyei Munkaügyi Központ
Decentralizált Rehabilitációs Alaprész felosztásának elnyerésére benyújtott
pályázatban szereplı 2.100,-e Ft támogatásra kezességet vállal.
Határidı:1998. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
33. napirendi pont
Gyomaendrıd területén taxi szolgáltatás hatósági árának megállapítása
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Dr. Dávid Imre felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a jelenlévıket az alábbiakról: a Képviselı-testületnek
lehetısége nyílik arra, hogy a taxi szolgáltatás legmagasabb hatósági árát meghatározza.
Mivel Gyomaendrıdön egyetlen szolgáltató üzemel, és sajnos nagy konkurenciára nem lehet
számolni, ezért úgy gondolja, hogy majd a piac kialakítja a viteldíjakat, az alkalmazható hatósági
árat. Az elıterjesztésben foglalt javaslat az, hogy a taxi viteldíjszabást nem kívánja a város
vezetése maximálni.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, vélemény nem lévén felkérte a testület
tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998. évi XXXIII. tv. 71. §-a alapján
személy taxi szolgáltatásért felszámítható legmagasabb ármegállapítás lehetıségével
kíván élni.

a
nem

Határidı: 1998. május 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
34. napirendi pont
·
Gyomaendrıd MOL kút szennyvízcsatornázása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a mıszaki csoport vezetıjét, Rau Józsefet hogy
ismertesse az elıterjesztést.
Rau József mıszaki csoportvezetı tájékoztatásként elmondta, hogy a MOL kút beruházása
során felmerült az a lehetıség, hogy a Pásztor János utcában is megvalósítsák a
szennyvízcsatorna hálózatot. Két kivitelezési forma jöhetett számításba: az elsı javaslat, hogy
a záró réteg elhelyezése elıtt, mintegy 85 m szennyvízcsatorna hálózatot, a MOL kutat
kivitelezı cég végezze el. Ez a javaslat a MOL részérıl kedvezı fogadtatásban részesült.
Emellett ajánlottak egy másik alternatívát, melyben javasolták a Pásztor János - Fı út és
Zrínyi Miklós út által határolt szakasz (243 m) kiépítését. A beruházó szóbeli ajánlatát 1998.
április 28-án írásban is megerısítette, mely szerint a kivitelezéshez 2 m Ft-tal hozzájárul. A
kivitelezés bonyolítását önkormányzati hatáskörben kívánja elvégeztetni. Elızetes árajánlat
szerint a csatorna megépítése 5,7 m Ft-ba kerül. Pályázati pénzeszközt nem tud az
önkormányzat igénybe venni, mivel a pályázatok elbírálása ezt követıen történik. Véleménye
szerint ilyen támogatási lehetıség más területen nem lesz, a MOL részérıl jelentıs segítség
volt ez az ajánlat. Elmondta továbbá, hogy aszfaltozás esetében a 46-os út újra aszfaltozásába
is be tud segíteni a kivitelezı.
Javasolja az elıterjesztés elfogadását a Képviselı-testület felé.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy céltámogatás alanyi jogon jár az
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önkormányzatnak, így a 30 % támogatási összeg majdnem biztos.
Észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy határozzon az
elıterjesztésrıl.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/1998./IV.30./ KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Pásztor János út - Fı út Zrínyi Miklós utcákban a szennyvízcsatorna vezeték terv szerinti megépítésével. A
kivitelezési munkák hiányzó pénzügyi fedezetét az 1998. évi költségvetésébıl
biztosítja. A MOL RT által felajánlott keretösszeg átadására vonatkozó megállapodást
megköti.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a keretátadási megállapodást a
MOL RT-vel kösse meg, a kivitelezı kiválasztására vonatkozó meghívásos
versenytárgyalást folytassa le.
Határidı:
Felelıs:

1998. május 15.
Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Csorba Csaba jegyzı további napirendi pont nem lévén tájékoztatásként elmondta a
jelenlévıknek, hogy Békés Megye 5. számú választókörzetében hány képviselıjelölt indult:
Domokos László
Gombkötı Sándor
Mészáros László
Dr. Misur György
Molnár Pál
Simon István
Dr. Szendrei Éva
Szöllısi Istvánné
Dr. Tímár Vendel

FIDESZ, MDF
Újszövetség
Független Kisgazda Párt
Független jelölt
MIÉP
Munkáspárt
SZDSZ
MSZP
KDNP

A választási eseményekrıl rövid tájékoztatásként elmondta, hogy eddig zökkenımentesek
voltak, probléma gond nem volt. A szavazatszámláló bizottság minden szavazókörben teljes
egészében kialakult. Átlagosan 7 fıs szavazatszámláló bizottságokra lehet számolni.
Dr. Dávid Imre polgármester az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a Gyomaszolg Kft.
1997. Évi gazdálkodása és 1998. Évi terve, valamint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjének és
könyvvizsgálójának 1998. Évi bérfejlesztése és prémiumfeladatok kitızése tárgyú
elıterjesztések megtárgyalására javasolta zárt ülés elrendelését.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy zárt ülés elrendeléséhez minısített többségı
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
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határozatot hozta.
·

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

135/1998./IV.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
-. Gyomaszolg Kft. 1997. Évi gazdálkodása és 1998. Évi terve
-. Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjének és könyvvizsgálójának 1998. Évi bérfejlesztése
és prémiumfeladatok kitızése
tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására szintén
a zárt ülésen kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta. A képviselı-testület a fenti
döntésnek megfelelıen zárt ülés keretében folytatta munkáját.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Nagy Pál
hitelesítı

Hangya Lajosné
hitelesítı
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