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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. május 28-i ülésérıl.
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Kálmán, Knapcsek Béla, R. Nagy János, Tótka Sándor képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Nagy Istvánné, Rau József, Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges Irén, Pápai
Pálné csoportvezetık,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, valamint a helyi és a
megyei sajtó képviselıi
az 1. napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal Lázárné Varjú Judit
pályázó

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelen lévı tagjait, a hivatal
csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen volt 14 fı képviselı. Bátori Gyula, Dr. Szedrei Éva, dr. Valach Béla,
Nagy Pál képviselık elızetesen jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos és Kovács Kálmán képviselıket.
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt fontosabb eseményekrıl.
Május 24-én lezajlott az országgyőlési képviselı választás második fordulója. Az 5. sz.
egyéni választókerületben a FIDESZ Magyar Polgári Párt és az MDF közös egyéni jelöltje
Domokos László lett a gyıztes. Gratulált az országgyőlési képviselı úrnak, eredményes
munkát, és a várossal való jó együttmőködést kívánt.
Városi szinten a választás zavartalanul zajlott, különösebb probléma nem volt.
Ehhez kapcsolódóan kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület emléklapot készített
Szöllısi Istvánné az 5.sz. választókerület volt országgyőlési képviselıjének, aki az elmúlt
négy év alatt eredményesen képviselte a város érdekét és áldozatos képviselı
munkásságával hozzájárult a település fejlıdéséhez. Tevékenységéért a város nevében a
Képviselı-testület köszönetét fejezi ki, további munkájához sok sikert, és jó egészséget
kíván.
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Befejezıdött a Liget-fürdı felújítása. A Képviselı-testület tagjainak figyelmébe ajánlotta
az újjá született strandnak a megtekintését. Az úszómedencét és a gyermekmedencét
vízforgató berendezéssel látták el, és a medencék környéke díszburkolattal lett kirakva. A
közeljövıben el kellene gondolkodni a fedet résznek a felújításán is, az intézmény
látogatottságának növekedése és a város idegenforgalmának szempontjából fontos lehetne.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában immár harmadik alkalommal került sor a
Rózsahegyi Napok megtartására. Mindenképpen elismerés illeti az ünnepség szervezıit.
Az ünnepségen részt vett az iskola névadójának unokája és annak családja.
A Városi Gondozási Központ 14 millió forintot nyert a Népjóléti Minisztériumhoz
benyújtott pályázaton. Az így elnyert pénzösszegbıl megvalósulhat a nemrégiben
megvásárolt Mirhóháti út 5. Sz. alatt lévı ingatlan Idısek Otthonná történı átalakítása.
Az önkormányzati intézményeknél elrendelt létszámleépítések többletköltségének
fedezetére benyújtott pályázaton, mely az 1998. március 31-ig meghozott intézkedések
vonzatát tartalmazta elbírálást nyert, a megpályázott összeg 100%-át megkapta a város.
Az elmúlt héten a 168 óra szerkesztıségének képviselıjével tárgyalt a Motormúzeum
ügyében. Soczó úrnak a Motormúzeum tulajdonosának bizonyos anyagi gondjai merültek
fel a múzeum fenntartása miatt ezért, szeretne komolyabb anyagi támogatáshoz
hozzájutni. A képviselı-testületnek mindenképpen el kell gondolkodni a múzeum további
sorsát illetıen, hiszen az még sem engedhetı meg, hogy mőködtetési problémák miatt
bezárásra kerüljön.
Május 29-én ünnepélyek keretek között kerül sor a túraútvonal átadására, amely a város a
Békés Megyei Munkaügyi Központtal közösen az Amerikai Nagykövetség Gyors
Reagálás Projekt támogatásának elnyerése benyújtott pályázaton elnyert 25 000 USA
dollárból került megvalósításra. A Hármas-Körös árterében húzódó 26 km hosszú útvonal
a Kecsegés-zugtól a Templom-zugig tart, pihenıhelyekkel, esı elleni beállókkal tarkítva
és a terület állat és növényvilágát ismertetı táblák elhelyezésével.
Május 30-án Knapcsek Béla képviselı úrral 2 napra Nagyenyedre utaznak az ottani
polgármester úr meghívására
Június 18-án a környezı települések - Csárdaszállás, Hunya, Kondoros, Örménykút és
Kardos polgármestereivel konzultációs látogatás keretében Szabolcs- Szatmár Megyébe
megtekintik egy olyan térségi regionális kommunális szeméttároló telepet, amely az
országban egyedül csak itt mőködik a mai európai színvonalnak, környezetvédelemnek
megfelelı szinten.
Június 23-án tárgyalja a Fıvárosi Bíróság az önkormányzat halászati jog elutasítására
vonatkozó felülvizsgálati kérelmét.
Az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra Dr. Csizmadia Tamás fogszakorvos írásos
kérelme, melyben kéri a közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésének 1 hónappal történı
elhalasztását. A rendelı mőködési és egyéb engedélyezési eljárások elhúzódása miatt csak
július 1-tıl tudja a betegeit területi ellátási kötelezettséggel vállalkozási formában ellátni.
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Az Erzsébet Ligetben lévı, volt Fürdı-bőfé alatti földterület értékesítése körül kialakult
problémával kapcsolatban elmondta, a terület már nem az önkormányzat tulajdona, azt 1995ben az akkori Képviselı-testület értékesítette Kecskeméti Bálint részére, aki a meghatározott
vételárat csak 1997. április hónapban fizette be a város számlájára. A késedelmes befizetés
sajnos ügyintézıi hiányosságból is adódott. Végül sikerült a vevıvel úgy megegyezni, hogy a
vételárral együtt a késedelmi kamat is befizetésre került. Az érintett ügyintézık
vonatkozásában a jegyzı úr, mint munkáltató megtette a szükséges intézkedést.
Sajnálatos módon különbözı gondok, problémák merültek fel a 2. Sz. Általános Iskola
pedagógiai programjának elfogadása miatt, valamint az iskola vezetıje és a tantestület között.
Errıl bıvebben a zárt ülés keretében kívánt szólni, mivel személyt érintı dologról van szó.
Befejezésként megkérdezte az alpolgármester urat, bizottság elnököket, valamint a
jelenlévıket, van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a Helyi Választási Iroda nevében megköszönte az országgyőlési
képviselı választások lebonyolításában közremőködık segítségét, munkáját. Elsısorban az
intézmények vezetıinek, dolgozóinak, hogy a helyiségeket megfelelı módon biztosították.
Megköszönte a helyi és a megyei sajtó képviselıinek a korrekt tájékoztatást, a pártok
együttmőködését, hogy delegáltak tagokat a szavazatszámláló bizottságokba, és korrekten,
párt semlegesen, a választási törvény szabályai szerint jártak el.
Várfi András alpolgármester tájékoztatta a jelenlévıket arról, miszerint május 25-én 127128-as vasúti mellék vonal mellett lévı települések polgármesterei a MÁV Inter Cyti járatával
Budapestre utaztak, abból az alkalomból, hogy május 24-étıl ez a járat megáll
Gyomaendrıdön is, így a mellék vonalakról – Dévaványa, Vésztı – érkezı utasoknak is
lehetısége van az Inter Cytivel Budapestre utazni. Ezt a lehetıséget az érintett települések
polgármesterei megköszönték a MÁV vezetésének. A delegáció tagjait Budapesten Sipos
István a MÁV vezérigazgatója fogadta, aki tájékoztatást adott a vasút jelenlegi helyzetérıl, az
Inter Cyti járatok kihasználtságáról, és a mellék vonalakra vonatkozó fejlesztési,
rekonstrukciós elképzeléseikrıl, amelybe szeretnék az érintett települések önkormányzatait,
lakosait is bevonni.
Dezsı Zoltán a FIDESZ Magyar Polgári Párt helyi szervezetének vezetıje az Erzsébet
ligetben értékesítésre került önkormányzati területtel kapcsolatos polgármesteri tájékoztatóra
kívánt reagálni. Tudomása szerint annak idején a Képviselı-testület részérıl született egy
olyan döntést, miszerint az Erzsébet liget és a Fürdı területébıl nem értékesítenek területet.
Ezek alapján úgy érezte, hogy ennek a döntésnek a kijátszásával, a szóban forgó terület
jogtalanul került a vevı tulajdonába, ezért kérte annak jogszerő kivizsgálását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva a hozzászólásra hangsúlyozta, a képviselı-testület
érvényes döntése alapján került a Liget Büfé alatti terület értékesítésre. Ebben a testületi
határozatban szerepelt az az értékhatár is, amennyiért ezt a területet értékesíteni kell. A
probléma abból adódott, hogy az adásvételi szerzıdés elkészült, amelyet a vevı alá is írt,
viszont a vételár megfizetése nem megfelelı határidıben történt. A felszólítások alapján a
vevınek 1995. év végén 1996. év elején kellett volna a vételárat befizetni. 1996. év végén
valószínőleg a vevı tárgyalt az akkori polgármesterrel és az illetékes ügyintézıvel, és fizetési
halasztást kaphatott, viszont errıl írásos feljegyzés nem történt. A kapott fizetési halasztásnak
megfelelıen a vevı 1997-ben be is fizette a vételárat az önkormányzat számlájára.
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Idıközben viszont ez a téma visszakerült az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé, ahol olyan döntést
született, miszerint az önkormányzat a vételár követelését a késedelmi kamatok
vonatkozásában próbálja meg érvényesíteni, és amennyiben nem jutnak eredményre, úgy az
önkormányzat álljon el az adásvételi szerzıdéstıl, hiszen az addig nem jött létre, mivel a
vételár megfizetése nem történt meg.
A Polgármesteri Hivatalon belül a probléma abból eredt, hogy a pénzügyi nyilvántartás nem
kísérte figyelemmel azt, hogy a vevı a vételárat idıközben megfizette. Ennek megfelelıen
Bírósághoz fordultak és fizetési meghagyást bocsátottak ki a vételár érvényesítésére, amely
eljárás során derült ki, hogy a vételár már befizetésre került. Amit tenni lehetett a jelen
folyamatban az volt, hogy a hivatal a késedelmi kamatokat érvényesítette a vevıvel szemben,
hiszen a vételár befizetésével az adásvételi szerzıdés létrejött a két fél között.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a tanúságot levonták ebbıl az esetbıl, mint a
fentiekben már mondta, az érintett ügyintézık a mulasztásért megkapták a megfelelı
figyelmeztetést. Ma már az adásvételi szerzıdések úgy készülnek, hogy a jogvesztı határidı
kikötésre kerül.
További bejelenteni való nem volt javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban
leírtakkal megegyezı volt.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bölcsıde pályázatának elbírálása
Tájékoztató az intézmények finanszírozásáról
Beruházási munka lebonyolítási jogkör átruházása
“ Alapítvány Gyomanendrıd Város Közgyőjteményeiért “ beszámolója
Beiskolázási segélyhez együttmőködési ajánlat
Óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának belépése a Körös Völgye
Településszövetségbe
8. Gyomaendrıd, Blaha u. 5. Sz.alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírás
9. Kocsorhegyi iskola ingatlan hasznosítása
Határidı: azonnal

1.napirendi pont
Bölcsıde pályázatának elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen a
bölcsıde vállalkozási formában történı üzemeltetésre a pályázat kiírásra került, melyre egy a
megadott határidıig egy pályázat érkezett Lázárné Varjú Judit Gyomaendrıd, Vásártári ltp.
27/B. személyében.
A pályázat elbírálására létrehozott elıkészítı munkacsoport megállapította, hogy a benyújtott
pályázat a kiírás követelményeinek megfelelt. Egyetlen hiányosság merült fel, miszerint a
pályázó nem rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal, viszont vállalta, hogy a munkacsoport
által megadott határidıre a hiányt pótolni fogja.
Az elbírálás során a munkacsoport elég sok kérdést intézett a pályázó felé, illetve érdeklıdött
a bölcsıde dolgozóinak további sorsa vonatkozásában. Végkielégítést kapnak e, felmondási
idıre jogosultak e stb. A jegyzı úrtól kapott tájékoztatás szerint, mivel jogutód nélküli
megszőnésrıl van szó, ezért csak a végkielégítésre lesznek jogosultak.
A pályázó nyilatkozott, hogy a feladat ellátását szakképzett dolgozókkal kívánja végezni, a
jelenlegi bölcsıdei állományból is fog átvenni dolgozókat. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy
az épületben mőködı óvodaegységgel szerzıdés keretében meg fog egyezni az étkeztetés
vonatkozásában, illetve az épület egyéb helyiségeinek használatára.
A feladat ellátására kapott állami normatívát tartani fogja, az egészségügyi elıírásokat be
fogja tartani.
Az önkormányzat vállalja az évi maximum 3 millió forint támogatást, erre az évre
idıarányosan.
Véleménye szerint az elıkészítı munkacsoport kellıen körüljárta ezt a témát, és javasolja a
testületnek a pályázat elfogadását. Meg kell próbálni ezt a mőködtetési formát, remélhetıleg
így a bölcsıde megmarad és a gyermekek továbbra is ellátottak lesznek.
Dávid István képviselı kérdésként vetette fel, hogy mi lesz a jelenlegi 8 fı dolgozó további
sorsa, ugyanis a pályázó a leírtak alapján csak 2-4 fı dolgozó továbbfoglalkoztatását vállalja.
Miért nem jár a felmentési idı a dolgozóknak, és mit jelent az, hogy jogutód nélkül szőnik
meg ez az intézmény.
Mi lesz akkor, ha a pályázó vállalkozása még sem sikerül, és az visszakerül a város
mőködtetésébe, van arra garancia, hogy az intézmény ugyan abban az állapotba kerül vissza,
mint amilyenben most átadják.
A pályázó leírta, hogy az intézmény kihasználtságát fokozatosan kívánja fejleszteni, ebben az
évben 70-75 %-ra. Kérdés viszont, hogy mibıl, mikor egyre inkább az hangzik el, hogy évrıl
évre csökken a gyermeklétszám a városban.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, benne is megfogalmazódott némi bizonytalanság
arról, hogy ez az intézmény vállalkozási formában mennyire lesz mőködıképes, viszont látni
kell azt, hogy a jelenlegi mőködtetési forma tovább nem folytatható, új megoldást kell keresni,
annak buktatóival együtt.
Alapvetıen ennek a megoldásnak túl nagy buktatója nem lehet, hiszen ezt a feladatot most
kiadják ilyen formában történı mőködtetésre, az önkormányzatnak megmarad az ellenırzési
joga a hivatalon keresztül, tehát folyamatos ellenırzés mellett az ottani vagyon nem sérülhet,
nem tőnhet el, és ha gond merülne fel, bármikor visszavehetı.
Ami a jelenlegi dolgozókat illeti, tudomása szerint részükre a végkielégítés járni fog.
A különbözı aggályok, bizonytalanságok ellenére azt javasolta, hogy a benyújtott pályázatot
fogadják el.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a jogutód nélküli
megszőnés azt jelenti, hogy az új létrejövı vállalkozásnak az eddig vállalt kötelezettségeket
nem kell tovább folytatni. Eddig valamennyi vállalkozásba kiadott intézményt jogutód nélkül
szüntette meg az önkormányzat, a tevékenység gyakorlásának jogát adta át a vállalkozónak.
Önmagában az ilyen formában való megszőntetésnek olyan jelentısége van, hogy van e
foglalkoztatási kötelezettsége az induló vállalkozásnak, vagy nincs. Mivel ennél a megszőnési
formánál ez a kötelezettség nem áll fenn, így az induló vállalkozásnak a pályáztató megadja
azt a lehetıséget, hogy a személyi feltételekrıl saját maga döntsön, kit kíván foglalkoztatni.
A jogutóddal történı megszőntetés esetében egészen mások lennének, mind a foglalkoztatási,
mind a támogatási, mind pedig a pályázati feltételek.
Mint már említette ez a megszőnési forma nem egyedül álló a testület gyakorlatában, hiszen
az építı és karbantartó üzemet is ilyen formában szüntette meg.
Ami a dolgozók felmentési idejét és végkielégítését illeti, az utóbbi juttatás abban az esetben
jár, ha megszőnik a közalkalmazott munkaviszonya, viszont, ha tovább él az intézmény, csak
sima létszámleépítés van, abban az esetben felmentéssel szőnik meg a közalkalmazotti
jogviszony, és ekkor illeti meg a dolgozót a felmentési idı.
Az, hogy a vállalkozó kit kíván tovább foglalkoztatni, az már a vállalkozó és a jelenlegi
dolgozók közötti tárgyalási alap lesz.
Kérdésként hangzott el, hogy mi lesz az intézményi épülettel, ha adott esetben “tönkre” megy
a vállalkozás. A lefolytatott tárgyalások, illetve a megkötendı szerzıdés alapján,
visszaalakítási kötelezettség nem lehetséges, hiszen a vállalkozó bölcsıde céljára kívánja az
épületet használni, olyan jelentısebb átalakítást, amely az épület szerkezetét megváltoztatná a
tulajdonos – önkormányzat – beleegyezése nélkül nem végezhet. A napi rendszeres
karbantartás folyamatosan ellenırzésre kerül a tulajdonos által, és ezen munkálatok
elmaradása adott esetben a fenntartó részérıl rendkívüli felmondási okokhoz vezethet.
Önmagában a vállalkozás esetleges megszőnése nem jelenti azt, hogy a testületnek egy új
bölcsıdét kellene kialakítania.
/ Várfi András alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 13 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az évente született
200-250 gyermekbıl 25-30 fı veszi igénybe a bölcsıdei ellátást.
Dávid István képviselı továbbra is aggodalmát fejezte ki a jelenlegi dolgozók további sorsa
vonatkozásában. 8 fıt munkanélkülivé tesznek azért, hogy a bölcsıdét vállalkozásban
üzemeltessék, ami vagy sikerül, vagy nem. Mi a biztosíték arra, hogy ezzel a megoldással nem
lesz ráfizetéses a bölcsıde.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az elızetes tárgyalások során több alkalommal is
kérték az ott lévı dolgozókat, hogy vegyék ki vállalkozásba az intézményt, de erre nem voltak
hajlandóak. Ezek után döntött úgy a testület, hogy pályázat útján próbálja meghirdetni, azzal
együtt, hogy nem voltak biztosak abban, hogy egyáltalán lesz rá jelentkezı.
Lezárva a vitát arra kérte a képviselıket döntsenek a Humánpolitikai, valamint a Pénzügyi és
Gazdasági bizottságok javaslatáról, miszerint a Képviselı-testület Lázárné Varjú Judit által
benyújtott pályázatot fogadja el.
A képviselı-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde vállalkozási
formában történı üzemeltetésére Lázárné Varjú Judit Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 27/B. szám alatti lakos által benyújtott pályázatot elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozási engedély
benyújtása után készítse elı az ellátási szerzıdés-tervezetet és azt elfogadásra
terjessze a Képviselı-testület elı.
Határidı: 1998. Június 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

2. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozásáról
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottsági elnöknek
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, egyes önkormányzati intézmények
finanszírozásában ugyan az a helyzet ált elı, mint korábban is, hogy több támogatást vettek
igénybe az idıarányos támogatáshoz viszonyítva.
Látni kell azt, hogy valamennyi intézménnyel idırıl idıre foglalkozni kell a testületnek abban
a tekintetben, hogy gondok vannak vele finanszírozási szempontból. Mindebbıl azt a
következtetést lehet levonni, hogy akkor jár el helyesen a testület, ha azoknál az
intézményeknél, ahol az ésszerően megtehetı, más formában való mőködtetést kell keresni,
mint erre már volt is példa a mozi esetében, vagy az elızı napirend kapcsán a bölcsıde
esetében.
Az I-IV. hónapot tekintve 11.512 e Ft túlfinanszírozás keletkezett az intézményeknél, az
idıarányos támogatáshoz képest, ennyivel több támogatást kellett adni azért, hogy
mőködıképesek legyenek. Ha ehhez még hozzá vesszük a május végéig elıre jelzett
támogatási igényt 14.875 e Ft túlfinanszírozás várható, tehát több mint 3 e Ft-al fognak nıni
az önkormányzat ilyen irányú terhei, aminek a forrását valahonnan elı kell teremteni.
Természetesen intézmények között is lényeges különbségek vannak, hiszen ha a ténylegesen
elköltött pénzt viszonyítja az idıarányos tervezethez, százalékosan is jelentıs eltérések
vannak.
A Gondozási Központ és az Egészségügyi Intézmény az, ahol a tervezett szinten alakult a
finanszírozás.
A Liget-fürdı esetében remény van arra, hogy a tervezett bevétele a nyári hónapokban
realizálódik. A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskolánál a mezıgazdasági jellegébıl adódóan
a bevétele a második félévben fog realizálódni. Az oktatási intézményekre a nyári hónapok
szintén pozitív hatással lesznek.
A téma megtárgyalása során a Pénzügyi és Gazdasági bizottság úgy foglalt állást, hogy
tudomásul veszi a beszámolót, viszont ezt a helyzetet nem tudja elfogadni, ezért javasolták
megvizsgálni, hogy mi okozza ezt a túlfinanszírozási helyzetet. Mindazon intézmények
pénzügyi helyzetét javasolják kivizsgálni, amelyeknél az idıarányoshoz képest 4 %-al
magasabb a túlfinanszírozás. Ugyanakkor a vizsgálatot végzık próbáljanak meg a probléma
megoldására is javaslatot tenni. Ezt a folyamatot meg kell állítani, mert hosszú távon ez vissza
üt, és költségvetésileg nem fogják tudni kezelni ezt a problémát.
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A Pénzügyi Bizottság nevében javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Kovács Béla képviselı, oktatási tanácsnok egyetértett a bizottság elnök által
elmondottakkal. Az intézmények képe objektív alapokon legyen a testület elıtt, ezért is
szükséges, hogy az intézményeknél a belsı vizsgálatot évente elvégezzék.
Ami az intézmények finanszírozását illeti, nem látta olyan tragikusnak a helyzetet, mint az
elmúlt években volt egyes intézmények vonatkozásában. Mint azt Katona képviselı úr is
elmondta, lesznek olyan tényezık, amelyek pozitívan hatnak az intézmények gazdálkodására
– nyári tanítási szünet, főtés költség nem jelentkezik stb, így év végére a mérleg egyensúlyba
kerülhet.
A témához kapcsolódóan kérte, hogy az 5/1998./I.29./KT. számú határozatban az egyes
intézményeknél elrendelt létszámleépítések végrehajtásáról a következı testületi ülésre
készüljön egy tájékoztatást.
Dávid István képviselı egyetértett a pénzügyi bizottság javaslatával, azzal a kiegészítéssel,
hogy amennyiben a fegyelmi felelısségre vonás szükséges azt meg kell lépni.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a fürdı és a két középiskola finanszírozása
kezelhetı szinten lesz. Nagyobb gondok mutatkoznak a 2. Sz. Általános Iskolánál és a
Mővelıdési Központnál. Július hónapra a hivatal pénzügyi csoportja a bizottság által javasolt
vizsgálatot elvégzi az intézményeknél.
Ami a fegyelmi felelısséget illeti, a költségvetés betartásáért minden intézményvezetı
fegyelmileg és erkölcsileg is felel. Minden intézmény önálló, annak életében nem kíván a
testület beleszólni, addig amíg a megengedett keretek között mőködik.
Természetesen vannak objektív tényezık, amelyeket tudomásul kell venni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a létszámleépítés elrendelésérıl szóló határozattal kapcsoltban tett
felvetésre elmondta, az intézményeknél korrekt és tisztességes módon került végrehajtásra a
létszámleépítés. Egyedül egy intézménynél merültek fel ez ügyben problémák, ott még valami
ok miatt még az intézkedés nem történt meg. Errıl bıvebben a zárt ülés keretében kap a
testület tájékoztatást. A március 31-ig végrehajtott létszámintézkedésbıl eredı végkielégítés
költségvetési fedezetére megpályázott összeget teljes egészében megkapták.
Egyetértett azzal, hogy a következı ülésre a lejárt határidejő határozatok között egy átfogó
tájékoztatás készüljön arról, hogy az egyes intézményeknél az intézkedés hogy került
végrehajtásra.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság javaslatát azzal a módosítással, miszerint a vizsgálat eredménye a képviselı-testület
július havi ülésére kerüljön elıterjesztésre, azért, hogy a fél év teljes birtokában átfogóbb
képet kapjanak az intézmények gazdálkodásáról.
A képviselı-testület a javaslatot a módosítással együtt egyhangúlag, 13 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a “ Tájékoztató az intézmények
finanszírozásáról “ tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
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Egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az I. félévi tényleges
finanszírozás alapján vizsgálja felül azon intézmények pénzügyi helyzetét,
amelyeknél az idıarányoshoz képest 4 %-kal magasabb a finanszírozás. A
képviselı-testület kötelezi az intézmény vezetıjét , hogy a túlfinanszírozás
megszüntetése céljából intézkedési tervet készítsen.
A vizsgálat tárja fel azokat az objektív tényezıket, amelyek elıidézték a
túlfinanszírozást, ugyanakkor terjedjen ki az esetleges gazdálkodási
hiányosságok feltárására, amelyek elıidézıi lehetnek a túlfinanszírozás
létrejöttének.
A vizsgálat eredményét, az intézkedési tervet a Képviselı-testület 1998. Július
havi ülésére kell beterjeszteni.
Az intézmények finanszírozásának helyzetérıl a képviselı-testületet
folyamatosan tájékoztatni kell a túlfinanszírozás nagyságától függetlenül.
Határidı: 1998. Július 30.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık
3. napirendi pont
Beruházási munka lebonyolítási jogkör átruházása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület határozattal
támogatta a Gondozási Központ szakosított formáinak fejlesztése érdekében a pályázat
benyújtását a Népjóléti Minisztériumhoz. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az
önkormányzat 14 millió forintot nyert, így a beruházás elıkészítésével kapcsolatos feladatok
megkezdhetık, amely feladattal az intézmény vezetıjét Gellai Józsefnét javasolják megbízni.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértnek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Gellai Józsefnét a Városi
Gondozási Központ vezetıjét a szakosított ellátás fejlesztése érdekében
megvalósuló beruházás lebonyolításával.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Intézményvezetı

4. napirendi pont
“ Alapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért “ beszámolója
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok és mint az alapítvány kuratóriumának elnöke
személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból való kizárását.
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Dr. Dávid Imre polgármester támogatva a kérelmet, arra kérte a képviselıket döntsenek a
képviselı úr kizárásáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kizáráshoz minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az “ Alapítvány Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért “ beszámolója tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából
kizárja Dr. Kovács Béla képviselıt.
Határidı: azonnal
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a téma megtárgyalása során a
bizottság igen pozitívan értékelte az alapítvány beszámolóját. Igen részletes, mindenre
kiterjedı anyag került a bizottság elé, amelybıl megállapítható, hogy a kuratórium gondos
gazda módjára kezeli a rá bízott értékeket. Mint az a mellékelt anyagban is olvasható volt
némi szakmai vita a kurátorok között abban a tekintetben, hogy amatır modern
képzımővészek is kiállíthatnának e a galériában. Errıl a bizottság úgy foglalt állást, hogy
kérni fogja a kuratóriumot, hogy a nagyobb látogatottság érdekében ezen mővészek egy-egy
idıszaki kiállítást tarthassanak.
Jó lenne, ha a város tulajdonában a képzımővészeti hagyományokat továbbra is ápolná, igen
tiszteletre méltó Illéssy Zoltán és dr. Láng Miklós úr galériája.
Összességében csak a legnagyobb elismeréssel lehet szólni a kuratórium munkájáról.
A bizottság nevében kérte, hogy a 3. pontban megfogalmazott határozati javaslatot fogadják
el.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı-testület nevében megköszönte a kuratórium eddig
végzett munkáját, amelynek megbízását szeretnék további három évre meghosszabbítani, a
jelenlegi tagok változatlan meghagyásával.
Kérte a testületet hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangúlag 12 igen szavazattal – Dr. Kovács Béla képviselı nem
szavazott - a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1998./V.28./KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért Alapítvány beszámolóját és a kuratórium eddigi
tevékenységét nagyra becsüli és megköszöni.
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2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért Alapítvány kuratóriumának megbízását további három
évre 2001. május 31-ig meghosszabbítja.
Név szerint: Dr. Kovács Béla elnök
Megyeriné Csapó Ildikó titkár
Dr. Frankó Károly kurátor
Illéssy Zoltár kurátor
Dr. Láng Miklós kurátor
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért Alapítvány gazdasági tevékenységének ellenırzésére
Felügyelı Bizottságot hoz létre, és a bizottság feladatainak ellátására felkéri
Csíkné Tímár Évát, Weigert Lajosnét, valamint Gróf Évát.
A Felügyelı Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre, 1998. június 1-tıl
2001. május 31-ig szól.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
Beiskolázási segélyhez együttmőködési ajánlat
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a COLOR SHOP
Papírbolt tulajdonosa azzal a kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy
amennyiben az önkormányzat a következı tanévre is nyújt beiskolázási támogatást,
úgy ı is szeretne együttmőködni a hivatallal. A tanszervásárlási utalványt az ı
boltjában is le lehessen vásárolni.
A megelızı években a gimnázium Tanboltjával volt a hivatalnak ilyen irányú
kapcsolata, ezért a bizottság azt javasolta, hogy a következı tanévre adandó
tanszervásárlási utalvány beváltására is a Tanboltot jelöljék ki.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslattal, kérte a testületet hozza meg
döntését.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998/99-es tanévre, a
beiskolázáshoz nyújtott tanszervásárlási támogatás (vásárlási utalvány)
beváltására a KNER IMRE Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola Tanboltját (Gyomaendrıd, Hısök útja) jelöli ki.
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A tanbolton kívül a tanszervásárlási támogatás az oktatási intézményben
tankönyvvásárlásra fordítható.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. napirendi pont
Óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a város óvodái a szokásos nyári nyitva
tartás szüneteltetését úgy oldanák meg, hogy az 1. Sz. óvodában a Szabadság úti
óvodaegységben biztosítanák az ellátást a szünet idejére, míg a 2.sz. óvodában a
Vásártéri ltp-en mőködı óvodaegység lenne nyitva.
A szünet idején adnák ki a dolgozók nyári szabadságát, ekkor végeznék el a
szükséges felújításokat, tisztasági meszeléseket, takarításokat, és nem utolsó sorban
ez költségmegtakarítást is jelentene az intézményeknek.
A maga részérıl javasolta az óvodák nyitvatartásának szüneteltetését engedélyezni a
határozati javaslatban leírtak szerint.
A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, 13 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a tagóvodák
nyári nyitvatartásának szüneteltetését a következık szerint:
1. sz. Napközi Otthonos Óvodák:
1998. június 15-tıl augusztus 23-ig
Öregszılıi Tagóvoda
Blaha úti Tagóvoda
Selyem úti Tagóvoda
1998. augusztus 24-tıl augusztus 28-ig
Szabadság úti Tagóvoda
2. sz. Napközi Otthonos Óvodák:
1998. június 15-tıl augusztus 14-ig
Fı úti Tagóvoda
Jókai úti Tagóvoda
Kossuth úti Tagóvoda
Határidı: 1998. Június 15.
Felelıs: Szabó Istvánné, dr. Csoma Antalné óvodavezetık
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7. napirendi pont
Gyomaendrıd Város
Településszövetségbe

Önkormányzatának

belépése

a

Körös

Völgye

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, személy szerint vannak némi kételyei a
településszövetség létrehozásával, annak mőködésével kapcsolatban. A mellékelt
alapszabály tervezet egy 1994-ben alakult szövetség alapszabálya, igazán a
létrehozandó településszövetségnek még nincs kidolgozott szabályzata. Magában a
gondolatban a lehetıségben sok jót látott, viszont az alapszabály tervezet szerint nem
bízott abban, hogy ez a szövetség életképes lehet.
Az elmúlt héten alkalma volt a szövetséget létrehozó települések polgármestereivel
külön-külön beszélgetni errıl a témáról, akik támogatták azt a javaslatát, hogy az
önkormányzatok támogassák a szövetség létrehozását, de a belépésrıl csak a
végleges alapszabály ismeretében döntsenek.
Amennyiben olyan célokat sikerül megfogalmazni, amelyek valamennyi résztvevı
érdekeit szolgálja és megéri, akkor van értelme a belépésnek, de csak ha valamiféle
hegemóniára, vagy egy betöltetlen állásra épül, akkor az egésznek nem sok értelme.
Kérte a testület tagjait, hogy a határozati javaslat alapján bízzák meg az elıkészítı
tárgyalásokon az önkormányzat képviseletével.
A képviselı-testület vita nélkül, 13 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Körös Völgye
Településszövetség megalakítását. A képviselı-testület a szövetségbe való
belépésérıl a pontos alapszabály ismeretében dönt.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a szövetség
megalakításával kapcsolatos elıkészítı tárgyalások során az önkormányzatot
képviselje.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8.napirendi pont
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 5. Sz. alatti ingatlan pályázati kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésre.
Katona Lajos bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, lényegében ehhez a napirendhez
szorosan kapcsolódik a következı 9. napirendi pont is, hiszen mind kettı önkormányzatú
tulajdonú ingatlan pályázat útján történı értékesítésrıl szól. Ezen ingatlanoknak jelenleg nincs
használója, ezért az értékesítéstıl azt várják, hogy az új tulajdonos rendezze azok környékét.
Mivel hosszú távon az önkormányzatnak nincs szüksége ezekre az ingatlanokra, az így befolyt
pénzösszegre viszont szüksége lenne, ezért a bizottság azt javasolja, hogy a határozati
javaslatban leírt feltételekkel kerüljenek értékesítésre.
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Vaszkó András a Kereszténydemokrata Nép Párt képviselıje elmondta, a határozati javaslat
szerint mielıtt a pályázat kiírásra kerülne a Munkáspárt vezetıivel tárgyalást folytatnak a
használatukban lévı Köztársaság úti lévı ingatlan cseréjével kapcsolatosan. Tudomása szerint
az épület nincs a Munkáspárt tulajdonában, még használati díjat sem fizetnek utána, akkor
miért kell cserérıl beszélni.
Az értékesíteni kívánt ingatlan állapota felháborító, gondozatlan elhanyagolt, szégyen foltja az
endrıdi településrésznek. Ezt az állapotot meg kell szüntetni és olyan személynek értékesíteni
aki azt gondozni fogja, vagy ha a Munkáspárt még is ott marad, kötelezni kell, hogy a
használat fejében a terület rendbetartására.
Dávid István képviselı, és mint a Munkáspárt Endrıdi Szervezetének vezetıje, hangsúlyozni
kívánta, hogy a pártnak engedélye van arra, hogy az épületet használja. A szóban forgó
ingatlan meg van osztva, amelynek egyik része magántulajdonban van, és a másik része van a
párt használatában. Tudni kell azt is, hogy annak idején a Párt kézséggel adta át a Fı úton lévı
székházát a város érdekében, és azért kapta cserébe a jelenlegi épületet használatba. A párt
jogszerően tartózkodik az épületben.
Dr. Csorba Csaba jegyzı megerısítve a képviselı úr által elmondottakat elmondta, a pártnak
kezelıi joga van a megosztott terület egyik részén. Amennyiben sikerül a kezelıi jogot
levenni az épületrıl, úgy olyan telek jön létre telekegyesítéssel, amelynek a forgalmi értékes
lényegesen magasabb. Ehhez azonban a Munkáspárttal le kell folytatni a tárgyalásokat, és ha
sikerül megállapodni a párt kezelıi jogát egy másik épületre kell átadni. Viszont, ha az
egyezség nem jön létre, úgy csak a megosztott terület másik részét tudja a város értékesíteni.
Dávid István képviselı, és mint a párt vezetıje elmondta, a párt vezetése kézséggel áll a
tárgyalások elé.
További hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Dávid Imre polgármester
arra kérte a képviselıket döntsenek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által beterjesztett
javaslatról, miszerint a Blaha L. u. 5. Szám alatti ingatlan pályázati kiírás útján kerüljön
értékesítésre.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonát képezı
6006/2 hrsz.-ú, 362 m2 beépítetlen terület elnevezéső, természetben
Gyomaendrıd Blaha Lujza út 5. szám alatti ingatlant további hasznosítás
céljából az alábbi pályázati kiírás szerint értékesíti minimum 500 Ft/m2 áron.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
pályázati kiírás elıtt folytasson tárgyalást a Munkáspárt vezetıivel a
használatukban lévı Köztársaság utcában található (6006/1 hrsz-ú) ingatlan
cseréjével kapcsolatosan. Az ingatlancsere létrejöttével
- megváltozott
körülmények miatt - új pályázati kiírást kell a T. Képviselı - testület elé
terjeszteni.
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Amennyiben az egyesség nem jön létre, úgy az alábbi pályázati kiírás szerint
értékesíti az érintett ingatlant.
Pályázati kiírás
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonát
képezı 6006/2 hrsz.-ú, 362 m2 beépítetlen terület elnevezéső, természetben
Gyomaendrıd, Blaha Lujza út 5. szám alatti ingatlant további hasznosítás
céljából pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a
Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiség nélküli társaságok.
2./ A pályázónak a területet 2 éven belül be kell építenie.
3./ A beépítési körtelezettség elmaradása esetére az önkormányzat
visszavásárlási jogot köt ki.
4./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben
köztartozása és egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal,
társadalombiztosítással valamint vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll
fenn.
5./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági
szerzıdést be kell mutatnia.
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város
Polgármesterének kell címezve " Blaha " jeligével ellátva 1998. június 30 -án
12.00 óráig kell benyújtani személyesen vagy elızı napon kell postai úton
feladni 5500. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálása és döntés meghozatala a többször módosított
24/1995./X.24./KT számú rendelet szerinti forgalomképes vagyon feletti
rendelkezési jog gyakorlása alapján történik. A döntés idıpontjáról a pályázók
külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén
gyomaendrıdi székhellyel gyakorolja,
3./ aki ingatlan környezetében lakossági ellátást kereskedelmi szolgáltató
tevékenység kíván folytatni.
4./ aki az épület környezetének fejlesztésére ajánlatot tesz.
Pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen a pályázat, amely határidın túl érkezik
Határidı: 1998. július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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9. napirendi pont
Kocsorhegyi iskola ingatlan hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett azzal, hogy a használaton kívüli önkormányzati
ingatlanok környékét végre rendbe kell tenni. Viszont azzal nem tudott egyetérteni, hogy a
Kocsorhegyi iskola épületét eladják, miért nem tartja meg a város más célú hasznosításra. El
tudná képzelni ott egy pihenıháznak a kialakítását a város lakossága részére. Ha értékesítésre
kerül, potom áron is oda fogják adni, mert ha nem igen lesz rá jelentkezı, odaadják annyiért,
amennyit adnak érte. Az épület alatt lévı telek többet ér, mint amennyiért az épületet oda
adják.
Módosító javaslatként terjesztette elı, miszerint a Kocsorhegyi iskola épület ne kerüljön
értékesítésre, maradjon az önkormányzat tulajdonába, újítsák fel, és azt a város hasznosítsa.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az ingatlan falusi turizmus profilkötöttség
kikötésével kerülne értékesítésre, ami azt jelenti, hogy a képviselı asszony által javasolt
elképzelés valósulna meg, csak nem a város pénzén, hanem másén.
Hozzászólás, vélemény nem volt, így a polgármester kérte a képviselıket, hogy elsıként a
Hanyecz Képviselı asszony módosító javaslatáról döntsenek, miszerint a Kocsorhegyi iskola
épület ne kerüljön értékesítésre, azt a város újítsa fel és hasznosítsa.
A módosító javaslatra egyetlen szavazat nem volt.
Ennek figyelembe vételével dr. Dávid Imre polgármester a beterjesztett határozati javaslatról
kérte a testület döntését.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete értékesítésre meghirdeti az
önkormányzat tulajdonát képezı 2356/30 hrsz-ú 1319 m2 területő
Gyomaendrıd ( Kocsorhegy ) Tanya V. ker. 76. Szám alatt található iskola
épületet a hozzátartozó udvarral további hasznosítás céljából pályázati kiírás
útján értékesítésre meghirdeti.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a
Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiség nélküli társaságok.
2./ Az önkormányzat ingatlan értékesítésére " falusi turizmus "
profilkötöttséget köt ki.
3./ A pályázónak a szerzıdés megkötésének illetve a birtokbavétel idıpontjától
számított 1 éven belül a profilkötöttségnek megfelelıen meg kell kezdenie
tevékenységét.
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4./ A tevékenység elmaradása esetére az önkormányzat visszavásárlási jogot
köt ki.
5./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben
köztartozása és egyéb lejárt tartozása nem áll fenn.
Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint vám - és
pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn.
6./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági
szerzıdést be kell mutatnia,
7./ A pályázathoz mellékelni kell átépítési, átalakítási vázlattervet illetve üzleti
tervet.
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város
Polgármesterének kell címezve " Kocsor " jeligével ellátva kell benyújtani a
meghirdetést követı 30 napon belül személyesen vagy elızı napon kell postai
úton feladni 5500. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázatot Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete bírálja el a hirdetést
követı 30 nap után következı testületi ülésen, de legkésıbb a pályázati kiírást
követı 60 napon belül. A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést
kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén
gyomaendrıdi székhellyel gyakorolja.
Pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen a pályázat, amely határidın túl érkezik
Határidı: 1998. július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További írásos napirendi pont nem lévén Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a
képviselıket határozatban döntsenek Dr. Csizmadia Tamás fogszakorvos írásban
benyújtott kérelmérıl, miszerint a közalkalmazotti munkaviszonyát 1998. június 30.
napjáig a képviselı-testület hosszabbítsa meg.
A képviselı-testület a kérelmet 13 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/1998./V.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Csizmadia Tamás
fogszakorvos közalkalmazotti jogviszonyát 1998. június 30. napjáig
meghosszabbítja.
Határidı: 1998. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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A határozat meghozatala után a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
- “ Békés Megyéért Kitüntetı Díj “ adományozására beérkezett javaslatok
- Az “ Év Kiváló Pedagógusa “ cím bírálata
- Hıtechnikai és Gépipari Kft. fizetéshalasztási kérelmének elutasítása tárgyában
meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés
Megköszönte az érdeklıdök részvételét, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Kovács Kálmán
hitelesítı
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