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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. június 25-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, R. Nagy János, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı,
Uhrin Zoltánné,
csoportvezetık,

Nagy

Istvánné,

Pápai

Pálné,

Rau

József

Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, Dógi János a Cigány
Kisebbségi önkormányzat elnöke,
Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, az intézmények
vezetıit, a hivatal csoportvezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen volt 16 fı képviselı. Dr. Szendrei Éva képviselı asszony igazoltan
maradt távol, Nagy Pál képviselı úr külföldi tartózkodás miatt nem tudott az ülésen részt
venni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Tótka Sándor és R. Nagy János képviselıket.
Röviden tájékoztatta a jelenlévıket az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl
Június 18-án a környezı 6 település polgármesterével egy tanulmányút keretében
Nádudvaron és Nyíregyházán megtekintették az ottani kommunális háztartási, ipari szilárd
hulladékgyőjtı, szelektáló és újrahasznosító üzemet. Az érintett településekre vonatkozóan az
elıkészítı munkálatok folyamatban vannak, várhatóan szeptemberben a képviselı-testületnek
egy elızetes állásfoglalást kell tenni a további munkák / tervezés, pályázat benyújtása /
tekintetében. A tervszámok ismeretében a végsı döntésre november, december hónapban
kerülhet sor.
Június 23-án eszmecserét folytatott Domokos László úrral az 5sz. választókerület
országgyőlési képviselıjével. Az eszmecserén szó volt a város elképzeléseirıl, a képviselı úr
munkájáról. Érdeklıdik a város iránt, az együttmőködés realitása meg lesz a következı négy
évben.
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A képviselı úr adta lehetıséggel, szaktudásával, támogatásával mindenképpen élni szeretne a
város. Személyes véleménye szerint egy jó együttmőködés alapjait rakták le ezen a találkozón.
A Közmunkaprogram 1998. Évi II. ütemének megvalósítására a település belterületi
csapadékvíz csatornarendszer karbantartási munkáira a Közmunkatanácshoz benyújtott
pályázat pozitív elbírálást kapott. 103 fı közhasznú munkás 5 hónapra történı
foglalkoztatására 24.531 e Ft támogatást kapott a város. Ennek alapján a munkálatok
megkezdıdhetnek és a legkritikusabb belvíz pontokat meg tudják oldani.
A Póhalmi bekötıút építésének támogatására a Békés Megyei Területfejlesztési tanácshoz.
benyújtott pályázaton 3 millió forintot nyert a város.
A felhagyott vasúti pályatest rekultivációjára a Képviselı-testület döntése alapján a szerzıdés
megkötésre került a Kisréti Vadásztársasággal, amely alapján a társaság a rekultivációval
kapcsolatos költségeket teljes egészében átvállalja.
A mezııri szolgálat létrehozása komoly elıkészítés alatt áll. A képviselı-testület júliusi
ülésére kerül beterjesztésre.
A helyi Rendırırs épületének belsı rekonstrukciója megtörtént, és átadásra került. Az
átadáson részt vevı Országos, Megyei és a Szarvasi Rendırkapitányságok képviselıi részérıl
egyértelmően tisztázódott, hogy a Rendırırs épülete külsı homlokzatát is fel kell újítani,
amely várhatóan 1999. végére elkészül és egy teljesen felújított Rendırırs átadására kerülhet
sor, amely már 40-45 fıbıl álló létszám elhelyezésére is alkalmas lehet. A rendıri létszám
növekedésére a város közbiztonsága, vagyonvédelem szempontjából nagy szükség lenne.
A digitális könyvnyomtatás az országban elsıként a Kner Nyomdában lett megvalósítva,
amelynek beüzemelése egy országos szimpózium keretében történt.
Megtörtént a Kábel Tv 100. bekapcsolása. A központ megfelelıen mőködik, a hálózatot a
város egész területére ki tudják építeni.
Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület, mint kiemelten közhasznú szervezet bejegyzése megtörtént.
A túraútvonal és a térségmenedzseri iroda projektek megvalósulását az értékelı
szimpóziumon kiemelkedınek értékelték. Várhatóan július hó végén kerül sor a
végelszámolásra és az utolsó ellenırzésre.
Az önkormányzat halászati jog elutasításával kapcsolatos felülvizsgálati kérelmét a Fıvárosi
Bíróság elsı fokon elutasította. A város nem igazán halászni akart, hanem a tulajdon joggal
szeretett volna élni. Nehezen fogadható el, hogy mint tulajdonosnak joga van azokat bérbe
adni, ugyanakkor a holtágakon elvégzendı karbantartási munkák költségét a bérletbıl befolyt
összeg csak részben fedezi, viszont a víz hasznait meg más húzza úgy, hogy a költségekhez
nem járul hozzá. Ezen a helyzeten változtatni kell, mert így a tulajdonjognak nem sok értelme
van.
Újabb problémák merültek fel a városi Sportcsarnok épületében. Balesetveszélyes volta miatt
szükségessé vált a sportpadozat felszedése, ugyanis az aljzatbeton kiegyenlítı rétege
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felporlott, aminek következtében a ragasztó elvált és foltokban levált a borítás. Sajnálatos
módon ez komoly mőködési kiesést jelent az intézménynek.
Arra kérte a képviselıket, hogy az ülés szünetében fáradjanak át a szomszédos intézményben
és tekintsék meg az ott folyó munkálatokat.
A Romániai Nagyenyed testvérváros polgármestere és három kísérıje volt vendége
városunknak. Ezzel egy idıben az ottani labdarugó csapat is itt volt, akik barátságos
labdarugó mérkızést folytattak a helyi labdarugó csapattal.
Ehhez kapcsolódóan tájékozatta a jelenlévıket, hogy az NB III-as Gyomaendrıdi Barátság SE
ezüstéremmel zárta a bajnoki szezont. Sajnos a csapatnak nem sikerült megfelelni annak a
feltételnek, miszerint magasabb osztályba kerülés esetén a képviselı-testület mérlegeli a
további támogatás lehetıségét.
A Vöröskereszt új helyre költözött a Szabadság úti volt óvoda épületében kapott helyet.
A Polgármesteri Hivatalban az építéshatósági feladatokat 1998. Július 1. Napjától Maróti Pál
építészmérnök fogja ellátni.
Mint ismeretes a Népjóléti Minisztériumhoz benyújtott pályázaton elnyert 14 millió forinttal,
illetve a szükséges saját erıs résszel rendelkezésre áll az az összeg - 25 millió forint - amely a
Mirhóháti út 5.sz. alatti megvásárolt ingatlan idısek otthonává történı átalakításához
szükséges. A beruházási munka kivitelezıje nyílt pályázati kiírás keretében kerül
kiválasztásra. Az elmúlt héten került sor a beérkezett pályázatok bontására.
Az ingatlan átalakítása során az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra:
6 db egyágyas szoba melynek kiértékesített ára 600.000 Ft
5 db kétágyas szoba kiértékesített ára 1.000.000 Ft
továbbá 1 db háromágyas szoba, melynek értéke 900.000 Ft
Tehát a pályázaton elnyert 14 millió Ft, a szobák eladásából befolyó pénzösszeg, a Bula
családtól ajándékba kapott ingatlan értéke - 600.000 Ft- valamint egy folyamatban lévı
ingatlan felajánlás, amely 300.000 Ft jelent, és további elıre nem tervezett 600.000 Ft átadott
pénzeszköz, összesen 25 millió Ft, amelybıl levonva az ingatlan vételi árát -2.2 millió Ft-ot,
marad 22,8 millió forint, amelybıl a beruházás megvalósítható.
Természetesen átmeneti finanszírozásra számítani kell, mivel a szobák értékesítése eddig 6070 %-nál tart, de bíznak benne, hogy a beruházás elırehaladtával elérik a 100 %-ot, így ez az
összeg jövı tavaszra meg fog térülni.
A szóban forgó ingatlanhoz tartozik még egy hátsó épületrész, amelynek felújítása anyagköltség - 3 millió forintba kerülne, saját kivitelezéssel. Jelenleg 500.000 Ft értékő anyag
áll rendelkezésre, a még hiányzó pénzösszeget pedig pályázati úton, illetve az ellátottak
számának növekedése következtében növekvı normatív támogatásból tudják biztosítani.
Mindezeket összegezve elmondható, hogy a Mirhóhát úti intézmény egység tervezett
felújítása, az önkormányzati támogatás növekedése nélkül, október, november hónapra
elkészülhet.
Szükséges azonban szólni az endrıdi településrészre esı intézményegységek problémájáról,
ugyanis a mőködési engedélyek 1999. December 31-ig szólnak. Mint ismeretes a volt
Nagylányiskola épülete vonatkozásában volt egy magánkezdeményezés egy idısek otthona
kialakítására, a fizetıképes idıskorúak részére. A fizetık mellett, azonban a szegényebb
réteget is el kell látni, és ha ezt a magánkezdeményezı nem vállalja fel, akkor a városnak ez
kötelessége.
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Úgy tőnik, hogy kínálkozik egy lehetıség, ezért kérte a képviselı-testület hozzájárulását,
ahhoz, hogy újra tárgyaljon az egyházzal, és az ÁFÉSZ-szel a Blaha L. úton lévı idısek
otthona melletti két ingatlan megvásárlása ügyében. Két lehetıség mutatkozik, vagy átadják
ingyen az egyháznak a jelenlegi Homoki részt és a továbbiakban İk vállalják az ellátást, vagy
a város vállalja fel, de akkor azt a megfelelı színvonalon mőködtetni kell.
Jó lenne, ha 2000. vagy 2001-re az idısek gondozására komplexen a városnak nem kellene
költeni, csak a klubok és az otthonápolásra kellene a normatíván felül támogatást biztosítani.

További bejelenteni valója nem lévén, megkérdezte az alpolgármester urat, bizottság
elnököket, és a képviselı-testület tagjait van e kérdésük, napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dávid István képviselı jelezte, hogy a Ridegvároson többszöri felszólítás ellenére sem szőnt
meg a libatartás. Kérte az illetékesek intézkedését.
Hanyecz Margit képviselı kérdésként vette fel, hogy megnyugtató e a települést körbevevı
gátak állapota? Kérte, hogy az illetékes vízügyi szakemberektıl kérjen a város egy írásos
szakvéleményt, amelyet a lakosság megnyugtatása céljából a helyi lapban tegyenek közzé.
Évtizedek óta nem voltak a gátak javítva, nem lehet tudni, hogy milyen vízállás várható
tavasszal, képes lesz e megfelelı védelmet nyújtani egy nagyobb áradás során.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az állattartásról szóló rendelet értelmében a
Ridegvároson tilos a libatartás. A képviselı úr bejelentését ki fogják vizsgálni, és a következı
testületi ülésén a vizsgálat eredményérıl tájékoztatást fognak adni.
Dr. Dávid Imre polgármester a gátak állapotára vonatkozó kérdésre elmondta, nemrégiben
beszélgetést folytatott Bak Sándor úrral a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatójával,
aki elmondta, a Körös Felsı szakaszán nincs komolyabb gond a gátak állapotával, Gyulai
részen a gátak rekonstrukcióját részben elvégezték.
Természetesen az írásos szakvéleményt meg fogják kérni a vízügyi igazgatótól.
Knapcsek Béla képviselı kérte, hogy az állati hullák elszállításával kapcsolatos tudnivalókat
ismét tegyék közzé a helyi sajtóban, ugyanis sokan nem tudják, hogy ilyen esetben mi a
tennivaló.
További kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester úr javaslatot tett az ülés
napirendjére.
Kiegészítésként javasolta 18. Napirendi pontként a megállapodás tervezet körzeti pedagógiai
szakszolgálat ellátására tárgyú elıterjesztést,
19. Napirendi pontként a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola jelzálogjog
bejegyzéshez történı hozzájárulásra vonatkozó kérelmet megtárgyalni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/1998./VI.25./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Az 1998. Évi költségvetési rendelet módosítása
2. Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról
szóló rendelet módosítása
3. Elsı lakáshoz jutók támogatási kérelmének elbírálása
4. Tájékoztató az intézmények finanszírozásáról
5. Bölcsıdei intézmény megszőntetése, ellátási szerzıdés véleményezése
6. Pedagógiai programok elfogadása
7. A Katona József Városi Mővelıdési Központ 1998. Évi pénzügyi helyzete
8. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
9. Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
10.A Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola igazgatói
állására beérkezett pályázat elbírálása
11.A Városi Könyvtár igazgatójának kérelme
12.Városi Könyvtár nyári nyitvatartásának szüneteltetése
13.Megállapodás a Körös Halász Szövetkezettel az önkormányzat tulajdonában
lévı holtágak üzemeltetésére
14.Néhai Dógi Ferenc hagyatéki ügye
15.Hornok Jolán ingatlan felajánlása
16.Nagycsaládosok Egyesületének kérelme
17.Tájékoztató a túraútvonal megvalósításáról
18.Megállapodás tervezet körzeti pedagógiai szakszolgálat ellátására
19. Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı iskola jelzálog jog
bejegyzéshez történı hozzájárulásra vonatkozó kérelme
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt arra kérte a képviselı-testületet döntsenek a lejárt
határidejő határozatokról készült jelentésrıl.
Kiegészítésként elmondta, a 31/1998./I.29, és a 65/1998./II.26./KT. számú határozat
összefügg egymással. Az Országos Mentıszolgálat Békés Megyei Szervezete az
önkormányzattal közösen pályázatot nyújtott be a Népjóléti Minisztériumhoz sürgısségi
betegellátási feltételrendszer korszerősítésére. A minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a
benyújtott pályázat nem nyert, így az önkormányzat által biztosított 250.000 Ft támogatást a
helyi Mentıállomás felújítására kerül felhasználásra.
Arra kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a jelentésben leírtakkal, úgy
azt fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal a jelentést elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a 31/1998./I.29./, 57/1998./II.26./,
65/1998./II.26./,
72/1998./III.19./,
76/1998./III.19./,
78/1998./III.19./,
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84/1998./III.19./, 97/1998./III.30./, 98/1998./III.30./, 101/1998./IV.30./,
102/1998./IV.30./, 103/1998./IV.30./, 107/1998./IV.30./, 110/1998./IV.30./,
111/1998./IV.30./, 113/1998./IV.30./, 119/1998./IV.30./, 119/1998./IV.30./,
120/1998./IV.30./, 122/1998./IV.30./, 123/1998./IV.30./, 125/1998./IV.30./,
126/1998./IV.30./, 127/1998./IV.30./, 128/1998./IV.30./, 129/1998./IV.30./,
133/1998./IV.30./, 134/1998./IV.30./, 137/1998./IV.30./, 138/1998./IV.30./,
139/1998./IV.30./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az 1998. Évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a rendelet módosítás elsısorban a képviselıtestület által korábban hozott döntések miatt bekövetkezett változásokat, illetve az állami
költségvetésbıl a különbözı feladatokra juttatott pénzeszközök változásait takarja.
A bevételek fıösszege az eredeti elıirányzott 1.436.610 E Ft-ról 1.656.407 E Ft-ra változott.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a változások, - különös tekintettel a kiadási oldalra-, nem érintik
az intézmények túlfinanszírozásának összegét.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolta elfogadásra a rendelet módosítást.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a rendelet
elıterjesztés szerint történı módosításával, úgy azt fogadják el.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet elfogadásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1998./……/KT. számú rendeletét
az 1998. Évi költségvetés módosításáról
2. napirendi pont
A Békés Megyei Vízmővek által kezdeményezett csatornabekötések támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó
Környezetvédelmi Bizottság elnökét röviden ismertesse az elıterjesztést.

és

Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület döntött
arról, hogy csatlakozik a Vízmővek által kezdeményezett csatornabekötési kampányhoz,
amelynek lényege, hogy a rákötési lehetıséggel rendelkezı ingatlantulajdonosokat anyagilag
is támogatja az üzemeltetı és az Önkormányzat.
A támogatás mértéke azon ingatlanoknál ahol a szennyvízcsatlakozó csonk ki van építve
5.000 Ft, ahol viszont ez nincs ott 10.000 Ft egyszeri támogatás adható.
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A támogatást az önkormányzat fizeti ki az erre elkülönített keretbıl, a Vízmővek a támogatás
50 %-át utólag téríti meg.
Lényeges momentum, hogy a kampány ideje alatt azok az ingatlantulajdonosok, akik a
csatornahálózatra rá vannak kötve, viszont a nyilvántartásban nem szerepelnek, azokat az
üzemeltetı minden következmény nélkül felveszi a fogyasztók közé.
Jó lenne, ha ez a támogatási lehetıség minél nagyobb publicitást nyerne a helyi lapokban,
hiszen a lehetséges bekötéseknek még kb. 40 %-a lefedetlen. 1238 ingatlan rendelkezik
csatornabekötéssel, és mintegy 900 bekötésére van lehetıség.
Kérte a képviselı-testületet támogassák ezt a lehetıséget, az elıterjesztésnek megfelelıen.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1998./…./KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról
és feltételeirıl szóló többször módosított
11/1996./V.29./KT. számú rendelet módosításáról

3. napirendi pont
Elsı lakáshoz jutók támogatási kérelmének elbírálása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a képviselı-testület az elsı
lakáshoz jutók támogatására 6.000 E Ft-ot különített el a költségvetésben.
A meghatározott határidıig 40 kérelmezı fordult az önkormányzathoz, új családi ház
építéséhez, illetve lakásvásárláshoz történı támogatási igénnyel. A támogatási kérelmek
elbírálását a képviselı-testület a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalta át.
A benyújtott kérelmeket a bizottság elbírálta, és 22 kérelmezınek összesen 5.835 E Ft-ot ítélt
oda. A többi kérelmezı részben nem felelt meg a rendeletben elıírt támogatási feltételeknek,
részben pedig jogi problémák merültek fel.
Az elıterjesztés két olyan kérelmet tartalmaz, amelyek elbírálásáról a bizottság nem
dönthetett, mivel a képviselı-testület hatáskörébe tartozó kérelmezıkrıl van szó.
Az egyik Mészáros Imre és felesége kérelme, akik a Polányi M. u. 45. Sz. alatti lakást
kívánják megvásárolni. A férj a Békés Megyei Rendır-fıkapitányság alkalmazottja. A
probléma az, hogy nem laknak még 5 éve Gyomaendrıdön. A városnak viszont nagy szüksége
lenne egyrészt arra, hogy a rendıri lakásból kiköltözzenek, másrészt, hogy mint rendır a
településen maradjon és az itteni közbiztonságot szolgálja.
Esetükben 100.000 Ft vissza nem térítendı támogatás és 200.000 Ft kamatmentes kölcsön
biztosítását javasolta a bizottság.
A másik kérelmezı dr. Gubuznai Tibor állatorvos, aki nıtlen elsı lakáshoz jutó, ezért nem
felel meg a támogatási feltételnek. A bizottság viszont úgy látta, hogy a városnak szüksége
lenne az értelmiségi fiatalokra, a jelenleg praktizáló idıskorú állatorvosok utánpótlására, ezért
a fentiekhez hasonlóan, a doktor úr esetében is hasonló összegő támogatás megítélését
javasolták.
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A kérelmek elbírálása során a bizottság részérıl megfogalmazódott az a kérés, hogy
amennyiben az elbírált 24 kérelem közül valamely esetben az ingatlan szerzés meghiúsul, úgy
a fennmaradó pénzeszköz ezen a szakfeladaton használhassa fel a bizottság.
Továbbá kérné a bizottság, hogy ez év szeptemberében a költségvetés áttekintése során, ha
lesz rá pénzügyi lehetıség, azon problémás kérelmezıknek – 5 családnak -, akiknek a
bizottság javasolt támogatást megállapítani, és jogi és egyéb akadályai elhárulnak, pótlólagos
kérelmőket újból beadhassák és a támogatáshoz a pénzügyi fedezetet az önkormányzat
biztosítsa. Név szerint az alábbi kérelmezıkrıl lenne szó. Mohácsi Ernı Gárdonyi u. 51. Sz.
Várkonyi Zoltán Október 6 ltp. C/6. , Fekécs Imre Hunyadi u. 31., Köles Tibor Gyóni G. u. 9.,
Rácz Csaba és felesége Táncsics u. 8/1. Szám alatti lakosok.
Összesen 1.130 e Ft –ra lenne szükség ahhoz, hogy a kérelmezık igényét ki tudják elégíteni.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a kérelmek elbírálásáról adott tájékoztatóját fogadják el, és
a bizottság kérelmét lehetıség szerint támogassák.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a határozati
javaslatban leírtakat támogatta, javasolja a testületnek a két kérelmezı igényének kielégítését,
és az ehhez szükséges 435 e Ft pénzösszegnek a biztosítását.
Ami a Humánpolitikai Bizottság fentiekben elhangzott kérelmét illeti, azzal egyetértett, hogy
az esetlegesen fennmaradó pénzrıl a szakfeladaton belül a bizottság saját hatáskörben
rendelkezzen, viszont ha ezen felül pótlólagos forrásra igény lesz, az a képviselı-testület
hatáskörében kerüljön elbírálásra.
Dávid István képviselı arra kérdezett rá, hogy az elıterjesztésben szereplı két kérelmezı
idıben el van e kötelezve a városnak.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, Mészáros Imrét nem nagyon
tudják elkötelezni, mivel İ rendır, és ha úgy adódik elvezényelhetik innen.
Az állatorvos esetében már egyértelmőbb, hogy a támogatást feltételhez kötik. A határozati
javaslat is tartalmazza, hogy 1998. December 31-ig kell engedélyt váltania magánpraxis
gyakorlásához, s azt 5 évig a város közigazgatási területén kell gyakorolnia.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, jelen esetben olyan kérelmezıkrıl van szó, akik
tevékenységére több évre számol a város. A rendır is nyilván azért nyújtotta be az igényét,
mert itt kíván letelepedni, az állatorvosnak pedig valamennyi családtagja – szülık, nagyszülık
– Gyomaendrıdön él, így biztos neki sincs szándéka elmenni a városból.
A maga részérıl javasolta a kérelmezık igényének kielégítését a határozati javaslatban
szereplı összegben.
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérte, hogy a Humánpolitikai
Bizottság elnöke által ismertetett 5 család kérelmét pozitívan bírálja el a testület.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ezen kérelmezık csak akkor lesznek jogosultak a
támogatásra, ha pótolják azokat a hiányosságokat, amelyek miatt teljes mértékben nem
feleltek meg a rendeletben szereplı feltételeknek.
Ezt követıen lehet a kérelmeket ismét napirendre tőzni, és az érdemi döntést meghozni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
csoportja értesítse az érintetteket, hogy szeptember 15-ig a hiánypótlásnak tegyenek eleget.
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Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot
azzal a kiegészítéssel fogadják el, miszerint a képviselı-testület utasítsa a Humánpolitikai
Bizottságot, hogy amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, úgy a fenti 5 család
kérelmének jogosultságát újból vizsgálja felül és azt terjessze a képviselı-testület szeptemberi
ülésére.
A képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/1998./VI.25./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testület Mészáros Imre /1970./és
felesége, Mészárosné Kiss Katalin /1976./ Gyomaendrıd, Apponyi u.
24/A. szám alatti lakosok részére a Gyomaendrıd, Polányi M. u. 45. szám
alatti ingatlan megvásárolásához 300.000.- Ft lakásvásárlási támogatást
nyújt, mely összegbıl 100.000.- Ft vissza nem térítendı támogatás,
200.000.- Ft kamatmentes hitel.
Határidı: azonnal

2./

Dr. Gubuznai Tibor /1972./ Gyomaendrıd, VI. kerület 540/E. szám alatti
lakos részére a Gyomaendrıd, VI. kerület 540/C. szám alatti családi ház
vásárlásához 300.000.- Ft lakásvásárlási támogatást nyújt, mely összegbıl
100.000.- Ft vissza nem térítendı támogatás, 200.000.- Ft kamatmentes
hitel.
A Képviselı-testület a támogatás megállapításának feltételéül kötelezi Dr.
Gubuznai Tibort, hogy 1998. december 31. napjáig váltson engedélyt a
magánpraxis gyakorlásához, s azt 5 évig Gyomaendrıd közigazgatási
területén gyakorolja.
Ennek elmulasztása esetén a kapott támogatást a mindenkori banki
kamatnak megfelelı kamatösszeggel együtt köteles visszafizetni az
önkormányzat költségvetési számlájára.
Határidı: azonnal

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elsı lakás megszerzéséhez
nyújtandó támogatás szakfeladaton biztosított 6.000 eFt-ot 435 eFt-tal
kiegészíti.

A forrás megjelölésére késıbb kerül sor és egyben utasítja a jegyzıt, hogy
a pénzösszeg átcsoportosítását követıen a költségvetési rendeletet
módosítsa.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Csorba Csaba jegyzı
4./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Humánpolitikai
Bizottságot, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, úgy
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Mohácsi Ernı Gyomaendrıd, Gárdonyi u. 51. Sz.
Várkonyi Zoltán Gyomaendrıd, Október 6 ltp. C/6. ,
Fekécs Imre Gyomaendrıd, Hunyadi u. 31.,
Köles Tibor Gyomaendrıd, Gyóni G. u. 9., és
Rácz Csaba és felesége Gyomaendrıd, Táncsics u. 8/1. Szám alatti
kérelmezık jogosultságát újból vizsgálja felül, és terjessze a képviselıtestület szeptember havi ülésére.
Határidı: 1998.szeptember 30.
Felelıs: Humánpolitikai bizottság
4. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozásáról
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen a
testület havonta tájékoztatást kap az intézmények finanszírozásának helyzetérıl.
Az intézmények I-V. hónapban ténylegesen 11.667 e Ft-al vettek több támogatást igénybe,
amely az elsı négy hónap túlfinanszírozási összeget figyelembe véve – 11.512 e Ft – a várthoz
képest kisebb mértékben emelkedett.
Az anyag elırejelzi az elsı hat hónapi túlfinanszírozást is, amely 14.356 e Ft, tehát a
túlfinanszírozás növekedése várhatóan be fog következni.
A tájékoztató megtárgyalása során a Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy javasolja
annak tudomásulvételét, különös tekintettel arra, hogy a július havi ülésre beterjesztésre kerül
annak a pénzügyi vizsgálatnak az eredménye, amelyet a testület azon intézményeknél rendelt
el, amelyek az idıarányostól legalább 4 %-al túl vannak finanszírozva.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket a tájékoztató tudomásulvételére.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a “ Tájékoztató az intézmények
finanszírozásáról “ tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
Határidı: azonnal

5. napirendi pont
Bölcsıdei intézmény megszőntetése, ellátási szerzıdés véleményezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés szóbeli
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a bölcsıde vállalkozásba történı adásának utolsó
lépcsıjéhez jutottak. Amennyiben a képviselı-testület a határozati javaslatban szereplı
ellátási szerzıdés tervezetet elfogadja, úgy július hó 1. Napjától az intézmény vállalkozási
formában mőködne tovább.
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Ez az új mőködtetési forma mondhatni, hogy a megyében egyedül álló, hiszen az országban is
csak egy településen mőködik vállalkozásban a bölcsıde.
A szerzıdés tervezetet a szakbizottságok megtárgyalták, próbálták leszabályozni azokat a
sarkalatos pontokat, amelyek a bölcsıde üzemeltetését meghatározzák. Ilyen például a
létszámkérdés, képesítési elıírások, normatíva elszámolás, stb.
Ezen túlmenıen a testületnek döntenie kell az intézmény megszőntetı okiratáról, a jelenlegi
bölcsıde vezetı vezetıi megbízatásának, valamint a 9 fı közalkalmazott munkaviszonyának
megszőntetésérıl, továbbá a leltározás zavartalan elvégzéséhez két nap nyitva tartás
szüneteltetés engedélyezésérıl.
A szerzıdés tervezetet a vállalkozóval több alkalommal is egyeztették, illetve véleményezésre
megküldték a megyei Gyámhivatalnak, aki nem emelt kifogást a vállalkozási formában
történı mőködtetéssel szemben.
A maga részérıl bízott abban, hogy ezt a formaváltást a bölcsıdés gyerekek nem fogják
észrevenni, hiszen a cél az, hogy az ellátási forma minél jobb legyen.
Czibulka György képviselı arra kérdezett rá, hogy az elbocsátásra kerülı dolgozóknak miért
nem jár a felmentési idı? Emlékezete szerint az Apolló Mozi vállalkozásba adásakor a
dolgozók meg kapták ezt a juttatást.
Az ellátási szerzıdés tervezetet alaposnak, minden részletre kiterjedınek tartotta.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a közalkalmazotti törvény
rendelkezése értelmében a jogutód nélkül megszőnı intézmény esetében a dolgozóknak a
felmentési idı nem jár, csak a végkielégítésre jogosultak.
Az Apolló Mozi esetében azért járt a felmentési idı, mert nem intézmény megszőntetésrıl
volt szó, hanem a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatnak a megszőntetésérıl.
Dávid István képviselı véleménye szerint a dolgozók érdekeit kevésbé vették figyelembe az
intézmény ilyen formában történı megszőntetése során. A munkahelyük elvesztése mellett
elesnek olyan juttatástól is, amit más intézményék megszőntetésekor az ottani dolgozók
megkaptak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, az intézmény azért ilyen formában kerül
megszőntetésre, mert a képviselı-testület nem úgy írta ki a pályázatot, hogy az ottani
dolgozókat a vállalkozónak át kell venni. Éppen azért, hogy tiszta lappal indítsa az új
vállalkozást és a vállalkozó szabad kezet kaphasson arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet
milyen személyi állománnyal kívánja megoldani. Természetes a jogszabályi elıírásokat neki
is be kell tartani, képesítésnek megfelelı dolgozókat kell alkalmaznia.
Egy adott tevékenységet több féle módon szervezhet át, szőntethet meg a képviselı-testület.
Dr. Dávid Imre polgármester a vita lezárásaként felkérte a képviselıket döntsenek a
beterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/1998./VI.25./KT. számú határozata
Megbízási szerzıdés
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mely létrejött Gyomaendrıd Város Önkormányzata (Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. sz., képviseli dr. Dávid Imre polgármester, a továbbiakban
megbízó), valamint Lázárné Varjú Judit egyéni vállalkozó (Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 27/B/1. sz. vállalkozó igazolvány száma: II.6-185/1998,
adószáma: 44732028-2-24, a továbbiakban megbízott) között az alábbi
feltételekkel:
Elızmények:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 76 /1998.(III.19.) sz.
határozatával pályázatot írt ki a város közigazgatási területén bölcsıdei
szolgáltatás ellátására A pályázati felhívásra a Lázárné Varjú Judit egyéni
vállalkozó által benyújtott pályázatot érvényesnek fogadta el a
143/1998.(V.28.) számú határozatával.
1./
A megbízott köteles a megbízó tulajdonában álló, a megbízott által ismert,
megtekintett és átvizsgált - jelenleg engedélyezett 24 férıhelyes
bölcsıdeként mőködı Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. alatti ingatlanban 1998.
július 1-tıl 2003. július 1-ig bölcsödét mőködtetni.
A megbízott a bölcsıdei szolgáltatást a hét 5 napján 7h-tól 17h-ig köteles
biztosítani, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36. § (1), (2) bekezdésében
meghatározott korú gyomaendrıdi lakhelyő, vagy gyomaendrıdi
tartózkodási hellyel rendelkezı kiskorúak részére. A bölcsıdei szolgáltatás
biztosítását az egyébként felvételre jogosultak részére csak akkor tagadhatja
meg a megbízott, ha a bölcsödébe az ellátást ténylegesen igénybevevı
gyermekek száma bölcsıdei férıhelyek 100%-os kihasználtságát biztosítják.
A megbízott a bölcsıdei férıhelyek biztosítása során szociális, faji,
felekezeti szempontok alapján hátrányos megkülönböztetést nem tehet.
A megbízott soron kívül köteles férıhelyet biztosítani azon kiskorúak
részére akiknek felvételét a szülı hozzájárulásával
a) a körzeti védını,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
c) a szociális, illetve családgondozó,
d) a gyermekjóléti szolgálat,
e) a gyámhatóság
kezdeményezi feltéve, ha a gyermek vonatkozásában a jogszabályban
meghatározott térítési díj megfizetése biztosított. A megbízott a bölcsödébe
fogyatékos gyermeket csak akkor vehet fel ha annak felvételét a
15/1998.(IV.30) NM rendelet 36. § (4) bekezdésében meghatározott, a
gyermek rehabilitációját segítı szakember és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 30. §-ának (3) bekezdésében, valamint 34. §-ának a)
pontjában szabályozott szerv is javasolja, és a bölcsıdében a gyermek korai
fejlesztése megszervezhetı.
A megbízott a gyermekek bölcsıdei felvételénél köteles biztosítani a
15/1998.(IV.30.) NM rendelet 39. §-ban foglaltak teljesülését.
A megbízott az ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi
állapotának megfelelıen köteles biztosítani :
a.) a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen
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aa) a törvényes képviselı közremőködésével történı fokozatos
beilleszkedés lehetıségét,
ab) megfelelı textíliát és bútorzatot,
ac) a játéktevékenység feltételeit,
ad) a szabadban való tartózkodás feltételeit,
ae) a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit,
b) az étkeztetést.
A megbízott az ellátás szervezésénél a gyermekek ellátását úgy köteles
biztosítani, hogy egy csoportban legfeljebb 10 gyermek gondozható. A
megbízott a bölcsıdei gondozás-nevelést, annak feltételeit, valamint a
szakmai munkát az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet által
kiadott módszertani levél szerint köteles biztosítani. A bölcsödében
fogyatékos gyermekek gondozása a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 42. §-ban
foglaltak szerint történhet.
A megbízott a bölcsıdei alapellátás mellett, annak veszélyeztetése nélkül,
térítési díj ellenében külön szolgáltatásként:
a) játszócsoportot,
b) idıszakos gyermekfelügyeletet,
c) gyermekhotelt,
d) egyéb, gyermeknevelést segítı szolgáltatást (pl.: gyermeknevelési
tanácsadást, játék-, eszközkölcsönzést, házi gyermekfelügyeletet)
mőködtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A bölcsıde által
biztosított külön szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet
igénybe venni. A külön szolgáltatások esetén a megbízott köteles
gondoskodni a szakszerő tevékenység ellátásáról, azért a megbízótól külön
díjat nem kérhet, és a megbízó által biztosított támogatást ezen
szolgáltatásokra nem használhatja fel.
A megbízott a bölcsıdei tevékenység szervezése során köteles a
15/1998.(IV.30.) NM. rendelet mellékletében meghatározott képesítéssel
rendelkezı alkalmazottakat foglalkoztatni.
A megbízott az ellátás biztosításához a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott alkalmazotti létszámot köteles alkalmazni.
2./
A megbízott a bölcsıdei alapellátásért a szolgáltatás igénybevevıjétıl
térítési díjat szedhet, melynek mértékét Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének 16/1996.(IX.16.) KT. sz. rendeletben meghatározott módon
köteles megállapítani.
A nem alapellátásnak minısülı a szerzıdés 1./ pontjában meghatározott
külön szolgáltatásokért a megbízott a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 11.
§ (4) bekezdésében meghatározott mértékő térítési díjat állapíthat meg.
3./
A megbízó a megbízottnak a bölcsıdei alapszolgáltatás ellátásához minden
beíratott, az alapszolgáltatást igénybe vevı bölcsıdés korú gyermek után
havi 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint összegő támogatást biztosít, amennyiben
legalább 10 gondozási napot igénybe vesz az ellátott. A támogatás összege
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azonban a 3.000.000,-Ft-ot, azaz Hárommillió forintot nem haladhatja meg
az adott költségvetési évben. Az 1998-as költségvetési évben a támogatás
összege nem haladhatja meg az 1.500.000,-Ft-ot, azaz Egymillió-ötszázezer
forintot. A támogatási összeget a megbízott minden tárgyhót követı 10.
napjáig számlázhatja a megbízó felé. A számlához minden esetben
mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevık névsorát, melyen fel kell
tüntetni az igénybevevık születési idıpontját, valamint a pontos lakcímét. A
megbízott a tárgyhó 15-ig jogosult részszámlát benyújtani a megbízónak, a
fentiekben meghatározott kimutatással.
A megbízó a támogatás mértékét 1999. január 1-tıl kezdıdıen az elızı évi
támogatás mértékét minden tárgyév elsı negyedév végéig korrigálja a
statisztikai hivatal által közzétett hivatalos infláció mértékével. Az
igénybevett és a korrigált támogatás közötti különbséget a megbízó
legkésıbb az elsı negyedév végét követı hónap 15. napjáig köteles a
megbízott számlájára átutalni. A megbízott jogosult a tárgyévben várható, a
költségvetési törvény készítése során a pénzügyminisztérium által elıre
jelzett várható infláció mértékének megfelelı összegő támogatás
növekedésének kérésére.
A megbízott ezen jogosultságával a költségvetési törvény kihirdetését
követı 30 napon belül élhet a megbízó képviselıjénél.
A hivatalos inflációval növelt és az elıre jelzett inflációval számolt
támogatások közötti elszámolás a tárgyévet követı év elsı negyedévét
követı hónap 15. napjáig történik meg.
4./
A megbízó kijelenti hogy a megbízási szerzıdés teljesülési idejére,
figyelemmel arra, hogy a megbízott a megbízótól a bölcsıdei feladat ellátási
kötelezettségét átvállalja, az állami normatíva igénybevételérıl lemond. A
megbízott a bölcsıdei ellátásért a költségvetési törvényben biztosított
normatívát a megbízási szerzıdés alapján a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatalon keresztül igényelheti meg, 1998. július 1-tıl.
5./
A megbízó a megbízott rendelkezésére bocsátja a bölcsıdei ellátás
biztosításához a szerzıdés idıtartamára a tulajdonában álló Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp-en található, a gyomaendrıdi 2924 hrsz. alatt bejegyzett
bölcsıdeként használt épületrészt, a szerzıdés mellékletét képezı
megosztási vázrajz szerint. A megbízó a megbízottnak a bölcsıdei
épületrészt a szerzıdés 1. sz. mellékletében felsorolt berendezési és
felszerelési tárgyakkal adja át. A megbízott kijelenti, hogy tudomása szerint
az épületrésznek rejtett hibája nincs, az épületrész tartozékai, így pl.: a
vízvezeték rendszer, a szennyvízrendszer, a főtési rendszer az elektromos
rendszer, a beépített konyhai berendezések szabványosak, a munkavédelmi
elıírásoknak megfelelıek, a biztonságos és balesetmentes mőködést
biztosítják. A megbízott a megbízás ideje alatt köteles az épületet, annak
tartozékait, az átadott berendezési és felszerelési tárgyakat a jó gazda
módjára kezelni, azon a szükséges állagmegóvási karbantartási munkákat
elvégezni. Az elhasználódó berendezések pótlásáról a megbízott köteles
gondoskodni, a saját költsége terhére. A megbízási szerzıdés
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megszőnésekor a megbízott köteles az épületrészt annak tartozékait, a
berendezési és felszerelési tárgyakat hiánytalanul és az átvételkori
állapotnak megfelelı állapotban visszaadni a megbízónak.
A megbízott az épületen átalakítási munkákat csak a megbízó írásbeli
hozzájárulása alapján végezhet, melynek költségviselésérıl a feleknek
írásban kell megállapodniuk az átalakítási munkák megkezdése elıtt. A
megállapodásban a feleknek rendelkezni kell arról, hogy az átalakítási
munkák megtérítésére a megbízási szerzıdés megszőnésekor a megbízott
igényt tarthat-e.
A megbízott az átadott épületrészt a berendezési és felszerelési tárgyakat,
valamint az épületrészhez tartozó földterületet, csak a bölcsıdei ellátás
céljára használhatja. A megbízott köteles az átadás idıpontjától kezdıdıen
az épületrészre a berendezési és felszerelési tárgyakra megfelelı biztosítási
szerzıdést kötni, melyet köteles a megbízási szerzıdés aláírását követı 15
napon belül a megbízottnak bemutatni. A megbízó a megbízott elızetes
értesítését követıen jogosult ellenırizni az átadott épületrész a berendezési
és felszerelési tárgyak, valamint a földterület használatát azok
karbantartását.
6./
A megbízott a megbízás ideje alatt köteles biztosítani az épületnek a 2. sz.
Óvoda kezelésében álló részére a szükséges energia, víz, és főtésellátást. A
megbízott a 2. sz. Óvoda részére biztosított az elızı mondatban
meghatározott szolgáltatásért az igénybevevıtıl követelheti a költségeinek
megtérítését a megbízó által elkészített szakvéleményen alapuló költség
megosztása szerint. A megbízott kijelenti, hogy a költségmegosztást ismeri a
megbízási szerzıdés aláírásakor. A megbízott saját költsége terhére jogosult
a megbízás ideje alatt új szakértıi véleményt beszerezni, és ezek alapján a
megbízótól ismételt költségmegosztást kérni.
Mindkét épületrészt érintı a szerzıdés 6./ pontjának elsı mondatában
meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatos karbantartási, felújítási
munkákat a megbízott köteles bejelenteni a megbízónak, valamint a 2. sz.
Óvoda vezetıjének, aki köteles ezen munkák elvégzését tőrni, és a használat
arányában a költségeket viselni.

A megbízott bejelentési kötelezettségének olyan idıpontban köteles eleget
tenni, hogy az óvoda vezetıje az óvodai szolgáltatás folyamatos biztosítása
érdekében a szükséges szervezési munkákat elvégezhesse. A bejelentési idı
nem lehet rövidebb 15 napnál.
7./
A megbízott köteles az épületben az óvodai szolgáltatást igénybe vevık
részére az önkormányzat által rendeletében meghatározott rezsiköltség
figyelembevételével az óvodai igényeknek megfelelı konyhai szolgáltatást
biztosítani. Az óvoda a szolgáltatásra vonatkozó igényét minden tárgyhót
megelızı 15. napjáig köteles jelezni a megbízottnak, míg az elkészítendı
mennyiségre való konkrét megrendelését, az óvoda úgy köteles jelenteni a
megbízottnak, hogy a szükséges elıkészületi munkákat meg tudja tenni. A
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szolgáltatás teljesítését a megbízott nem tagadhatja meg, amennyiben az
óvoda vezetıje megfelelı idıben jelzi az igénybevétel szándékát,
amennyiben mindezek ellenére a megbízott nem teljesít, úgy köteles
megtéríteni az óvoda részére az étkezés másmódon történı biztosításával
járó többletköltségeket.
8./
A megbízó a szerzıdés 1./ pontjában meghatározott idı lejárta elıtt az
alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondhatja fel a
szerzıdést, úgy hogy a felmondás elıtt köteles írásban felhívni a megbízottat
a szerzıdésszerő teljesítésre, és amennyiben a megbízott az írásbeli
felszólítást követı 15 napon belül nem teljesít, úgy a 15 napos határidı
leteltét követı 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerzıdést. Amennyiben
a megbízó a megbízási szerzıdést az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondja fel, a megbízott köteles megtéríteni, a bölcsıdei ellátás
megbízó általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
A megbízó rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a megbízott a
bölcsıdei férıhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevık között
szociális faji, felekezeti szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz. A
megbízott a bölcsıdei szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet mellékletében meghatározott képesítéső dolgozók
foglalkoztatását, és a dolgozói létszámot nem a 15/1998.(IV.30.) NM.
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint biztosítja. A megbízott
a bölcsıdei szolgáltatás teljesítését nem a szerzıdés 1./ pontjában
meghatározott jogszabályok és nem az Országos Család- és
Gyermekvédelmi Intézet által kiadott módszertani levél szerint teljesíti.
A megbízott az átadott épületrészt nem a bölcsıdei alapellátásra, és nem a
szerzıdés 1./ pontjában meghatározott külön szolgáltatások biztosítására
használja. A bölcsıdei szolgáltatás végzését másnak átengedi, és az
épületrészt bérletbe adja. A megbízott a szerzıdés 6./ és 7./ pontjaiban
meghatározott szolgáltatásokat a 2. sz. Óvoda felé nem teljesíti. A térítési
díjat nem a szerzıdés 2./ pontjában meghatározott jogszabályok
figyelembevételével határozza meg.
A megbízott az épületrész karbantartásával és felújításával kapcsolatos, a
szerzıdés 5./ pontjában meghatározott munkálatokat elmulasztja, és mindez
a bölcsıde épületének fennmaradását veszélyezteti.
9./
A megbízott rendkívüli felmondással élhet írásban, olymódon, hogy a
megbízót szerzıdésszerő teljesítésre hívja fel, a felhívás kézhezvételét
követı 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább
meghatározottak miatt:
A megbízó a támogatást nem a szerzıdés 3./ pontjában meghatározottak
szerint biztosítja. A megbízó a 5./ pontban meghatározott épületrész
valamint annak tartozékainak rejtett hibái kijavításáról az errıl szóló írásbeli
értesítés kézhezvételét követı 15 napon belül a szükséges intézkedést nem
teszi meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek
megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként fogadják el, ha a megbízó
a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas a bölcsıdei
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szolgáltatás biztosítására, és az ebbıl eredı költségeit a megbízottnak
biztosítja.
A megbízott a szerzıdés 9./ pontjában meghatározott okok szerinti
rendkívüli felmondása esetén követelheti a megbízótól, hogy térítse meg a
bölcsıdei szolgáltatás biztosítására fordított és a térítési díjakból és a
normatív támogatásból meg nem térülı igazolt költségeit, valamint
biztosítson olyan összegő kártérítést mely azonos a tárgyévi támogatással,
melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
10./
A megbízott kijelenti, hogy a bölcsıdei szolgáltatás teljesítésérıl a megbízó
írásos kérésére 15 napon belül írásban beszámol, egyébként minden
tárgyévrıl a következı év január 15-ig írásbeli beszámolót készít, melyet a
megbízó képviselıje köteles a Képviselı-testület februárjában esedékes
ülése elé terjeszteni.
11./
A megbízó kijelenti, amennyiben a szerzıdés 1./ pontjában meghatározott
idı eltelik, és a megbízott a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit
megfelelıen teljesíti, úgy vele határozatlan idejő szerzıdést köt.
A felek által a szerzıdésben nem szabályozott kérdésekre a PTK. az 1993.
évi III. tv. az 1997. évi XXXI. tv. valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott
rendelkezések az irányadóak.
A megbízott kijelenti, hogy a szerzıdésben meghatározott szolgáltatásra
vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, az
adatkezelés és az adatvédelem szabályait, a nyilvántartási kötelezettségeket
ismeri és betartja.
A felek a szerzıdést átolvasás és közös megértelmezést követıen, mint
akaratukkal mindenben egyezıt aláírják.
Gyomaendrıd, 1998. június
Lázárné Varjú Judit
megbízott
Határidı:
Felelıs:

dr. Dávid Imre
polgármester

1998. július 01.
Dr. Dávid Imre polgármester

II./
Gyomaendrıd
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
az
"Államháztartásról" szóló 1992. évi XXXVIII. tv. - Áht. - 90. §. (1)
bekezdés c.) pontjában foglaltaknak megfelelıen 1998. július 01-i hatállyal
a Városi Bölcsıde intézményt megszünteti.
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
240

1) Az intézmény neve:
2) Székhelye:
3) Felügyeleti szerve:

Városi Bölcsıde
5500 Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
4) Megszüntetı szerv neve: 5500 Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
5) A megszüntetett intézmény vagyoni jogaiért és kötelezettségeiért
Gyomaendrıd Önkormányzata áll helyt.
6) A munkáltatói jogok tekintetében az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 25/A.
§. (1) bekezdése és a 25. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján:
A közalkalmazotti jogviszony a munkáltató jogutód nélküli
megszőnésével szőnik meg, mert a munkáltató fenntartója
nem állami szervnek, vagy helyi önkormányzatnak adja át a
szolgáltatás szervezésének jogát. A közalkalmazotti
jogviszony az átadás napján, 1998. Június 30-án szőnik
meg.
1) A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény
megszüntetı okirat megküldésével a TÁKISZ-t a törzskönyvi
nyilvántartásból történı törlés érdekében értesítse.
2) Az intézmény megszüntetésével egyidejőleg Gyomaendrıd Város
Önkormányzat Képviselı-testület 12/1998. (I.29.) KT. számú
határozata és a 107/1998. (IV.30.) KT. számú határozat 1.) pontja
hatályát veszti.
Határidı:
Felelıs:

1998. július 01.
Dr. Dávid Imre polgármester

III./
A bölcsıde 1998. július 01-tıl vállalkozási formában történı mőködtetése,
valamint a Városi Bölcsıdei intézmény megszüntetése miatt Bela Imréné
jelenlegi bölcsıdevezetı határozott idejő vezetıi megbízása 1998. július 01tıl lejár, mivel a mőködési forma ezen idıponttól változik meg.
Határidı:
Felelıs:

1998. július 01.
Dr. Dávid Imre polgármester

IV./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde nyitvatartásának
szüneteltetését 1998. június 29-én és 30-án a leltározás zavartalan elvégzése
miatt engedélyezi.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester
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V./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Bölcsıdét 1998. Július hó 1.
Napjától Lázárné Varjú Judit vállalkozóval kötött megbízásos szerzıdés alapján
vállalkozási formában mőködteti.
A Bölcsıde 9 fı közalkalmazotti jogviszonya 1998. június 30. napjával megszőnik.
A megszőnésbıl késıbbiekben keletkezı megtakarítást az önkormányzat által
továbbra is foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztésére kerül felhasználásra.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a megszőnés miatt 1998-ban
jelentkezı többletköltség megtérítésére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei
TÁKISZ-hoz.
Határidı: a pályázati feltételek szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. napirendi pont
Pedagógiai programok elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Hangya Lajosné bizottság elnöknek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök röviden ismertette a pedagógiai programok tartalmi
követelményeit a Közoktatásról szóló törvény 48. §-a alapján.
A programok elızetes egyeztetésére létrehozott bizottság az iskolák programjait áttekintette,
majd ahol szükséges volt, ott visszaadta hiánypótlásra. Az iskolák nevelıtestületei a
programokat elfogadták –a 2.sz. Általános Iskola esetében voltak némi problémák- , majd a
képviselı-testület döntése alapján a szakértıi vélemények elkészítésére megküldték a
Pedagógiai Intézetnek. Befejezı momentumként a képviselı-testület feladata, hogy ezeket a
programokat jóváhagyja.
Néhány szóban ismertette a Pedagógiai Intézet összegzı megállapításait az iskolák pedagógiai
programjára.
Mint a fentiekben említette a 2.sz. Általános Iskola programjának elkészítése és nevelıtestület
által történı elfogadása körül voltak némi problémák, de végül az átdolgozott program a
nevelıtestület és a véleményezésre jogosultak elfogadták.
A Humánpolitikai Bizottság mind a négy iskola programját elfogadásra javasolja, egyben kéri,
hogy amennyiben a Kormányzat a NAT bevezetéséhez biztosítja a megfelelı pénzeszközt,
úgy az 1999. Évi költségvetés tervezésekor a lehetıségek szerint a város is tegye hozzá a
szükséges pénzt, mert az oktatás színvonalát csak akkor tudják jól megvalósítani, ha ehhez a
pénzügyi keretek rendelkezésre állnak.
Czibulka György képviselıben megfogalmazódott az a kérdés, hogy mi lehetet az oka
annak, hogy a 2. sz. Általános Iskola egy év alatt nem tudott egy jó pedagógiai programot
összeállítani, ugyanakkor, mikor szorította ıket az idı két hét alatt egy kifogástalan programot
állítottak össze.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva elmondta, nyilván kezdetben az iskola nem
vette komolyan a programnak a készítését.

242

Dr. Dávid Imre polgármester példaértékőnek tartotta a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
által elkészített programot, nyilván az igazgatónı és a tantestület tagjai mindent meg is tett
ennek érdekében.
A Kner Imre Gimnázium esetében felmerültek bizonyos hiányosságok, amelyet a következı
tanév kezdetéig az iskolának meg kell szőntetni. A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola
esetében pedig köteleznék az intézmény vezetıjét, hogy 2000. május 31-ig a NAT bevezetését
biztosító pedagógiai programját készítse el.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, döntsenek a pedagógiai programok
jóváhagyásáról.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/1998./VI.25./KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. (2) e., pontjában kapott felhatalmazása alapján a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon pedagógiai programját
jóváhagyja.
Határidı:
1998. szeptember 1.
Felelıs:
Ladányi Gáborné igazgató
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. (2) e., pontjában kapott felhatalmazása alapján a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programját
jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a szakértı által feltárt hiányosságokat az
1998/99-es tanév megkezdéséig, 1998. augusztus 31-ig megszünteti.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 1.
Dr. Kovács Béla igazgató

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. (2) e., pontjában kapott felhatalmazása alapján a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola két évre szóló átmeneti
pedagógiai programját jóváhagyja. Egyben kötelezi az intézmény vezetıjét,
hogy 2000. május 30-ig készítse el a NAT bevezetését biztosító pedagógiai
programot.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 1.
Gubucz József igazgató

4./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi
LXXIX. tv. 102. §. (2) e., pontjában kapott felhatalmazása alapján a 2. sz.
Általános Iskola pedagógiai programját jóváhagyja.
Határidı:

1998. szeptember 1.
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Felelıs:

Giriczné Varga Erzsébet igazgató

7. napirendi pont
A Katona József Városi Mővelıdési Központ 1998. Évi pénzügyi helyzete
Hangya Lajosné bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, az intézmény pénzügyi helyzetét
folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat, annál is inkább mivel az elmúlt két évben
elég jelentıs összegő többlettámogatás biztosítására volt szükség ahhoz, hogy az intézmény
mőködıképes maradjon. 1997-ben az intézmény több olyan intézkedést tett, mellyel a
finanszírozási problémát enyhítette. Igazgatóhelyettesi pótlék megszőntetése, gazdaságvezetı
nyugdíjazása stb.
A Hivatal Pénzügyi Csoportja ebben az évben is kiemelten figyelemmel kíséri az intézmény
finanszírozásának helyzetét. A számítások alapján az idei évben az intézménynél 766 e Ft
hiány várható.
A pénzügyi vizsgálat javaslatot tett arra, hogy amennyiben az intézmény önálló intézményként
megszőnne és részben önállóként mőködne tovább, úgy egy fı gazdaságvezetı bére és
járuléka felszabadulna, amelynek összegével csökkenteni tudnák a számított hiányt.
Az intézmény szakmai munkájának védelmében el kívánta mondani, hogy igyekeznek
mindent megtenni a kultúráért, sok rendezvényt próbálnak szervezni, csak az a baj, hogy a
városban kevés a kultúrára való igény, a fizetıképes kereslet. Ez is okozza azt, hogy az
intézmény évrıl-évre finanszírozási gondokkal küszködik.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke a maga részérıl a nagyobb
problémát abban látta, hogy nem lehet pontosan látni, hogy mennyire indokolt, vagy nem ez a
túlköltekezés. Nem lehet látni, milyen lehetıségek vannak a spórolás tekintetében, úgy hogy
az a szakmai munkát, eredményt ne érintse.
Változatlanul kitartott azon korábbi véleménye mellett, hogy azon intézményeket, amelyeket
lehet más formában – vállalkozásban – is mőködtetni, azokat ki kell adni.
Amelyeket nem lehet, -fıleg a kisebbeket - azokat a Polgármesteri Hivatalon keresztül a
Képviselı-testület vonja felügyelete alá, hiszen úgy elsı kézbıl látható, mi történik
pénzügyileg.
A pénzügyi bizottság nevében javasolta az elıterjesztés elfogadását. A maga részérıl azt várja
ettıl az intézkedéstıl, hogy nyilvánvalóvá válik, mennyi az az összeg, amit erre a kulturális
tevékenységre a városnak fordítani kell ahhoz, hogy ezt a színvonalat tartani tudják.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a költségvetés tervezésekor nem szabad a
városi kultúrára szánt összegen spórolni.
Dr. Dávid Imre polgármester bízott abban, hogy ez az intézkedés hoz némi eredményt az
intézmény gazdálkodásában, és megtalálják a feladatot, a célt és finanszírozást a következı
idıszakban is.
További hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket döntsenek az elıterjesztett javaslatról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/1998./VI.25./KT. számú határozata
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1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Katona
József Városi Mővelıdési Központ önálló gazdálkodási jogkörét 1998.
július 1-tıl részben önállóra változtatja, pénzügyi-gazdasági feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katona József Városi
Mővelıdési Központ 21/1998. (I.29.) KT számú határozattal elfogadott
alapító okiratának 5. pontjában a gazdálkodási jogkörre vonatkozó részt
módosítja:
- Törlésre kerül: “Önállóan gazdálkodó” szövegrész
- Helyébe kerül: “Részben önállóan” szövegrész
- Kiegészül: “Pénzügyi-gazdasági feladatait a Városi Polgármesteri
Hivatal látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló
szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.”
Határidı:
Felelıs:

1998. július 1.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

8. napirendi pont
A Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a bölcsıde vállalkozásba adása, valamint a
mővelıdési központ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervé történı átalakítása
miatt szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
Arra kérte a képviselıket, hogy az alapító okirat módosítását a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 23/1998.
(I.29.) KT számú határozatával jóváhagyott Városi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát módosítja.
A 10., Gazdálkodási jogköre címszó alatti második mondat negyedik francia
bekezdését “Városi Bölcsıde” törli, helyébe “Katona József Városi
Mővelıdési Központ” kerül.
Határidı:
Felelıs:

1998. július 1.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

9. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény alapító okiratában nem szerepel, hogy
másodlagos tevékenységként figyelemmel kíséri, és döntésre elıkészíti a vállalkozó
orvosokkal a területi-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerzıdéseket és gondoskodik azok
végrehajtásáról, ezért szükséges az alapító okirat 4. pontját ezzel a szöveggel kiegészíteni.
Kérte a képviselıket, döntsenek az alapító okirat módosításáról.
A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 8/1998. (I.29.) KT számú
határozattal elfogadott Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának 4.
pontját a következı szöveggel egészíti ki:
“Fı tevékenysége mellett, másodlagos tevékenysége:
- Figyelemmel kíséri, és döntésre elıkészíti a vállalkozó orvosokkal a
terület-ellátási
kötelezettséggel
kapcsolatos
szerzıdéseket
és
gondoskodik azok végrehajtásáról.”
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
/ Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 15 fı. /

10. napirendi pont
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola igazgatói állására beérkezett
pályázat elbírálása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület pályázatot írt ki az iskola
igazgatói állására, mert a jelenlegi igazgató megbízása július 31-én lejár.
A kiírt pályázat egy pályázat érkezett, Gubucz József az iskola jelenlegi igazgatója pályázata
meg az állást.
A vezetıi programot véleményezte az iskola nevelı-testülete, az ott mőködı szakszervezet, a
Diákönkormányzat és az Iskolaszék. A felsorolt szervezetek a vezetıi programot elfogadták.
Személyes véleménye, hogy Gubucz József eddig igen jól menedzselte az iskolát, jól
összefogta a pedagógus kollektívát, mindig a gyermekek érdekeit tartotta szem elıtt. Az iskola
igyekszik a tanulókat az életre nevelni. Tetszett a pályázatban az a célmeghatározás, amit az
igazgató úr megfogalmazott, “ Az elért eredmények továbbfejlesztésével az iskola stabil
bázisa legyen a szakképzésnek a régióban. “
Az iskola olyan képzési formákat igyekszik megvalósítani, amellyel lehetıség szerint itthon
tartsák a gyomaendrıdi fiatalokat, és vonzó legyen a körzetbe, hiszen a város érdekei is ezt
kívánná.
A maga részérıl a pályázatot jónak tartotta és javasolta a testületnek elfogadásra.

246

Tótka Sándor képviselı szintén jónak tartotta a benyújtott pályázatot. Az abban kitőzött
célok megvalósításához sok szerencsét kívánt.
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Dr. Dávid Imre polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot, miszerint a képviselı-testület Gubucz Józsefet bízza meg 5
évre az iskola igazgatói feladatainak ellátásával.
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. a
Közoktatásról 102. §. 2. (d) pontjában kapott felhatalmazása alapján
Gubucz Józsefet 5 évre - 1998. augusztus 1-tıl 2003. augusztus 31-ig megbízza a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
igazgatói feladatainak ellátásával, alapbére és vezetıi pótléka
változatlanul hagyásával.( Besorolás szerinti alapilletménye: 55.800,Ft; 5/a alapján: 4.500,-Ft; vezetıi pótlék (300 %): 40.500,-Ft;
gépjármővezetıi pótlék: 2.337,-Ft).
Határidı: 1998. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester gratulált az igazgató úrnak, jó munkát kívánt a következı 5
évre.
Gubucz József igazgató megköszönte a képviselı-testület bizalmát. Igyekszik a munkáját úgy
végezni, hogy az az iskola közösségének és a városnak a javára váljék. A közös célok
megvalósítása érdekében kérte a tisztelt Képviselı-testület további támogatását.
11. napirendi pont
A Városi Könyvtár igazgatójának kérelme
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az igazgató a képviselı-testületnek címzett
kérelmében azt kérte, hogy engedélyezzék számára július 1-tıl a teljes munkaidıben történı
foglalkoztatását. A képviselı-testület a könyvtár teljes személyi állományát 3,75 álláshelyben
határozta meg, jelenleg 3,25 a betöltött poszt. Ezek alapján a Humánpolitikai bizottság
jogosnak tartotta az igazgató úr kérelmét és javasolta annak támogatását.
Nyilván a teljes munkaidıben történı foglalkoztatásnak pénzügyi vonzata is van, de ez
beleférne a 3,75 álláshelybe.
A maga részérıl jónak tartotta a könyvtár szakmai munkáját, új kezdeményezésként vezették
be az ünnepi könyvhét alkalmából tartott könyvvásárt, amely igen eredményes volt.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság nem javasolta a kérelem
támogatását. Még egy év sem telt el az igazgató megbízása óta, ezért a bizottság úgy látta,
legalább az egy évet illik eltölteni, amikor valaki megpályázik egy állást nyilván tudja mire
vállalkozott. Alapvetıen új körülmények nem merültek fel, ezért egyrészt elvi alapon,
másrészt – bár a meghatározott álláshelybe belefér -, mivel a bérkülönbözetre plusz pénzt
kérne a költségvetésbıl, a bizottság nem javasolta a kérelem támogatását.
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Tótka Sándor képviselı véleménye szerint elhibázott döntés volt mind két fél részérıl az
igazgató foglalkoztatását 6 órában meghatározni, a gyakorlatból ugyanis kitőnik, hogy ennyi
óraszámban ez a feladat nem végezhetı el. A maga részérıl javasolta a 8 órában történı
foglalkoztatást.
Hanyecz Margit képviselı megítélése szerint nem egy óriási összeg az amit a
bérkülönbözetre biztosítani kellene, ha az egyik intézménynek elnézünk dolgokat, a másiknak
is kellene bizonyos engedményt adni. Az igazgató úr igen sokat tesz a város kulturális életéért.
Dávid István képviselı egyetértett az elıtte felszólalók véleményével, javasolta az igazgató
úr kérelmének támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a fı gondot az jelenti, hogy a 3,75 álláshelyre
nincs meg a bérkeret. Alapvetıen egyetértett a nyolc órás foglalkoztatással, de egyetértett
azzal is, hogy év közben a bérkülönbözet biztosítása miatt a költségvetést ne módosítsák.
A maga részérıl módosító indítványként azt a javaslatot terjesztette elı, miszerint
engedélyezzék az igazgató úr 8 órában történı foglalkoztatását úgy, hogy emiatt az intézmény
városi normatív támogatását nem emelik meg, a bérkülönbözetet és járulékait az intézmény
ebben az évben saját költségvetésébıl gazdálkodja ki.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, ebben az évben a 8 órás foglalkoztatás engedélyezése
117 e Ft többletkiadást jelentene. A következı költségvetési évtıl pedig a képviselı-testület
látni fogja az intézmény mőködését, hogy ezt a pénzt milyen formában kell biztosítani.
Megítélése szerint az intézménynek el kellene fogadni azt a kompromisszumos megoldást,
hogy ezt a bérkülönbözetet saját költségvetésébıl kerüljön biztosításra.
Hajdú László a Városi Könyvtár igazgatója hangsúlyozta, ezt a megoldást İ nem tudja
felvállalni, intézményen belül sehonnan nem tud pénzt elvenni a bérkülönbözetre. Ebben az
évben inkább vállalja a jelenlegi 6 órás foglalkoztatást.
Katona Lajos bizottsági elnök ezt a megoldást szintén nem tartotta járhatónak. Javasolta,
hogy az eredetileg beterjesztett két határozati javaslatról döntsenek változtatás nélkül.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a fenti két hozzászólásra, visszavonta a módosító
javaslatát. Bár továbbra is az volt a véleménye, hogy a költségvetéssel kapcsolatos elveiket
rúgná fel a testület, ha ezt a kérelmet támogatná.
További észrevétel, vélemény nem hangzott el, felkérte a képviselıket, hogy elsıként a
Humánpolitikai Bizottság javaslatáról döntsenek, miszerint támogatják az igazgató teljes
munkaidıben történı foglalkoztatását, majd a Pénzügyi Bizottság javaslatáról, amely szerint
az igazgató úr kérelmét elutasítják.
A képviselı-testület az I. számú határozati javaslatot 6 igen szavazattal, míg a II. számú
javaslatot 9 igen szavazattal támogatta.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a szavazás eredményére kihirdette az alábbi
határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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169/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hajdú László a Városi Könyvtár
igazgatójának teljes munkaidıben történı megbízásra vonatkozó kérelmét
elutasítja.
Határidı: azonnal
12. napirendi pont
A Városi Könyvtár nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Hangya Lajosné bizottsági elnöke elmondta, a könyvtár igazgatója azzal a kéréssel fordult a
képviselı-testülethez, hogy engedélyezze az intézmény nyitvatartásának szüneteltetését
augusztus 3-tól 22-ig. Ebben az idıszakban oldanák meg a nyári szabadságolásokat, illetve a
felújítási, karbantartási munkákat.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja az intézmény nyitvatartás szüneteltetésének
engedélyezését.
Dr. Dávid Imre polgármester támogatva a bizottság javaslatát, felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal a határozati javaslatot támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a Városi Könyvtár nyári
nyitva tartás szüneteltetését 1998. augusztus 3-tól 22-ig.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Hajdú László igazgató
13. napirendi pont
Megállapodás a Körös Halász Szövetkezettel az önkormányzat tulajdonában lévı
holtágak üzemeltetésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elızetesen tájékoztatta a jelenlévıket arról, miszerint a Fıvárosi
Bíróság június 23-án döntött az önkormányzat halászati jog igényének elutasítása miatt
benyújtott felülvizsgálati kérelemrıl. A Fıvárosi Bíróság az önkormányzat kérelmét I. fokon
elutasította. Az ítélet kihirdetésekor egyrészt hivatkoztak a Halászatról és Horgászatról szóló
1997. Évi XLI tv. 53. § /1/ bekezdésére, mely a hatályba léptetı rendelkezések, és e között
kiveszi a 3 § /2/ bekezdését, amely az önkormányzati tulajdonban lévı holtágakra,
bányatavakra, víztározókra vonatkozik. A hatályba léptetı rendelkezés szerint viszont a
törvény elıírásai nem vonatkoznak a holtágakra, bányatavakra és víztárózókra, amennyiben
önkormányzati tulajdonban vannak és korábban a Magyar Államtól a halászati jogot bár ki
más megszerezte. A probléma az, hogy mit minısítünk megszerzésnek. Ennek általában azt
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kell minısíteni, hogy jogszerően, teljes jogkörrel jár el a jog tekintetében, más hozzájárulása
nélkül szabadon élhet a joggal. / haszonbérbe adhatja stb ./ A város megítélése szerint a Körös
Halászati Szövetkezet nem szerezte meg a halászati jogot, hanem hasznosításra megkapta a
Magyar Államtól, tehát a halászati jog jogosultja az állam és nem a szövetkezet.
Ezzel szemben a bíróság azt mondta ki az ítéletében, hogy ezt megszerzett jognak kell
tekinteni.
Amennyiben az önkormányzat az I. fokú ítélet ellen fellebbezést nyújt be – amit véleménye
szerint be kell nyújtani – és II. fokon a Bíróság a felperesnek ad igazat, úgy az
Alkotmánybírósághoz kell fordulni, mivel egyértelmő a fent hivatkozott törvény 3. § /1/
bekezdése, miszerint a víz tulajdonjogának elválaszthatatlan része a halászati jog.
Mindezek alapján a beterjesztett megállapodás tervezetet nem szabad útjára bocsátani, hanem
újabb tárgyalást kell folytatni a Halász Szövetkezettel, amely tárgyalás alapját az adja meg,
hogy 1993-ban, amikor a Viharsarok HTSZ jog utódjaként ismételten megkapta a halászati
jogot –a Földmővelésügyi miniszter határozata szerint a szövetkezet és a víz tulajdonosa
együttesen gyakorolhatja a halászati jogot. Mivel az 1977. Évi XX. Tvr. egyértelmően
kimondja, hogy a halászati jog hasznosítójának milyen kötelezettségei vannak, többek között
hozzá kell járulni, a vízfrissítéshez, a halasítással kapcsolatos víz utánpótláshoz stb.,
mindahhoz, amelyhez jelenleg az önkormányzat biztosítja a pénzügyi fedezetet. Amennyiben
ez így van, - hiszen a bíró álláspont is ezt erısíti meg – akkor tisztázni kell a szövetkezettel,
hogy az önkormányzat nem halban kéri a hozzájárulást, hanem konkrét anyagi erıforrásban.
Mind két fél érdeke, hogy ezek a dolgok rendezésre kerüljenek, hiszen szövetkezet sem
gyakorolhatja a halászati jogát, amíg meg nem állapodik az önkormányzattal.
A megállapodás tervezet azon indokok alapján került még is elıterjesztésre, mert, ha az
önkormányzatnak még is megítélik a halászati jogot, a döntéstıl a tényleges gyakorlásig
idıintervallumig célszerő rendezni a halászati jog gyakorlójának jogait és kötelességeit.
Összegezve arra kérte a képviselı-testületet, hogy a témát vegye le a napirendrıl és
hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a Körös Halászati Szövetkezet elnökével történı
egyeztetı tárgyalásra, és egy új együttmőködési megállapodás tervezet elıkészítésére
figyelemmel az 1993. Évi FM határozatban foglaltakra.
Tótka Sándor képviselı véleménye szerint célszerő lenne megvárni, hogy az új Kormány
milyen változásokat hoz ezen a téren.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a témát vegyék le napirendrıl, át kell
dolgozni, aktualizálni kell, és újra elıkészíteni, figyelemmel arra, hogy a minisztériumi
állásfoglalások hogyan módosulnak, illetve a Bírósági per hogyan alakul, és a szövetkezettel
milyen kompromisszumra lehet jutni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a véleményekre, javasolta a képviselıknek
határozatban rögzíteni, miszerint képviselı-testület a “ megállapodás a Körös Halász
Szövetkezettel az önkormányzat tulajdonában lévı holtágak üzemeltetésére” tárgyú
elıterjesztést leveszi napirendjérıl, ugyanakkor utasítsa a polgármestert, hogy folytasson
egyeztetı tárgyalást a Körös Halász Szövetkezettel a vízterületek halászati hasznosítási
feltételeirıl az önkormányzat tulajdonában lévı vízterületek vonatkozásában, figyelemmel a
FM Vadászat és Halászati Önálló Osztályának 21.003/1993. Számú határozatára. Utasítsa
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továbbá a polgármestert, hogy az új megállapodás tervezetet terjessze be a képviselı-testület
szeptember havi ülésére.
A képviselı-testület az elhangzott határozati javaslatot 15 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a “ Megállapodás a Körös Halász
Szövetkezettel az önkormányzat tulajdonában lévı holtágak üzemeltetésére “
tárgyú elıterjesztést leveszi a napirendrıl.
Ugyanakkor utasítja a polgármestert, hogy folytasson egyeztetı tárgyalást a
Körös Halász Szövetkezettel a vízterületek halászati hasznosítási feltételeirıl
az önkormányzat tulajdonában lévı vízterületek vonatkozásában, figyelemmel
a FM Vadászat és Halászati Önálló Osztályának 21.003/1993. Számú
határozatára.
Utasítja továbbá, hogy az új megállapodás tervezetet terjessze elı a képviselıtestület szeptember havi ülésére.
Határidı: 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Néhai Dógi Ferenc hagyatéki ügye
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem javasolta az
elıterjesztésben leírt hagyatéknak az elfogadását, tekintettel arra, hogy a hitelezı – OTP – az
önkormányzat felé érvényesítené az örökhagyó kölcsöntartozását, amelynek összege
meghaladná a felajánlott ingatlannak az értékét.
Kérte a bizottság javaslatának támogatását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, 15 igen szavazattal egyetértve az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tekintettel a hatályos vagyonrendelet
értelmében hatáskörébe utaltakra nem fogadja el néhai Dógi Ferenc (sz.:
1930., an.: Suki Eszter) volt Gyomaendrıd, Halász u. 15. sz. alatti lakos
hagyatékát.
Határidı: 1998. Július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. napirendi pont
Hornok Jolán ingatlan felajánlása
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a fentiekkel ellentétben a bizottság javasolta
nevezett ingatlan felajánlását elfogadni. Hornok Jolán jelenleg a Gondozási Központ
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gondozottja, aki a tulajdonát képezı ingatlant az elıterjesztésben szereplı feltételekkel
felajánlotta az önkormányzat javára.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tekintettel a hatályos vagyonrendelet
értelmében hatáskörébe utaltakra elfogadja Hornok Jolán (sz.: 1922., an.:
Mastala Eszter) Gyomaendrıd, Mirhóiháti u. 1/3. sz. alatti lakosnak az
ingatlan - nyilvántartásban 5723 hrsz-ú Gyomaendrıd, Polányi M. u. 71. szám
alatt található 1066 m2 telek ingatlant felajánlását az alábbiakban kikötött
feltételekkel:
1./ Elhelyezése az idısek otthonában végleges legyen élete végéig,
2./ A temetési költségeket az otthon viseli,
3./ A telek ingatlan értékesítése után 10.000 Ft azaz Tízezer forint illeti meg
Hornok Jolánt.
Egyben utasítja a polgármestert, hogy a tulajdonjog bejegyzést követıen a
pályázati kiírás elıterjesztésével hirdesse meg értékesítésre az ingatlant.
Határidı: 1998. Július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
A Nagycsaládosok Egyesületének kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, volt némi vita a bizottsági ülésen a téma
megtárgyalása során, ugyanis azoknál a nagycsaládosoknál, akiknek anyagi helyzetük
korlátozott, indokolt lenne a segítségnyújtás, viszont nem ez lenne a módja, mert egy
kontrolálatlan lehetıséget nyújt és nem biztos, hogy mindenki egyformán rászorult.
Ezen szülık gyerekei azért nincsenek teljesen kirekesztve a fürdıbıl, mert iskola idıszakban
van lehetıségük ingyenesen ott lenni.
Összességében a bizottság úgy foglalt állást, hogy amennyiben a kedvezményt megadnák a
nyári idıszakban az bevétel kiesést jelentene a Fürdınek, amely kiesést a város
költségvetésébıl kellene pótolni. Véleményük szerint erre a második félévben vissza kellene
térni, és olyan megoldást találni, amit már a jövı évtıl be tudnak vezetni.
Ehhez kapcsolódón vette fel, hogy különbözı szóbeszédeket hallani arról, hogy elég sokan
ingyen – tiszteletjeggyel, vagy egyéb címen –mennek be a strandra. Ha most úgy foglalunk
állást, hogy bizonyos körnek nem adunk kedvezményeket, mert csökkenti a bevételt, akkor a
másik oldalon lehet, hogy indokolt lenne megvizsgálni, hány darab tiszteletjegyet adott ki a
Fürdı, kiknek és milyen címen.
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Dávid István képviselı egyetértett a bizottsági elnök felvetésével. A fürdı évrıl-évre
mínuszos költségvetéssel küszködik, ugyanakkor meg osztogatja a tiszteletjegyeket, bizonyos
személyeknek, csoportoknak.
Dr. Dávid Imre polgármester szintén támogatta a felvetést, bár ebben az évben ezt már
nehezen tudják nyomon követni, viszont a jövıre vonatkozóan meg kell találni azt a
megoldást, amivel a tiszteletjegyek adását le tudják szabályozni.
Az egyesület kérelmét illetıen javasolta, hogy a nyári szezont követıen, szeptember és május
hónap között adják meg a kért kedvezményt, ezzel is növelve az intézmény bevételét,
látogatottságát.
Figyelemmel a vita során elhangzott véleményekre a beterjesztett határozati javaslatot az
alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni.
A képviselı-testület utasítsa a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a
Nagycsaládosok Egyesülete részére az idegenforgalmi szezon végétıl 1998. Szeptember 1-tıl,
az idegenforgalmi szezon megkezdéséig 1999. Június 1-ig, milyen kedvezményt lehet adni a
fürdı belépıjegy árából, és a jogosulatlan felhasználás hogyan akadályozható meg.
Egyben kérje fel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a fürdı
vezetése milyen esetekben biztosít ingyenes belépıjegyet.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a kiegészítéssel egyhangúlag, 15 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Nagycsaládosok
Egyesületének
kedvezményes
fürdıbelépıre
benyújtott kérelmét elutasítja.
Egyidejőleg utasítja a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét,
hogy a Nagycsaládosok Egyesülete részére az idegenforgalmi szezon végétıl
1998. szeptember 1-tıl, az idegenforgalmi szezon megkezdéséig 1999. június
1-ig, milyen kedvezményt lehet adni a fürdı belépıjegy árából, és a
jogosulatlan felhasználás hogyan akadályozható meg.
Egyben felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot annak megvizsgálására,
hogy a fürdı vezetése milyen esetekben biztosít ingyenes belépıjegyet.
Határidı: 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester,
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
17. napirendi pont
Tájékoztató a túraútvonal megvalósításáról
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a túraútvonal nagyrészt a Gyors Reagálás
Projekt nevő pályázaton elnyert 25 ezer USA dollár pénzösszegbıl, jövedelem-pótlósok
foglalkoztatásával valósult meg, amely a város idegenforgalmának szempontjából jelentıs
szerepet játszhat.
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Tetszetısnek tartotta az útbaigazító táblákat, az esı beállókat, viszont aggályai voltak ezek téli
megırzését illetıen.
Örömmel lehet tapasztalhatni, hogy a túraútvonalon van mozgás, a helyi lakosok és a vidéki
turisták is igénybe veszik.
A maga részérıl javasolta a bizottság által beterjesztett határozati javaslatot elfogadni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a megpályázott projekteket
július 24-én tekintik meg a Gyors Reagálás Programiroda és az Amerikai Nagykövetség
képviselıi.
Természetesen a terület karbantartását, megóvását, ellenırzését folyamatosan végezik,
szeptember 30-ig, mind két településrészen 2-2 fı közmunkás látja el ezt a feladatot.
Tótka Sándor képviselı a témához kapcsolódóan rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a
nagygátat felszabadították a forgalom elıl.
Hanyecz Margit képviselı szerette volna tudni, hogy a pályázati pénzt tételesen hogy került
felhasználásra. Konkrétan az érdekelte, hogy mennyi pénzt fizettek ki a felhasznált faanyagra.
A sok nyárfát kivágatta a város és eladta potom pénzért, a túraútvonalhoz meg megvette drága
pénzért. Miért nem lehetett azt felhasználni, ami ingyen lett volna.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a pontos költségvetést a képviselı asszony meg fogja
kapni.
Hangsúlyozta, hogy a gátat nem a túraútvonal miatt szabadították fel, azok a Vízügyi
Igazgatóság hatáskörébe tartoznak, akik szabályozni fogják a gáton való közlekedést.
További vélemény, észrevétel nem hangzott el, a polgármester javasolta a képviselıknek,
hogy a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a túraútvonalról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki a túraútvonal megvalósításában
jelentıs munkát végzı Papp Lajos a Kner Nyomda vezérigazgatójának, Fábián
Lajos és Dinya Imre a GYOMASZOLG Kft. dolgozóinak
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Megállapodás tervezet körzeti pedagógiai szakszolgálat ellátására
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a mellékelt megállapodás tervezet egy olyan
együttmőködésrıl szólna a megyei és helyi önkormányzat között, amibe a pedagógiai
szakszolgálatnak bizonyos hiányzó részeihez az önkormányzat támogatást nyújtana, ezáltal a
térségi pedagógiai szakszolgálati feladatokat képes lenne ellátni.
A probléma az, hogy ez nem jelent teljes megoldást, mivel csak résztámogatásról lenne szó,
bizonyos kampány jellegő feladatok ellátásánál jelent megoldást. A térségen belül viszont
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szükség van ezeknek a feladatoknak az ellátásra, korábban a téma már volt a képviselıtestület elıtt, akkor támogatták az együttmőködési támogatás megkötését.
Kérte a képviselı-testület támogató döntését.
Czibulka György képviselı egyetértett az elhangzottakkal, támogatta a megállapodás
megkötését.
Dr. Dávid Imre polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pedagógiai szakszolgálat körzeti
feladatellátásról szóló megállapodás tervezetet elfogadja, és felhatalmazza Dr.
Dávid Imre polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola jelzálogjog bejegyzéshez
történı hozzájárulás kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az iskola kérelmét.
A képviselı-testület a márciusi ülésén támogatta az iskola azon törekvését, hogy a
tangazdaságon belül egy sertés mintafarmot hozzanak létre, pályázati pénz segítségével. A
Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázat elnyeréséhez lehetısége van az iskolának,
azonban ehhez szükséges benyújtani azt a nyilatkozatot, amelyben a képviselı-testület
engedélyezi az iskola kezelésében lévı területre az elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzését a támogatási összeg másfélszeresének értékében.
Tekintettel arra, hogy ennek a húsfeldolgozó üzemnek nagy szerepe lenne valamennyi iskola
életébe, hiszen innen tudnák beszerezni a konyhai mőködéshez szükséges húsmennyiségetezért célszerő lenne támogatni ezt a kérelmet.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a Képviselı-testület
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képzı 0977/4 hrsz.alatt lévı II. Tanüzem
/ Körösladányi út / ingatlan nyilvántartási lapjára a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium javára az igényelt támogatás / 6 m Ft / másfélszeresének értékében a
jelzálogjogot bejegyezzék.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/1998./VI.25./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képzı 0977/4 hrsz alatt lévı II. Tanüzem /
Körösladányi út / ingatlan nyilvántartási lapjára a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium javára az igényelt támogatás / 6 m Ft /
másfélszeresének értékében a jelzálogjogot bejegyezzék.
Határidı: 1998. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirend nem lévén a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv.
12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a “2.sz. Általános Iskola pedagógiai programjával
kapcsolatos helyzet ismertetése” tárgyú elıterjesztés zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.
Megköszönte az érdeklıdök részvételét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Tótka Sándor
hitelesítı

R. Nagy János
hitelesítı
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