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Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Weigert
József Német kisebbségi szószóló
Önkormányzati intézmények vezetıit, pártok társadalmi szervezetek
képviselıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az intézmények
vezetıt, a hivatal csoportvezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, jelen volt 18 képviselı. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Dr.
Szendrei Éva és Balázs Imre képviselıket.
A képviselı-testület mőködésében a mai ülés történeti eseménynek mondható, hiszen a helyi
Kábeltelevízió elsı alkalommal közvetíti élı adásban a testületi ülést. Ebbıl az alkalomból a
televízión keresztül köszöntötte Gyomaendrıd város lakosságát.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A Képviselı-testület döntésének megfelelıen Nagyenyed, Zimándújfalú és Gyomaendrıd
települések közös Phare pályázat benyújtásra került. Az elızetes információk szerint az elsı
fordulón a pályázat túljutott, kijutott Brusszelbe. Bízunk benne, hogy a második fordulós
elbírálás eredményes lesz és nyerünk a pályázaton.
Az elmúlt ülésen a képviselı-testület döntött arról, hogy a lezárt felekezeti temetık
rendbetételére együttmőködési megállapodást köt a Szent István Katolikus Plébániával. A
döntést követıen beszélgetést folytatott Iványi László plébános úrral, aki úgy nyilatkozott,
hogy a megállapodás tervezetben megfogalmazott feltételeket az egyház nem tudja vállalni,
az túl szigorú számukra, ezért megköszönte a lehetıséget, a megállapodást nem írták alá.
Több testületi ülésen is volt már Képviselıi interpelláció a Hungarotel Rt. által végzett
telefonhálózat kiépítésével kapcsolatos lakossági panaszokról. Az így összegyőjtött
panaszokkal felkeresték az Rt. illetékes szakembereit, akik válaszukban közölték, hogy
elismerik a panaszokat, ahol a szerzıdésben vállalt határidıre a beszerelést nem teljesítették,
ott a befizetett elıleget visszafizetik.
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Bár a lakosság számára ez nem túl vigasztaló, hiszen İk inkább telefont szeretnének. Szóbeli
ígéretet tettek viszont arra, hogy még ebben az évben megpróbálnak valamennyi igényt
kielégíteni.
Ahol a beszerelés következtében jelentkeztek problémák, azokat folyamatosan javítják.
A Képviselı-testület köszönılevelet kapott a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
vezetésétıl, a 6 millió forint összegő támogatás biztosításáért, amelybıl meg tudták valósítani
az iskola felújítását.
Az önkormányzatnak ez kötelessége, a következı idıszakban a pénzügyi lehetıségekhez
mérten támogatni fogják az intézmények ilyen irányú igényeit.
Augusztus 19-21-én került megrendezésre a VITA AGRICOLE Mezıgazdasági és Ipari
Kiállítás és Vásár. Megítélése szerint egy jól szervezett rendezvény volt. A kiállítás mellett
több rendezvény is volt, például a Nemzetközi Halfızı verseny, amely iránt óriási volt az
érdeklıdés.
A rendezvény a polgármesteri alapból is támogatásra került, hiszen ilyen rendezvényekre
áldozni kell a városnak a jövıben is azért, hogy minél színvonalasabban és minél nagyobb
tömeget tudjon a városba vonzani.
Ebbıl az alkalomból testvérvárosunk Nagyenyed város, és Kishegyes település delegációja is
vendége volt a városnak.
Ezúton mondott köszönetet a rendezıknek a végzett munkáért.
A nyári hónapokban minden napos téma volt a városban a „ szúnyog invázió” ami elég sok
kellemetlenséget okozott az itt lakóknak és az itt pihenni vágyóknak egyaránt. Az errıl
készült Tv riport, bizonyos mértékig hasznos volt a városnak, hiszen azóta a Körös-Maros
Nemzeti Park igazgatója már két alkalommal is járt városunkba. Természetesen İ is érezte
ezeket a gondokat, problémákat.
Megítélése szerint a készített Tv riportnak voltak pozitívumai is, bár voltak kellemetlen
idıszakok, de azért lehetett együtt élni a szúnyogokkal. Mindez arra készteti a várost, hogy a
jövıben jobban átgondolja, hogyan tudja leghatékonyabban elvégezni a szúnyogok elleni
biológia és a vegyi védekezést.
Szeptember 16-án került sor a Gyors Reagálás Projekt lezárására. Ennek kapcsán egy szők
körő rendezvény keretében Maria T Heidkamp amerikai projekt-menedzser, Nagy Ágnes a
Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatója, a Körös-Maros Nemzeti Park képviselıje és
Sziklai Zoltán a Területfejlesztési Tanács munkatárasa megtekintették a Projekt keretében
készült túraútvonalat és a Térségmenedzseri irodát.
A közmunka terv szerint folytatódik, egy-két lakossági panaszt kivéve különösebb gond,
probléma nem merült fel.
Röviden tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a város ebben az évben 35 pályázatot nyújtott
be, öt pedig az elmúlt évrıl áthúzódó. A 35-bıl még nem lett elbírálva 5, nem nyert 6
pályázat. A 24 nyert pályázaton 101 millió forintot kapott a város, átlagosan 4 millió forintot.
Ez mindenképpen pozitív eredmény.
A város oktatási intézményeiben az 1998/99-es tanév tanévnyitói megtörténtek. Személyesen
három intézmény tanévnyitó ünnepségen vett részt, amelyek közül ki kell emelni a 2. Sz.
Általános iskola ünnepségét, mert többet és mást nyújtott, mint eddig, a gyermekek és a
szülık megelégedésére. Szép színfoltja volt az új tanév kezdetének.
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Szeptember 6-án meghívásos regionális népszerősítı Judo Verseny volt a városban, amelyet
valószínőleg egy Országos verseny fog követni októberben.
A további bejelenteni való nem lévén megkérdezte az alpolgármestert, a bizottság elnököket
van e napirend elıtti kérdésük, interpellációjuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem hangzott el, így a Polgármester az alábbiak szerint
javasolta az ülés napirendjét meghatározni.
41. napirendi pontként javasolta a „ Közmeghallgatás megtartása „ tárgyú elıterjesztést, míg a
zárt ülés keretében 42. Napirendi pontként „ Gyomaendrıd város és Csárdaszállás község
egészséges ivóvízellátás II ütemének megvalósítása „ tárgyú elıterjesztést megtárgyalni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222/1998./IX. 17./KT. számú határozata
1. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a
személyes gondoskodásról szóló rendelet módosítása
2. A parlagfő terjedésének visszaszorításáról szóló rendelet-tervezet
3. A Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása
4. Rózsahegyi Kálmán Iskolai és Közmővelıdési Könyvtár Könyvtárhasználati
Szabályzatának jóváhagyása
5. Bethlen Gábor Szakképzı Iskola pedagógiai programjának jóváhagyása
6. Városi Családsegítı Központ alapító okiratának módosítása
7. 2. sz. Nyugdíjas Klub tevékenységének elismerése
8. Városi Egészségügyi Intézmény létszám racionalizálási terve
9. Gyomaendrıdi Híradó elıállítási költségére árajánlat kérés
10. Helyi autóbusz közlekedés
11. Az önkormányzat tulajdonában lévı holtágak hasznosítása
12. Tájékoztató a 2.sz. Általános Iskolában elrendelt létszámleépítés végrehajtásáról
13. „ Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulási megállapodás módosítása
14. Városi Gondozási Központ név felvételi kérelme
15. Endrıdi vásártér területébıl benzinkút létesítésére alkalmas terület értékesítése
16. Gyomaendrıdi ivóvíz távvezeték üzemeltetése
17. Pedagógusok minıségi munkavégzéséért járó kereset-kiegészítés
18. Oláh Piroska pedagógus szolgálati lakás igénylése
19. Mezııri állásra beérkezett pályázatok elbírálása
20. Az intézmények 1998. I-VIII. havi finanszírozásának helyzete
21. Gyomaendrıd Város 1998. Évi költségvetésének elsı félévi teljesítése
22. Az önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 1998. Év végéig
23. Blaha u. 5. Sz alatti ingatlan megvásárlására beérkezett pályázat elbírálása
24. „ Kocsorhegyi” ingatlan megvásárlására beérkezett pályázat elbírálása
25. Elsı lakáshoz jutók támogatási kérelme
26. Szeméttároló edények beszerzésére fedezet biztosítása
27. Az 1. és 2. Számú Napközi Otthonos Óvoda pótelıirányzat kérelme
28. Bethlen Gábor Szakképzı iskola 1998. Évi mutatószámos fejlesztése
29. Gyomaendrıd, Liget-fürdı fejlesztése
30. Helyi kábeltelevízió stúdió kialakítása
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31. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz audiovizuális eszközök
beszerzésére
32. Gyomaendrıd Városát bemutató reklámfilmhez támogatás megítélése
33. Motormúzeum támogatására vonatkozó megállapodás megkötése
34. Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelme
35. Gyomaendrıd Férfi Kézilabda Club kérelme
36. Polgármesteri Hivatal épületének felújítására a kivitelezı kiválasztása
37. Alföldi ökotérség fejlesztési pályázat
38. Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelem
39. Ingatlan felajánlások
40. A képviselı-testület hatáskörének átruházása
41. Közmeghallgatás tartása
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt arra kérte a képviselıket, döntsenek a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról készült jelentésrıl.
Rövid kiegészítésként elmondta, hogy a 183/1998./VI.30./, a 199/1998./VII.30/ Kt. számú
határozat Bethlen Gábor Szakképzı Iskolára vonatkozó finanszírozási része, illetve a
204/1998./VII.30./KT. számú határozatok végrehajtására tett intézkedések a mai ülésen önálló
napirendi pontként szerepelnek.
Megkérdezte a képviselıket van e észrevételük a jelentéssel kapcsolatban.
A Képviselık részérıl észrevétel nem volt, a jelentést egyhangúlag, 18 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
223/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 56/1998./II.26./, 105/1998./IV.30./,
108/1998./IV.30./, 130/1998./IV.30./, 164/1998./VI.25./, 168/1998./VI.25./,
172/1998./VI.25./, 173/1998./VI.25./, 179/1998./VI.25./, 182/1998./VII.30./,
183/1998./VII.30./, 184/1998./VII.30./, 187/1998./VII.30./, 190/1998./VII.30./,
193/1998./VII.30./, 194/1998./VII.30./, 195/1998./VII.30./, 199/1998./VII.30./,
200/1998./VII.30./, 201/1998./VII.30./, 204/1998./VII.30./, 205/1998./VII.30./,
207/1998./VII.30./, 215/1998./VII.30./, 216/1998./VII.30./, 217/1998./VII.30./,
219/1998./VII.30./, 220/1998./VII.30./ KT. számú határozatokról készült
jelentést elfogadja.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Szendrei Évát az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnökét néhány szóban ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
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Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a rendeletet két dolog miatt szükséges
módosítani. Egyik, hogy a jelenleg hatályos rendelet 11. § /1/ bekezdésében elírást történt,
amit korrigálni szükséges, a másik ok, hogy a rendelet készítésekor a Bölcsıdei ellátás
változása éppen folyamatban volt, ezért a gyermekek napközbeni ellátása fejezet nem került
kidolgozásra. A Bölcsıde vállalkozásba adása megtörtént, így ennek megfelelıen kellene a
bölcsıdére vonatkozó részt a rendeletbe beépíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a rendelet
fentiek szerint történı módosításával, úgy hozzák meg döntésüket. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1998./...../KT. számú rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
és a személyes gondoskodásról szóló
15/1998./IV.30./KT. számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
A parlagfő terjedésének visszaszorításáról szóló rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester elızetesen tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy az ÁNTSZ
Szarvasi Intézetének vezetıje, Dr. Weisz Katalin tiszti fıorvos levélben jelezte, hogy
örömmel veszi, ha a képviselı-testület a rendeletet megalkotja, az abban foglaltakkal
egyetértett és, támogatta annak elfogadását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az elmúlt idıben egyre többet hallhatunk arról,
hogy a parlagfő milyen veszélyes, mennyire allergizáló tényezı.
Sajnos a magasabb jogszabályok a parlagfüvet nem sorolják a veszélyes és kötelezıen irtandó
gyomok közé, mindezek ellenére a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy helyi rendeltben szabályozza és tegye kötelezıvé a város
közigazgatási területén a parlagfő irtását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a
rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1998./...../KT. számú rendeletét
a parlagfő terjedésének visszaszorításáról
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3. napirendi pont
A Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondta, a
kulturális javak védelmérıl szóló törvény elıírja a könyvtárak fenntartói részére, a könyvtár
feladatinak meghatározását és a használati szabályzat jóváhagyását.
A szabályzat elkészült, melyet a bizottság áttekintett, azt jóváhagyta. A lakosságot érintı rész,
hogy egyszerre 8 könyv kölcsönözhetı, 28 napos idıtartamra. A beiratkozási díj felnıttek
részére 300 Ft, diákok részére 150 Ft.
A következı napirendi pont szintén egy könyvtárhasználati szabályzat jóváhagyásáról szól, a
Rózsahegyi Kálmán Iskola és Közmővelıdési Könyvtáré. Ez azért szükséges, mert az iskolai
könyvtár közkönyvtári funkciót is betölt.
Arra kérte a Képviselıket, hogy mind két könyvtár használati szabályzatát a beterjesztés
szerint fogadják el.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta a szabályzat 1. Sz.
melléklete tartalmazza a könyvtár szolgáltatás díjszabását. Az elveszett dokumentum
megtérítése: 500 Ft díjszabás után szerepel egy eléggé nehezen konkretizálható szabály.
Ugyan ez megtalálható az iskolai könyvtár szabályzatában is, amely sokkal jobb megoldás.
Éppen ezért javasolta, hogy a Városi Könyvtár szabályzat „ elveszett dokumentumok
megtérítése „ vonatkozásában az iskolai könyvtárnál szereplı szabályozás szerepeljen.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy a javaslat figyelembevételével, miszerint az 1sz. mellékletben az „ Elveszett, sérült dokumentum esetén: meg kell téríteni a
dokumentum pótlásának, helyreállításának költségeit „ szöveg szerepelje – hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi CXL. Tv. 68. § a.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Városi Könyvtár feladatait és
használatát az alábbi módosítással hagyja jóvá:
1. sz. Melléklet:
„ Elveszett, sérült dokumentum esetén:
meg kell téríteni a dokumentum pótlásának, helyreállításának költségeit”
Határidı: azonnal
4. napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Közmővelıdési Könyvtár Könyvtárhasználati
Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy figyelemmel a fenti napirendi
pontnál elhangzott Bizottság elnöki hozzászólásra, döntsenek a könyvtárhasználati szabályzat
jóváhagyásáról.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
225/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete az 1997. Évi CXL. Tv. 68. § a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Rózsahegyi Kálmán Iskola és Közmővelıdési Könyvtár
feladatait és használatát a mellékelt szabályzat alapján határozza meg, és hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
5. napirendi pont
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola szakmai programjának jóváhagyása
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a beterjesztett szakmai program
az Országos Szakképzési Alaphoz benyújtandó pályázathoz szükséges, amely az iskola
pedagógiai programjának egy része.
Az iskola a sertés mintafarm kialakítására benyújtott pályázatokon már nyert 11,4 millió
forintot, azonban a 70 millió forintos beruházás megvalósításához szükséges lenne további
támogatásra, amelyet további pályázatokat benyújtásával szeretnének elérni.
A program, szakmai programot és óraterveket tartalmaz, amelyet a Békés Megyei
Agrárkamara véleményezett és ígéretet tett arra, hogy a lehetıségeihez mérten támogatja az
iskola által benyújtandó pályázatokat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra kérdezet rá, hogy a mellékelt program elfogadásával a
képviselı-testület „ Szakmai program megvalósításához szükséges fejlesztések” költségvetési
kihatását is elfogadja?
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a programban felsorolt
fejlesztésekre, azok költségvetési kihatására évente vissza fog térnie a testület, nincs szó arról,
hogy elıre elköteleznék magukat. Jelen helyzetben csak a szakmai programot és az ehhez
kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket hagyják jóvá.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselı-testület 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
szakmai programját - az 1993. Évi LXXIX. Tv. 102 § /2/ bekezdés e. pontjában
kapott felhatalmazás alapján - jóváhagyja.
A szakmai program elfogadása nem jelenti a szakmai programhoz kapcsolódó
fejlesztések támogatását, azok költségvetési kihatását a Képviselı-testület
egyedileg tárgyalja meg.
Határidı: azonnal
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6. napirendi pont
Városi Családsegítı Szolgálat alapító okiratának módosítása
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök szóbeli kiegészítésként elmondta, az intézmény több
tevékenységet végez alapfeladatként, amelyeket nem azonos közigazgatási területen lát el,
ezért az egyes szolgálatoknak, tevékenységeknek megfelelıen az alapító okiratba konkrétan
meg kell jelölni azokat a közigazgatási területeket, amelyen az intézmény köteles az adott
tevékenységet végezni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 10/1998./I.29./KT. számú
határozattal elfogadott Városi Családsegítı Szolgálat alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 4.1 ponttal egészül ki:
„ 4.1 Az intézmény mőködési területei az ellátandó feladatok szerint:
- Családsegítı szolgálat
- Gyomaendrıd város közigazgatási területe
- Gyermekjóléti szolgálat
- Gyomaendrıd város és Hunya Község
közigazgatási területe
- Pedagógiai szakszolgálat - Gyomaendrıd város, Dévaványa, Ecsegfalva,
Hunya, Csárdaszállás települések közigazgatási
területe"
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
A 2. Sz. Nyugdíjas Klub tevékenységének elismerése
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés a 2.sz. Nyugdíjas Klub
tevékenységének elismerésérıl szól. A Klub jelenleg 180 taggal mőködik, a nyugdíjas
emberek szabadidıs mővelıdési igényét elégíti ki.
A Klub az idén ünnepli 15 éves évfordulójukat, ezért a Humánpolitikai bizottság úgy
gondolata, hogy mivel a klub a település társadalmi, mővészeti és kulturális életében jelentıs
szerepelt tölt be, a 15 éves évforduló alkalmából javasolnák Gyomaendrıd Emlékplakett
adományozását.
Dr. Dávid Imre polgármester támogatta a bizottság javaslatát, amennyiben azt a Képviselıtestület elfogadja, úgy az emlékplakett ünnepélyes átadására szeptember 24-én kerülne sor a
Katona J. Városi Mővelıdési Házban.
A képviselı-testület az emlékplakett adományozásával egyhangúlag, 18 igen szavazattal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 15 éve eredményesen mőködı 2.sz.
Nyugdíjas Klub részére a 12/1991./X.30./KT. számú rendeletben foglaltak
alapján „ Gyomaendrıdért „ emlékplakettet adományoz.
Határidı: 1998. Szeptember 24.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény létszám racionalizálási terve
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az önkormányzat 1998. Évi költségvetésének
elfogadásakor a képviselı-testület meghatározta az önkormányzati intézmények
létszámkeretét is. Az Egészségügyi Intézmény létszáma 4 fıben került meghatározásra. A
meghatározás idıpontjában egy fı dolgozó Gyesen volt, amelynek folyósítása augusztus 15.
napjával megszőnt, visszaállt dolgozni, így ez a létszám pluszban jelentkezik az
intézménynél. Ahhoz, hogy az intézmény létszáma beálljon a rendeletben meghatározott
létszámra, úgy a dolgozó munkaviszonyát meg kell szüntetni.
Amennyiben a képviselı-testület elrendeli az 1 fı létszámleépítést az intézménynél, úgy
lehetıség van arra, hogy a leépítésbıl keletkezı többletköltségek megtérítésére pályázatot
nyújtsanak be. Ugyanakkor a leépítésbıl adódó megtakarítást a továbbra is alkalmazásban
maradó munkavállalók keresetének növelésére kell felhasználni.
Kérdés, észrevétel a testület részérıl nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
229/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat 1998. évi
költségvetésében engedélyezett létszám betartása érdekében a Városi
Egészségügyi Intézménynél az önkormányzat által finanszírozott az
„Önkormányzati intézmények ellátó kisegítı szolgálat” szakfeladaton 1 fı
létszámleépítés végrehajtását rendeli el 1998. szeptember 24. napjától.
A létszámleépítésbıl felszabaduló személyi juttatás elıirányzat az
önkormányzat foglalkoztatási körében továbbra is alkalmazásban maradó
munkavállalók keresetének növelésére használható fel.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét a létszámleépítésre és a
feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételére.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés
többletköltségének fedezetére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei
TÁKISZ-hoz.
326

Határidı a létszámleépítés végrehajtására: 1998. szeptember 24.
Felelıs: intézményvezetı
Határidı a pályázat benyújtására: 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
A Gyomaendrıdi Híradó elıállítási költségére árajánlat kérése
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést.
Az elmúlt ülésen a testület kötelezte a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjét, hogy kérjen
árajánlatot a Kner Nyomda Rt-tıl, hogy az új nyomdatechnológiai eljárás igénybevételével
hogyan változna a lap elıállítási ára.
A Nyomdától kapott árajánlat alapján az új technológiával a lap elıállítási költsége 45
Ft/db+ÁFA lenne, amely magasabb, mint a jelenlegi bekerülési ár, ami 33 Ft/db+ ÁFA.
Mindebbıl egyértelmően látszik, hogy a jelenlegi elıállítási ár a kedvezıbb, ezért a bizottság
nem javasolja a Kner Nyomda szolgáltatásának igénybevételét.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester felkérte a testületet, hozzák meg döntésüket a
határozati javaslatról.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
230/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Híradó elıállítási
költségeire vonatkozó beszámolót elfogadja, és nem kívánja a Kner Nyomda
szolgáltatását igénybe venni.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Helyi autóbusz közlekedés
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a helyi autóbusz közlekedéssel az elmúlt idıszakban
több alkalommal is foglalkoztak bizottsági, illetve bizottság elnöki üléseken. Ezeken a
megbeszéléseken kiértékelésre került a helyi autóbusz közlekedés színvonala, és
megállapításra került, hogy a város lakosai elégedettek a helyi közlekedést szervezı
Villámturs Kht- val, amely társaság egy koncessziós szerzıdés keretében végzi ezt a
tevékenységet. Ez a koncessziós szerzıdés lejárt, így a testületnek döntenie kell arról, hogy a
koncessziós pályázatot kiírja. A pályázat kiírásáig a szerzıdést a helyi szolgáltatóval meg kell
hosszabbítani, hiszen a pályázat alapján lehet majd végérvényesen eldönteni, hogy ki fogja
gyakorolni ezt a koncessziós jogot a város területén.
A koncessziós törvény lehetıvé teszi, hogy egy alkalommal a pályázat kiírásáig a jelenlegi
szerzıdést meghosszabbítsák változatlan feltételek mellett.
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A pályázati eljárás lefolytatásának végsı határideje 2000. December 31.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben szereplı javaslatot a bizottságok
megtárgyalták, és elfogadásra javasolták.
Személyes véleménye, hogy különösebb ok nincs arra, hogy a tevékenységet ellátó személyén
változtassanak, ezért egyetértet azzal, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáig a koncessziós
szerzıdés a Villámturs Kht-val kerüljön meghosszabbításra.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
231/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a helyi
közlekedés autóbusszal történı szervezésének jogára vonatkozó koncessziós
pályázatra vonatkozó kiírást - az 1998 októberi választást követı
önkormányzat megalakulása után meghatározott idıben, de legkésıbb 1999.
augusztus 1-ig - terjessze be a Képviselı-testület elé.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati eljárás
lefolytatásáig, (de legkésıbb 2000. december 31-ig) a helyi tömegközlekedés
folyamatos biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévı holtágak hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét röviden ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, annak idején 11 holtágat vett birtokba az akkori
Képviselı-testület a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. Ezek a kül- és belterületi holtágak
hármas hasznosításban vannak. Csapadék és belvízelvezetés, jóléti és halászati hasznosítás.
Ezekkel a holtágakkal kapcsolatban az a furcsa helyzet állt elı, hogy a tulajdonos és a
használó elválik egymástól, a tulajdonjog a városé, míg a használati jog a Körös Halász
Szövetkezeté.
Ezt az anomáliát oldotta fel az FM által kiadott 1993. Évi határozat, amely elıírta a két félnek,
hogy minden évben egyezzenek meg a bérbeadás feltételeirıl. Az eddigi gyakorlat az volt,
hogy mind két fél aláírta a bérbeadásról szóló megállapodást, jelenleg is egy ilyen
megállapodás-tervezet áll a képviselı-testület elıtt, amelyet a szakbizottságok elfogadásra
javasolnak a képviselı-testületnek.
Dr. Csoma Antal a Körös Halászati Szövetkezet elnöke hozzászólásában elmondta,
alapvetıen a szövetkezet egyetért a megállapodás-tervezetben leírtakkal, kivéve az 1. Pontban
foglaltakkal, a 460 e Ft pénzbeli hozzájárulást a holtágak üzemeltetéséhez.
A bizottság elnöke által említett FM határozat azon része, hogy a két fél egyezzen meg a
bérbeadás feltételeirıl, véleménye szerint nem felel meg valóságnak, ugyanis az
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önkormányzat a halászati jogot nem adhatja bérbe senkinek, hiszen azt az állam adta, és
adhatta bérbe.
A két fél között a megállapodás arról szól, és szólt, hogy milyen feltételek és körülmények
között tudják elısegíteni, hogy a holtágak állapota megfeleljen annak a körülménynek.,
amelyet a különbözı funkciók igényelnek.
A szövetkezet ezt a haltelepítéssel tudja elısegíteni, amellyel lehetıvé teszi a vizek
tisztántartását, ezáltal olyan körülményeket teremtve, ami megfelel az idegenforgalomnak és
lakosságnak egyaránt.
Véleménye szerint a 460 e Ft hozzájárulással ez semmiképpen nem biztosítható, viszont az a
mennyiségő amurtelepítéssel, amit az elmúlt években is végeztek, igen is elısegítik a vizek
állapotának javítását.
A szövetkezet nincs abban az anyagi helyzetben, hogy pénzt utaljon át az önkormányzatnak,
azt viszont vállalni tudják, mint a korábbi években is, hogy ebben az értékben amurt
telepítenek a holtágakba.
Befejezésként arra kérte a testületet, hogy a megállapodás tervezet 1 pontját úgy módosítsa,
hogy 460 e Ft értékben a szövetkezet amur kihelyezésével járuljon hozzá a holtágak
üzemeltetéséhez.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság az elıterjesztés
megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy a megállapodás tervezetet az elıterjesztés szerint
javasolja a testületnek elfogadásra. A 460 e Ft pénzbeli hozzájárulást a bizottság indokoltnak
tartja, annál is inkább mivel a holtágak rendben tartása anyagilag igen nagy terhet ró az
önkormányzatra.
A holtágak rendezetlenségébıl adódóan elég kellemetlen helyzetben van mind két fél, hiszen
a tulajdonjog az önkormányzaté, viszont a halászati jog nem az övé, ebbıl következıen
egymásra vannak utalva, ezért kénytelenek évrıl évre megegyezni, míg ez a rendezetlen
helyzet nem változik.
Kérdésként merülhet fel, hogy mi van, ha a két fél nem tud megegyezni, és nem jön létre a
megállapodás.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a hozzászólásokra reagálva elmondta, amennyiben a két fél között
a megállapodás valamilyen oknál fogva nem jönne létre, úgy az érvényes FM határozatban
foglaltak értelmében – amelyben a minisztérium rendelkezett a halászati jog gyakorlásának
feltételeirıl, miszerint a mőködési költségekhez a halászati jog gyakorlójának hozzá kell
járulni, az önkormányzat az Földmővelésügyi Minisztériumhoz fordulhat, a határozatban
foglaltak kikényszerítésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy éves szinten 4-5
millió forintot költ az önkormányzat a holtágakra. Az a 460 e Ft hozzávetılegesen 10 %-a
annak az összegnek, amit az önkormányzat költ erre, anélkül, hogy egyetlen fillért ki tudna
venni belıle.
Dr. Csoma Antal elnök elmondta, az FM által kiadott határozatban úgy szerepel, hogy a
halászati hasznosítás feltételét külön megállapodásban kell a két félnek rögzíteni, azt viszont
nem írja, hogy a fenntartáshoz a Szövetkezetnek hozzá kell járulni.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a következı évben a Szövetkezet hajlandó pénzbeli hozzájárulást
is fizetni, ha ezt kéri a hasznosítás feltételeként az önkormányzat, de erre az évre
visszamenıleges hatállyal egy ilyen döntést hozni, igazságtalan lenne a Szövetkezettel
szemben.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva az elnök hozzászólására elmondta, annyiból nem tartotta
igazságtalannak ezt a döntést a szövetkezet vonatkozásában, ugyanis mind két fél elıtt ismert,
hogy folyik egy bírósági per a halászati jog megítélése tekintetében.
Mind két félnek az volt a jogos érdeke, hogy ezt a bírósági döntést megvárva, annak
megfelelıen rendezze, a késıbbiekre a saját véleményét, érdekeit. Tehát mindaddig a két fél
nem tudott tárgyalni, míg ez a per el nem dıl.
Az viszont lényeges, hogy a jelen megállapodás-tervezetben a halászati jog gyakorlásának
feltételeit a feleknek megállapodásban kell rögzíteni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a
szövetkezet nem gyakorolhatja a halászati jogot ezeken a holtágakon.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát, annyit kívánt hozzászólni, hogy az
önkormányzat partner abban, hogy a következı idıszakban tisztázzák ezt a kétes helyzetet.
Mivel a jogszabályok nem teszik lehetıvé a tulajdon és a hasznosítás kettéválasztását, így
esetlegesen abban is partner, hogy a tulajdonjogot átadja megfelelı formában.
Jelen helyzetben viszont a megegyezésre kell törekedni, hiszen ha ez nem valósul meg, annak
a holtágak látnák kárát, azon keresztül pedig a város lakossága, és az idelátogató turisták.
Befejezésként arra kérte a testületet, döntsenek a beterjesztett megállapodás-tervezetrıl.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
232/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete megállapodást köt a Körös
Halász Szövetkezettel az önkormányzat tulajdonában lévı 11 holtág
1998. Évi hasznosítására.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Ezzel egyidejőleg a képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az
1999. Évi hasznosításra vonatkozó megállapodás-tervezetet 1998.
November 30-ig készítse elı, és terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1998. Október 15., illetve november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Tájékoztató a 2.sz. Általános Iskolánál elrendelt létszámleépítés végrehajtásáról
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes ez év januárjában a képviselıtestület az iskolánál 4 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott dolgozó létszámleépítését
rendelte el, majd a júliusi ülésen további 1 fı részmunkaidıs adminisztratív létszám
leépítésérıl határozott. Ezek költségeihez az önkormányzat 3 m Ft többletforrást biztosított.
Az iskola igazgatója tájékoztatást adott arról, milyen formában hajtotta végre az elrendelt
létszámleépítéseket. 2 fı pedagógusnak felmondott 1998. Augusztus 15. Napjával, 2 fı pedig
másik oktatási intézménybe ment dolgozni. Az 1 fı adminisztrátor munkaviszonyát
felmondták.
A tájékoztatót a pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta, és javasolja annak elfogadását.
Javasolja továbbá, hogy kötelezzék az iskola vezetését, hogy számoljon be a költségek
alakulásáról és annak függvényében a testület határozzon arról, hogy a jelenlegi
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többletköltségeket milyen arányban fogják finanszírozni, illetve pótlólagos forrást milyen
arányban bocsátanak az iskola rendelkezésére.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket
annak elfogadására.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
233/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Általános Iskolánál elrendelt
létszámleépítés végrehajtását elfogadja.
A létszámleépítés többletköltségét a Képviselı-testület csak oly mértékben
támogatja, amely összeg problémát okoz az intézmény költségvetésének
egyensúly biztosításában.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy az intézmény
pénzügyi helyzetérıl 1998. november 30. állapot szerint tájékoztassa a
Képviselı-testületet.
Határidı: 1998. december 5.
Felelıs: 2. sz. Általános Iskola igazgatója
13. napirendi pont
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. Évi CXXXV.
törvénybıl adódó feladatok
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés a Hármas-Körös Kistérségi
Területfejlesztési Társulás megállapodásának módosításáról szól.
A módosítás lényege, hogy az 1997-ben megjelent társulásokról szóló törvény kötelezıvé
teszi az önkormányzatoknak, hogy a társulási megállapodásokat vizsgálják felül és azt a tvnek megfelelıen szabályozzák le.
A beterjesztett megállapodás-tervezetet három nagyobb részbıl tevıdik össze. Elsı a társulás
mőködési feltételeit szabályozza, a másik nagyobb rész a társulás fenntartásához biztosítandó
pénzügyi hozzájárulás megfizetésének feltételeit szabályozza, végül a harmadik rész a záró
rendelkezések, amelyben a jogszabályi részek kerülnek szabályozásra, hogy esetleges vita
esetén milyen jogszabályok szerint kell eljárni.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a társulási
megállapodás elıterjesztés szerinti módosításával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
234/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város a Képviselı-testületnek a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Megállapodását az elıterjesztésben leírtaknak
megfelelıen módosítja.
Határidı: 1998. Szeptember 17.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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14. napirendi pont
A Városi Gondozási Központ név felvételi kérelme
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést.
A Mirhóháti u. 3-5 sz. alatti Idısek Otthona dolgozói kollektívája nevében az intézmény
vezetıje kéréssel fordult az önkormányzathoz, melyben az Otthon „ İszikék Idısek Otthona „
név felvételéhez kérte a hozzájárulást.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta, igen szépnek és jónak tartotta ezt a kezdeményezést,
hiszen ezzel is színesebbé teszik az önkormányzati intézmények elnevezéseit.
Dr. Dávid Imre polgármester a témához kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Idısek Otthona bıvítésének beruházása terv szerint halad, az átadásra a tervek szerint október
30-án kerülne sor, melyre szeretnék meghívni a Szociális és Családügyi miniszter urat.
Az endrıdi településrész Idısek Otthona bıvítésére a tárgyalások folyamatban vannak, az
ingatlan megvásárlása vonatkozásában. Ha minden a terv szerint halad, úgy jövıre ott is
megkezdıdhez a beruházás.
Egyéb hozzászólás, vélemény a kérelemmel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület azt
egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
235/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi, a gyomaendrıdi Városi
Gondozási Központnak, hogy a Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 3-5. szám alatti, I.
számú Idısek Otthona felvegye az İSZIKÉK IDİSEK OTTHONA nevet.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a névváltozást az intézmény
alapító okiratán vezesse át.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Gellai Józsefné megbízott int. Vezetı
15. napirendi pont
Endrıdi vásártér területébıl benzinkút létesítésére alkalmas terület értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a téma nem elıször van a testület elıtt, hiszen
korábban már döntöttek ennek a területnek az értékesítésrıl, azonban az akkori vevı
visszalépett, így az adásvételi szerzıdés megkötésére nem került sor.
Jelen esetben egy olyan céget bízna meg a testület a terület értékesítésével, aki ezzel
foglalkozik. A feladata az lenne, hogy a vásártér területébıl 5000 m2 - megosztás után értékesítse, üzemanyag töltıállomás céljára. Az értékesítési limitár 600 Ft/m2 lenne. Ennek
fejében, amennyiben az értékesítés létrejön, úgy az értékesítést végzı cég megfelelı díjazást
kapna, minimum 120.000 Ft, illetve a limitár feletti értékesítés esetén a limitár feletti
vételárrész, legalább 120.000 Ft.
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A beterjesztett szerzıdés tervezet egy konkrét cég nevére szól, viszont a bizottsági ülésen
olyan állásfoglalás született, hogy a polgármester úr a felvázolt feltételek mellett bár melyik
céggel szerzıdést köthet, amelyik a legjobb ajánlatot adja.
Dr. Dávid Imre polgármester bízott abban, hogy a területet sikerül értékesíteni, hiszen úgy
tőnik, hogy a 443-as fıközlekedési út forgalma egyre inkább növekedni fog, ezért is lenne
indokolt ott egy ilyen szolgáltatást nyújtó létesítménynek a megépítése.
Kérte a képviselıket támogassák a beterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
236/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonát képezı
5159/8 hrsz-ú vásártér ingatlan további hasznosítása érdekében a
telekmegosztási eljárást követıen kialakítandó az 5000 m2 nagyságú földrészlet
üzemanyag - töltıállomás céljára történı értékesítésével minimum 600 Ft/m2
vételár mellett megbízást ad a legjobb ajánlatot tevı ingatlan értékesítéssel,
közvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság felé. A szerzıdés teljesítéséért a
megbízási díj és költségtérítés limitáron történı értékesítés esetén 120.000,Ft+ÁFA, limitár feletti értékesítés esetén a limitár feletti vételárrész, de
legalább 120.000,- Ft+ÁFA. A megbízási szerzıdést a polgármester 1998.
október 31. napjáig szólóan határozott idıre kösse meg.
Határidı: 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Gyomaendrıd Város ivóvíz távvezeték üzemeltetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a Mőszaki csoport vezetıjét ismertesse a
jelenlévıkkel az elıterjesztés lényegét.
Rau József csoportvezetı elmondta, az ivóvíz távvezeték építése kapcsán korábban felmerült
az ÁFA visszaigénylésének a lehetısége. A jelenlegi információk szerint, mivel nincs külön
megállapodása az önkormányzatnak a Vízmővek vállalattal az üzemeltetés vonatkozásában,
ezért nincs lehetıség az ÁFA visszaigénylésre. A beruházás adatainak ismeretében ez az
összeg kb. 600 m Ft-ra tehetı, aminek ÁFA tartama 120 m Ft, ennek a 20 %- ának - ami
saját erıként szerepel a beruházásba - a visszaigénylésére lesz lehetıség, ha a bérleti
szerzıdést a Vízmővekkel megkötik. A törvény rendelkezése szerint, amennyiben az
önkormányzat bérbeadás céllal beruházást hajt végre, és a számlát saját nevére tudja
kiállíttatni, úgy lehetısége van az ÁFA visszaigénylésére.
Jelenleg sem jogi, sem mőszaki akadálya nincs annak, hogy a távvezeték üzemeltetésére a
bérleti szerzıdést megkössék, aminek következtében az ÁFÁ-t vissza tudja az önkormányzat
igényelni.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint ezt a lehetıséget meg kell ragadni, hiszen a
jövıre vonatkozóan további fejlesztéseken gondolkodnak, amihez minden pénzre szüksége
van a városnak.
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A képviselı-testület a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen egyhangúlag, 18
igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
237/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd város ivóvízellátását
biztosító NA 400 AC. ny távvezetéket elkészülte után bérbeadás útján a Békés
Megyei Vízmővek Vállalattal kívánja üzemeltetni.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az üzemeltetésre vonatkozós
szerzıdést a vállalattal kösse meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Pedagógusok minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés
Hangya Lajosné bizottsági elnök szóbeli kiegészítésként elmondta, bizonyára sokan hallottak
a pedagógusok minıségi munkavégzésével kapcsolatos bérkiegészítésrıl, amely szeptember
1-tıl került bevezetésre a közoktatási törvény alapján. Ezt a kereset-kiegészítést a pedagógiai
fejlesztı tevékenység keretében nyújtott átlagon felüli munkateljesítményéért kaphatják, ami
havi rendszerességgel kifizetett kereset-kiegészítést jelent.
Az iskolákban az intézményvezetık ezt a bért a pedagógusok között, különbözı szempontok
szerint szétosztották.
Az önkormányzatnak, mint az oktatási intézmények vezetıinek munkáltatójának lehetısége
van arra, hogy az intézményvezetık minıségi munkavégzését elismerje ebbıl a minıségi
bérpótlékból. A minıségi munka értékelésére a Humánpolitikai Bizottság elıterjesztett egy
szempontsort, amely figyelembe vételével szeretnék, ha a polgármester úr az oktatási
intézményvezetık tevékenységét értékelné, és a kiemelkedı vezetıknek a minıségi pótlékot
állapítsa meg.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy ennek a bérpótléknak a
juttatása a város költségvetését nem érinti, ez a normatív bérpótlék támogatás részét képezi.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett a bizottság javaslatával, azonban az értékelési
szempontok közé javasolta nyolcadik pontként felvenni, hogy az intézményvezetık kísérjék
figyelemmel a tanulók erkölcsi nevelését, illemét. Sajnos ez tananyagban nem szerepel,
viszont az iskolák pedagógia programjában benne van, de nem tudhatjuk, hogy ez hogyan
valósul meg a gyakorlatban, milyen eredményt érnek el ezen a területen. Véleménye szerint
az erkölcsi nevelés kiemelkedı feladata kell, hogy legyen az oktatásban, annál is inkább mivel
nagyon sok probléma van a mostani gyerekek viselkedésével. Aki ezen a területen
kiemelkedı eredményt tud elérni, felmutatni, az igen is megérdemli a jutalmazást.
Kérte a képviselıket, hogy a javaslatát módosító indítványként vegyék figyelembe.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a képviselı asszony felvetésére elmondta, tény, hogy a
mai fiatalság viselkedése kívánni valót hagy maga után. El kell azonban mondani, hogy a hit
és erkölcstan tantárgy - amely szükséges lehetne - az iskola világnézeti semlegességét
tartalmazó törvények miatt nem bevezethetı.
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Az idei évtıl az iskolák a tantervükben és pedagógia programjukban rangsorolták a
különbözı értékeket, amelyeket a késıbbiekben meg lehet vizsgálni, hogy azok hogyan
valósultak meg. Az azonban, hogy az erkölcsi nevelésben elért eredmények alapján
differenciáljanak az intézményvezetık között, azért nem lehet objektív, mert a feltételek az
iskolák között nem azonosak.
Ladányi Gáborné a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója annyit kívánt
hozzászólni, hogy az idei tanévtıl megkezdıdött a Nat bevezetése, amelynek Embertan
tantárgya az erkölcsi alapismereteket is magában foglalja. Érdemesnek tartaná, ha a képviselı
asszony elolvasná az intézmények pedagógia programjait, amelyben megtalálja az erkölcsi
nevelés feladatait.
A javasolt nyolcadik ponttal kapcsolatban egyetlen kétsége volt, mégpedig az, hogy hogyan
fogja objektíven eldönteni a képviselı-testület azt, hogy egy iskola tanulóinak erkölcsi
neveltségi szintje milyen. Hogyan fogja ezt megállapítani, illetve azt, hogy ebbıl a szintbıl
mennyi az iskola munkája és mennyi a családé.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát elsıként arra kérte a képviselıket, döntsenek a
Hanyecz képviselı asszony módosító javaslatáról, miszerint az intézményvezetık minıségi
munkájának értékelési szempontjai kerüljön kiegészítésre „ a tanulók erkölcsi nevelése
színvonalának figyelemmel kísérésé - vel „
A képviselı-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal és 5
tartózkodás mellet elfogadta.
A fenti döntésre figyelemmel a polgármester a beterjesztett határozati javaslat elfogadására
kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közoktatási intézmények
vezetıinek minıségi munkájuk véleményezésére a következı szempontokat
határozza meg:
- Demokratikus, de ugyanakkor következetes határozott vezetési intézkedések
jellemzik.
- Hatékony és rendszeres a szakmai munka ellenırzése
- A tanulmányi versenyeken való részvétel eredményei intézményi szinten.
- A fejlıdési nehézségekkel küzdı gyermekek felzárkóztatásában elért
eredmények
- óvodában – fejlesztı foglalkozások hatékonysága
- ált. iskolában – fejlesztı, felzárkóztató foglalkozások
-középiskolában – hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató foglalkozásai
- Az oktatási intézmény színvonalas részvétele a városi rendezvényeken (pl.
nemzeti ünnepeinkrıl való megemlékezés, kiállítások szervezése,
sportrendezvények szervezése stb.).
- Pénzügyi fegyelem betartása és betartatása
- Pályázati lehetıségek kihasználása
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- Figyelemmel kíséri a gyermekek erkölcsi nevelésének színvonalát
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a
fenti szempontok figyelembevételével az 1998/99-es tanévre (1998.
szeptember1-tıl 1999. Augusztus 31-ig) az oktatási intézményvezetık
tevékenységét értékelje, és a kiemelkedı munkavégzést tanúsító vezetı
munkáját a rendelkezésre álló keretösszegbıl az 1993. évi LXXIX. tv. 124.
§. (23) bekezdés szerint eljárva állapítsa meg.
A jutalmazottakról tájékoztassa a fenntartót.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Oláh Piroska pedagógus szolgálati lakás igénylése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés alapján a Humánpolitikai Bizottság
javasolja a képviselı-testületnek Oláh Piroska a Rózsahegyi Kálmán Általános iskolában
dolgozó pedagógus részére a Népligeti u. 1/1 szám alatti pedagógus szolgálati lakás kiutalását
egy év idıtartamra.
Ladányi Gáborné igazgató tájékoztatta a képviselıket arról, hogy Oláh Piroska pedagógus a
bizottsági javaslatról értesülve a testületi ülést megelızı napon közölte vele, hogy mivel a
lakást csak egy évre kapná meg éppen a téli hónapoktól kezdıdıen, úgy annak
főtéskorszerősítése olyan anyagi kiadást jelente számára, amit nem tud felvállalni, ezért
köszönte a lehetıséget, de a lakásra nem tart igényt.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az igazgatónı által elmondottakra javasolta a
képviselıknek az elıterjesztés napirendrıl való levételét.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „Oláh Piroska pedagógus
szolgálati lakás igénylése „ tárgyú elıterjesztést leveszi napirendrıl.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Mezııri állásra beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés szóbeli
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismertette azon 5 személy nevét, akivel a mezııri állásra a
próbaidıs szerzıdés megkötésre került.
Munkácsi Gergely, Tóth Lajos, Szıke Lajos, Bari Bálint és Vince Ernı.
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A mezıırök a tevékenységet megkezdték, de érdemben a külterületen még nem jelenhetnek
meg, hiszen szükséges annak a vizsgának a letétele, amelyet az FM kötelezıen elıír a
mezıırök számára. A tanfolyam kezdésének idıpontja egyenlıre nem ismert.
Ezen ideig a mezıırök a földtulajdonosi viszonyok feltárását végzik az ingatlan
nyilvántartásban.
Az alkalmazásra került személyek kiválasztásánál figyelemmel voltak a Gazdakör és a
Gazdajegyzı véleményére is.
Arra kérte a képviselıket támogassák a határozati javaslatot.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/1998./IX. 17./KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
Évi XXXIII tv. 83/A § /1/ bekezdése alapján a településhez tartozó külterületi
termıföldek ırzésére létrehozott mezei ırszolgálathoz a 1998. Szeptember 1. Napjával
3 hónapos próbaidıvel visszamenılegesen az alábbi személyeket nevezi ki:
1. Munkácsi Gergely
Gyomaendrıd, Bercsényi u. 11.
2. Tóth Lajos
Gyomaendrıd, Széchenyi u, 10.
3. Szıke Lajos
Gyomaendrıd, Erkel F. u. 15.
4. Bari Bálint
Gyomaendrıd, Kisréti u. 21.
5. Vince Ernı
Gyomaendrıd, Bajcsy u. 131.
Besorolásuk a közalkalmazotti jogállásáról szóló tv. alapján történik. A fizetési
fokozatot az egyéni vállalkozóként eltöltött idı elismerése mellett kerül
megállapításra.
Határidı: 1998.szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Braun György jelenlegi külterületi
közterület-felügyelıt 1998. Szeptember 1-tıl visszamenılegesen áthelyezi a mezei
ırszolgálathoz, jelenlegi illetménye megtartásával közalkalmazotti besorolásba.
Határidı: 1998. Szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert,
hogy a próbaidıt követıen a Gazdakörök és Gazdajegyzı véleményére figyelemmel a
további szükséges intézkedést tegye meg, és a tett intézkedésrıl tájékoztassa a
képviselı-testületet.
Határidı: 1998. December 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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20. napirendi pont
Az intézmények 1998. I-VIII. havi finanszírozásának helyzete
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, mint
ismeretes május óta minden hónapban tájékoztatást kap a testület az intézmények
finanszírozásának helyzetérıl. Erre azért van szükség, mivel év elején egyes intézményeknél
nagymértékő költségtúllépés következett be, megnıtt a támogatási igény.
Az elsı félévben az intézmények többlettámogatási igénye 11..017 E Ft volt, az elsı kilenc
hónapot nézve ez az összeg 4. 136 e Ft-ra változott, tehát kedvezı fejlemény következett be.
Ennek oka, hogy az egyes intézmények, mint például a Liget-Fürdı bevételei a nyári
hónapokban kedvezıen alakultak, az oktatási intézményeknél pedig a nyári szünet miatt
lényegesen kevesebb volt a mőködési költség.
Az elırejelzések szerint a hátralévı hónapokban kismértékő növekedésre lehet számítani, év
végére nem lehet a túlfinanszírozást teljesen eltüntetni, ugyankkor ezt a folyamatot kézben
lehet tartani.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az intézményvezetıknek, gazdaság vezetıinek,
hogy igyekeztek a város költségvetésében elıírt feltételrendszert betartani, amely a város
egészének gazdálkodását pozitívan befolyásolta.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
241/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „Az intézmények I-VIII. havi
finanszírozásának helyzetérıl” szóló elıterjesztést elfogadja, tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
21. napirendi pont
Gyomaendrıd Város 1998. Évi költségvetésének elsı félévi teljesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az államháztartásról szóló törvény értelmében a
képviselı-testületnek meg kell vizsgálni az önkormányzat elsı félévi költségvetésének
alakulását.
A módosított költségvetéshez képest %-osan az alábbiak szerint alakult a költségvetés. A
bevételek 58,6 %-ra sikerült teljesíteni, az éves elıirányzat 1.662.906 E Ft volt, tehát az
idıarányoshoz képest jól alakultak. A helyi adóbevételek 52,13 % teljesültek, az intézmények
és a Polgármesteri Hivatal bevételei 69,1 %-ban teljesült átlagosan, ezen belül a hivatal
bevétele a Titász részvények értékesítése miatt kedvezıbben alakult.
A kiadásokat illetıen a mőködési kiadások 55, 8 %-ban teljesültek. Örvendetes, hogy ezen
belül a dologi kiadások jobban nıttek, mint a személyi kiadások.
A felújítási kiadás 14,13 %-on teljesült. Ez nem azért ilyen alacsony, mert a felújítások
nagyobb része a második félévben fog realizálódni.
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A beruházások kiadásai 49 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 31 %-ra és az egyéb kiadások
66 %-ra alakultak. A felhalmozási célú pénzeszköz átadása a terv szerint alakult.
A tartalékokat tekintve a céltartalék az I-VI. hónapban 63.624 E Ft-ra növekedett, itt szerepel
a Titász részvények értékesítésébıl befolyt pénzeszköz, amely a lakosság egészét érintı
fejlesztésre kerül majd felhasználásra.
Összegezve elmondható, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete kedvezıen alakult az
elsı félévben, úgy tőnik, hogy évvégére túl nagy aggodalomra nincs ok, de a továbbiakban is
szigorú pénzügyi politika folytatására van szükség.
A pénzügyi és Gazdasági bizottság a beszámolót az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık figyelmébe ajánlotta a Könyvvizsgáló jelentést,
amely „ indokoltnak tartja az elıterjesztésben szereplı fokozottsági célt szolgáló
önkormányzati döntések meghozatalát és végrehajtását.
A testület részére készített 1998. I. félévi beszámoló jelentés összességében reális, átfogó
képet ad a város féléves gazdálkodásáról, így az elıterjesztést a képviselı-testületnek
elfogadásra ajánlják. „
Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangúlag,
18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
242/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségvetés 1998. I. félévi
teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/
bekezdésében foglaltak alapján kapjon tájékoztatást a Képviselı-testület a
háromnegyed éves költségvetési helyzetrıl, az 1999. évi költségvetési
koncepció benyújtásával egyidejőleg.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 1998. november 30.
22. napirendi pont
Gyomaendrıd Város önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 1998. Év
végéig
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat év végéig várható gazdasági
helyzete áttekintésének nagy jelentısége van a további döntések tekintetében.
Az elıre jelzések szerint 59 millió Ft -al több bevételre lehet számítani a tervezethez képest.
Itt kell szólni arról, hogy a költségvetési rendeletben 48 millió Ft hiányt lett elıirányozva,
amelyet a bevételek várható növekedése le fog fedezni, sıt mintegy 11 millió Ft többletre
lehet számítani. A prognózis szerint 23 millió Ft költségmegtakarítás fog elıállni, ennek
következtében 33 millió Ft többletforrás áll majd rendelkezésre.
A korábbiakban hozott olyan testületi döntések, amelyekhez a forrás nem került megjelölésre
17 millió Ft-ot jelentenek. A mai ülésen hozott olyan döntések, amelyek pótlólagos forrást
igényelnek, összegszerően 4 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen túlmenıen lesznek olyan kiadások,
amelyek a következı idıszakban fognak jelentkezni, bár döntés még nem született rájuk, de
nem kerülhetık el.
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Ha fentiekben felsorolt kiadásokat összevetik a bevételi többletforrással, láthatjuk, hogy
mintegy 6 millió Ft hiány várható évvégéig. Az anyag összeállítói szerint ez a hiány pénzügyi,
technikai eszközökkel kezelhetı lesz.
A bizottság nevében javasolta a képviselıknek, hogy a beszámolót az elıterjesztés szerinti
tartalommal fogadják el.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
243/1998./IX. 17./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat pénzügyi
helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja.
Utasítja a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet
készítse el.
A Képviselı-testület egyetért a közalkalmazottak és köztisztviselık 1998. évi
13. havi illetmény nettó összegének 1998. december hónapban történı
kifizetésével.
Azon intézmény vezetınek és gazdaság vezetınek, aki az 1998. évben
engedélyezett önkormányzati támogatáson felüli támogatást vesz igénybe
intézménye részére, az 1998. évi 13. havi illetmény csak 1999. január
hónapban fizethetı ki.
Határidı a feladatok végrehajtására: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı a költségvetési rendelet módosítására: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
23. napirendi pont
Blaha L. u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta a megjelenteknek, hogy a Képviselıtestület az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Blaha L. u. 5. sz. alatti ingatlant
nem értékesítette az elızıekben kiírt pályázati eljárás keretében, a pályázók által megjelölt
alacsony vételár miatt. Ennek következtében a testület júliusi ülésén újabb pályázat kiírását
hagyta jóvá, a két szomszédos ingatlan együttes értékesítésére vonatkozóan. A pályázat
benyújtásának határideje 1998. augusztus 31-e volt, ez ideig egyetlen pályázó adta le anyagát,
az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet (5502 Gyomaendrıd, Hısök tere 10/2. sz.).
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának bizottsági elnökökbıl álló munkacsoportja a
beérkezett pályázatot felbontotta, és azt érvényesnek nyilvánította. A pályázó a
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlására összesen bruttó 1.000.000,-Ft,
azaz Egymillió forint összegben tett ajánlatot. A telken üzletház felépítését tervezik
megvalósítani, melyben széleskörő pénzintézeti szolgáltatást kívánnak nyújtani a lakosság és
vállalkozások
részére.
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A bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport az ajánlatot korrektnek találta, és javasolja az
ingatlanok együttes értékesítését az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet részére.
Tárgyi elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az
elıterjesztésben leírtakkal, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
244/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd Város Önkormányzat a
tulajdonát képezı 6006/1 hrsz-ú 329 m2 területtel és a rajta lévı építménnyel, valamint
a 6006/2 hrsz-ú 362 m2 beépítetlen telek ingatlanokat - amely természetben
Gyomaendrıdön a Blaha Lujza utca 5. szám alatt található, értékesíti a "Blaha"
jeligével kiírt pályázati eljárás keretében Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet
részére, ( 5502 Gyomaendrıd, Hısök tere 10/2. sz.) a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelıen, összesen bruttó 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forintért.
A Képviselı-testület az adásvételi szerzıdésben külön feltételként profilkötöttséget
köt ki.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

24. napirendi pont
„Kocsorhegyi” ingatlan megvásárlására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Katona
Lajost az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök az alábbiakról tájékoztatta a képviselıket: A testület további
hasznosítás céljából - második alkalommal - pályázati eljárás útján értékesítésre meghirdette
az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd, (Kocsorhegy) Tanya V. ker. 76. szám
alatti általános iskola épületét a hozzátartozó udvarral. A kiírt határidıre egy pályázat érkezett
önkormányzatunkhoz, melyet az Ezüst Keszeg Szolgáltató Betéti Társaság (1151 Budapest,
Bem u. 29. sz.) nyújtott be. A bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport szeptember 2-i ülésén
a pályázatot felbontotta, és azt érvényesnek nyilvánította. A pályázó az általános iskola épület
és a hozzátartozó udvar megvásárlására nettó 400.000,-Ft összegben tett vételi ajánlatot.
A bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport a BT ajánlatát korrektnek találta, figyelembe véve
az épület leromlott állagát, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal egyetértésben
javasolják az ingatlan értékesítését az Ezüst Keszeg Szolgáltató Betéti Társaság részére.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Ezüst Keszeg Szolgáltató és
Betéti Társaság (dr. Gellai Imre) kívánja az ingatlant felhasználni, a falusi turizmus fejlesztése
érdekében. A továbbiakban kérte a képviselıket, hogy amennyiben van észrevételük az
elıterjesztéssel kapcsolatban, azt tegyék meg.
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Észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület 17 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
245/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd Város Önkormányzat a
tulajdonát képezı Gyomaendrıd, ( Kocsorhegy ) Tanya V. ker. 76. szám alatti
2356/30 hrsz-ú 1319 m2 területő általános iskola épületet és a hozzátartozó udvart
értékesíti
a
„ Kocsor „ jeligével kiírt pályázati eljárás keretében az Ezüst Keszeg Szolgáltató
Betéti Társaság részére, ( 1151 Budapest, Bem u. 29. sz. ) a pályázati kiírás
feltételeinek megfelelıen, összesen nettó 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forintért.
Az Önkormányzat értékesítési szándékát 1998. szeptember 30. napjáig tartja fent, a
vevı az adásvételi szerzıdést ezen idıpontig kell, hogy aláírja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

25/1. napirendi pont
Dr. Gubuznai Tibor lakásvásárlási támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét Hangya Lajosnét
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévıket az elızményekrıl. Dr. Gubuznai
Tibor Gyomaendrıd, VI. ker. 540/E. szám alatti lakos részére a Képviselı-testület
(Gyomaendrıd, VI. ker. 540/C. sz.) ingatlan megvásárlásához méltányossági alapon
300.000,-Ft támogatást nyújtott. A támogatás feltétele volt, hogy 1998. december 31-ig a
magánpraxis gyakorlásához az engedélyt váltsa ki, és azt a város közigazgatási területén 5
évig gyakorolja. A fent nevezett gyakorlati idejét tölti Budapesten, mely 1998. december 8-án
telik le. Ezt követıen várható, hogy a katonai szolgálatát kell letöltenie, melynek
eredményeként ez évben nem tudja kiváltani a szükséges engedélyt. Amennyiben az 1998-as
évben nem hívják be katonának, még ez évben kiváltja a magánpraxis gyakorlásához
szükséges engedélyt. Mindezeket figyelembe véve, a kérelmezı a lakásvásárlási támogatás
folyósításának feltételéül megszabott határnap meghosszabbítását kérte a katonai szolgálati
idı letöltéséig.
A Humánpolitikai Bizottság a kérelmet megvitatta és javasolja elfogadásra a Képviselıtestületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye, hogy a városnak mindenféleképpen pozitívum,
hogy egy fiatal helyi szakember, állatorvos itt szeretne letelepedni. A jövıt illetıen fontos
szerepet kell, hogy betöltsenek a pályakezdı fiatalok, ezért is támogatja a határidı
meghosszabbítását.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Gubuznai Tibor Gyomaendrıd,
VI. kerület 540/E. szám alatti lakos részére a 161/1998. /VI.25./ KT. számú
határozattal megállapított 300.000,-Ft lakásvásárlási támogatás folyósításának
feltételéül szabott (1998. december 31.) határnapot meghosszabbítja, a katonai
szolgálati idı letöltéséig.
Határidı:

azonnal

25/2. napirendi pont
Bella Endre és felesége Bella Endréné lakásvásárlási támogatás ügye
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatott arról, hogy Bella Endre és felesége Bella Endréné
megvásárolták a Gyomaendrıd, Újkert sor 13. sz. alatti lakótelek ingatlant
180.000,-Ft vételárért. A telek megvásárlásához 100.000,-Ft vissza nem térítendı támogatást,
és 50.000,-Ft kamatmentes hitelt kaptak, saját erıként pedig 30.000,-Ft-ot fizettek meg.
Az adásvételi szerzıdésben nevezettek vállalták, hogy a telket 1996. évvégéig beépítik. Ezen
kötelezettségüknek azonban nem tettek eleget. A telekvásárláson túl az építkezéshez
100.000,-Ft vissza nem térítendı támogatásban és 200.000,-Ft kamatmentes hitelben
részesültek. A kamatmentes hitelt egy még megszületendı gyermekre való tekintettel
nyújtotta az önkormányzat. Bella Endre és feleség 1994-ben bejelentéssel éltek a
polgármesteri hivatal felé, hogy az építkezéshez kapott 300.000,-Ft-ot nem kívánják
felhasználni, ezért a fenti összeg visszautalásra került, mint fel nem használt támogatás.
Ezt követıen fent nevezettek 1995-ben lakásvásárlási támogatási kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz. A Szociális és Egészségügyi Bizottság kivizsgálta, hogy az Újkert sori
lakótelek megvásárlásához nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendı támogatást, valamint az
50.000,-Ft kamatmentes hitelt visszafizették-e? A vizsgálat eredményeként kiderült, hogy
nevezettek a fenti összegő támogatást nem fizették vissza. A bizottság ennek ellenére
100.000,-Ft kamatmentes hitelt állapított meg a kérelmezıknek a Gyomaendrıd, Tamási Áron
u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlásához, azon feltétellel, hogy három éven belül vállalják a
második gyermek megszületését. A támogatottak vállalt kötelezettségüknek a mai napig nem
tettek eleget. A család életében újabb változás következett be, melynek következtében a
Tamási Áron utcai ingatlant értékesíteni kívánják, erre azonban addig nincs lehetıség, amíg
az Újkert sori telket nem értékesítik. A fentiek alapján Bella Endre és felesége, Bella Endréné
104.200,-Ft egyösszegő visszafizetésre lettek kötelezve. Fent nevezettek a fellebbezési
határidın túl beadvánnyal éltek az önkormányzat felé. Mivel a telekvásárlási adásvételi
szerzıdés 6./ pontja kimondja, hogy „ ... amennyiben a vevık beépítési kötelezettségüket nem
teljesítik, az bontó feltételnek minısül. Ilyen esetben a vevık kötelesek a telket az eladó, vagy
az általa vevıként kijelölt személy birtokába visszabocsátani, ... A szerzıdés felbontása esetén
a vevıket a vételár 2 %-kal csökkentett összege illeti meg...” Ennek értelmében az
önkormányzat köteles visszavásárolni az Újkert sori telket, 2 %-kal csökkentett összegben.
A számítások eredményeként kitőnik, hogy az önkormányzat számlájára 27.541,-Ft-ot kell
Bella Endrének és nejének befizetnie.
343

A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A szavazás megkezdése elıtt elmondta, mint elsı fokon eljáró szerv az Áe. rendelkezése
alapján a döntéshozatalban nem vehet részt.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal- Dr. Dávid Imre polgármester nem vett
részt a szavazásban - az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a polgármester nevében kiadott VI.
3055-2/1998. Ikt. számú, 1998. július 03. napján kelt határozatát visszavonja.
Ezzel egy idıben Gyomaendrıd Város Önkormányzata Bella Endre Gyomaendrıd,
Tamási Á. u. 8. szám alatti lakostól és feleségétıl, Bella Endréné Gyomaendrıd, Bajcsy
Zs. u. 13. szám alatti lakostól - az 1993. július 19-én kelt adásvételi szerzıdés alapján,
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület 193/1993. /VII.6./ KT. számú határozata alapján
értékesített - a 3542/52 hrsz-on nyilvántartott 600 m2 területő természetben
Gyomaendrıd, Újkert sor 13. szám alatti beépítetlen lakótelek ingatlant visszavásárolja
oly módon, hogy Bella Endrét és nejét kötelezi az önkormányzat felé még fennálló
27.541,- Ft megfizetésére.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül
a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Az 1993. július 19. napján kelt telekvásárlási adásvételi szerzıdés 6./ pontja kimondja:
"Vevık kötelezettséget vállalnak arra, hogy az e szerzıdéssel megvásárolt telket 1996.
végéig beépítik. Amennyiben beépítési kötelezettségüket nem teljesítik, az bontó
feltételnek minısül. Ilyen esetben a vevık kötelesek a telket az eladó, vagy az általa
vevıként kijelölt személy birtokába visszabocsátani, ... A szerzıdés felbontása esetén a
vevıket a vételár 2 %-kal csökkentett összege illeti meg..."
Ennek értelmében az önkormányzat köteles visszavásárolni a telket, 2 %-kal csökkentett
összegben /azaz: 78.400,-Ft-ért./
Bella Endre és felesége a telekvásárláshoz saját erıként 30.000,-Ft-ot fizetettek be.
Az önkormányzattól 50.000,-Ft kamatmentes hitelben részesültek, melybıl még
27.482,-Ft vételár hátralék van. /Valamint ezen meg nem fizetett összegre számolt
1.150,-Ft kamat/.
A fentiek értelmében nevezetteket 49.768.- Ft illeti meg.
A visszavásárlást követıen a telek újra az önkormányzat tulajdonába kerül.
Bella Endre és felesége 1995. évben a Gyomaendrıd, Tamási Á. u. 8. szám alatti ház
vásárlásához 100.000,-Ft kamatmentes hitelben részesültek. Ebbıl az összegbıl 1998.
augusztus 31. napjáig 24.990,-Ft-ot fizettek vissza. Így az önkormányzat felé fennálló
tartozásuk 1998. augusztus 31. napjáig 75.010,-Ft tıke + 2.299,-Ft kamat,
mindösszesen: 77.309,-Ft.
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A fentiek értelmében az önkormányzat tartozása Bella Endre és neje felé: 49.768,- Ft,
míg nevezettek tartozása az önkormányzat felé 77.309,- Ft, tehát mindösszesen: 27.541,Ft-ot kell Bella Endre és nejének az önkormányzat számlájára visszafizetni.
A határozat az 1993. július 19. napján kelt adásvételi szerzıdés 6./ pontján, a
VI.1633/1995. Ikt. számú, 1995. július 03. napján kelt kölcsönszerzıdés 3./ - 4./
pontjain, valamint a Ptk. 232. §. /1/ bekezdésén alapszik.
Határidı:

azonnal

26. napirendi pont
Szeméttároló edények beszerzésére fedezet biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy ebben az évben 20 db
szeméttároló edényt szándékoznak elhelyezni, melynek várható költsége az elhelyezéssel
együtt 500.000,-Ft. Ezen szeméttároló edényekbıl 2 db a Városháza elıtt lett elhelyezve.
Tervezik 1999-ben további szeméttároló edények, pihenıhelyek, padok, korlátok,
kandeláberek kihelyezését, ezzel is elısegítve a környezet tisztaságát, a város szebb arculatát.
A kezdı lépéseket már megtették, Szujó Zoltánnal és két fiával elızetes tárgyalásokat
folytatnak az árakat illetıen.
Mivel a képviselık részérıl észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
248/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 20 db szeméttároló edény beszerzéséhez
500.000,- Ft fedezetet biztosít az 1998. évi költségvetésébıl.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

27/1. napirendi pont
1. sz. Óvoda pótelıirányzat kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatása szerint a testület határozatában az óvodai létszám
csökkenése miatt a Szabadság úti óvoda férıhely számot 25 fıre csökkentette az 1998/1999es nevelési évben. A tagóvoda 1 csoporttal mőködik tovább. A csoport mőködése miatt az
1998. évi költségvetési megszorításokat csak részben tudta végrehajtani az intézmény, ezért a
testület kötelezte az intézmény vezetıjét, hogy a szeptemberi testületi ülésre készítse elı az
óvoda pótelıirányzat kérelmét. Az intézmény vezetıje az 1998. I. félévi költségvetési
teljesítés ismeretében 399 e Ft-os pótelıirányzatot igényelt, melynek összetétele a következı:
- személyi juttatás 200 e Ft, - munkaadói járulék 99 e Ft, - dologi kiadás 100 e Ft.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja az l. sz. Óvoda
pótelıirányzat kérelmének elfogadását.
Észrevétel, hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
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A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
249/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1. sz. Óvoda költségvetését a Szabadság
úti tagóvoda 1 csoport mőködése miatt 200 E Ft személyi juttatással, 99 E Ft
munkaadói járulékkal, 100 E Ft dologi kiadással, összesen 399 E Ft elıirányzattal
megemeli, melynek forrása önkormányzati támogatás.
A Képviselı-testület maximum a megemelt személyi juttatást és járulékát vonja el, ha
a bérkiáramlás a második félévben az elsı féléves szinten marad.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy személyi juttatás és járulék
1998. november 30-i felhasználásáról tájékoztassa a testületet.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az intézmény költségvetésének módosítása
miatt a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı a tájékoztatásról: 1998. december 5.
Felelıs: 1. sz. Óvoda vezetıje
Határidı a költségvetési rendelet módosítására: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
27/2. napirendi pont
2. sz. Óvoda pótelıirányzat kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a 2. sz. Óvoda vezetıje két feladatot érintıen
adott be pótelıirányzatra kérelmet. A testület 1 millió forint felújítási elıirányzatot biztosított
az 1998. évi költségvetésében a Kossuth úti óvoda esıcsatorna felújítására és a Jókai úti
óvoda épület alászigetelési munkáira. A kivitelezés (a legkedvezıbb árajánlatot elfogadva is)
50.000,-Ft-tal meghaladja az erre a célra biztosított elıirányzatot. Másrészt a Vásártéri
Óvodában tálalókonyha kialakítása vált szükségessé, melynek kialakítási költsége 70.000,-Ft.
A tálalókonyha kialakítása szükséges, hiszen a késıbbiekben a dologi kiadások
csökkentésével jár, mely elengedhetetlen abból a szempontból is, mivel az intézmény az
1998. évi költségvetésében biztosított dologi kiadások elıirányzatát már több mint 100 %-ban
teljesítette.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja a 2. sz. Óvoda
pótelıirányzat kérelmének elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Óvoda részére 120.000,-Ft
pótelıirányzatot engedélyez. A pótelıirányzatból 50.000,-Ft-ot a Jókai úti óvoda
épületének alászigetelésére, 70.000,-Ft-ot a Vásártéri óvodában tálalókonyha
kialakítására használhatja fel az intézmény.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét a felújítási, kialakítási munkák
elvégzésére.
346

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az 1998. évi költségvetési rendelet módosítás
elıkészítésére.
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs: Intézményvezetı
Dr. Csorba Csaba jegyzı
28. napirendi pont
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola 1998. évi mutatószámos fejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a testület határozatában az
oktatási intézmények csoportnövekedéssel járó ellátotti létszámnövekedésbıl adódó
többletköltséget elismerte, és a felmerülı többletköltség alapján az intézmények
mutatószámos fejlesztést kérhetnek. A szakképzı iskola benyújtotta mutatószámos fejlesztés
igényét, mivel az 1998/1999-es tanévéhez viszonyítva 1 szakmunkáscsoport és 3 kollégiumi
csoport növekedése lesz. Az iskola kevesebb gyermekre számolt, mint amennyien
szeptemberben beiratkoztak, ennek következtében a költségvetés is magasabb összeget ért el.
Az intézmény mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges a 3,8 m Ft támogatás
megelılegezése.
Mivel a képviselık részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, kérte hogy hozzál meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
mutatószámos fejlesztésére 1998. költségvetési évre 3800 E Ft támogatást biztosít, az
alábbi költségvetési elıirányzat bontásban:
Személyi juttatás:
527 E Ft
Munkaadót terhelı járulék: 255 E Ft
Dologi kiadás:
3814 E Ft
Kiadás összesen:
4596 E Ft
Saját bevétel:
796 E Ft
Amennyiben az intézmény 1998. évi normatív állami támogatás elszámolása során a
többlettámogatás nem éri el a mutatószámos fejlesztés összegét, akkor a különbség
erejéig a támogatás 1999. évben visszavonásra kerül.
A Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az 1998. évi költségvetési rendelet
módosítását készítse elı.
Határidı a költségvetési rendelet módosítására: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı az 1998. évi normatív állami támogatás elszámolására : 1999. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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29. napirendi pont
Gyomaendrıd Liget-fürdı fejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester beszámolójában elmondta, hogy a Liget-fürdı fejlesztése teljes
mértékben megtörtént, (vízforgató, víztisztító berendezés elkészült). A fürdızık májustól
szeptember végéig élvezhették a fürdı szolgáltatásait. Ahhoz azonban, hogy az év többi
hónapjában is lehetısége legyen az idelátogatóknak a kikapcsolódásra, további fejlesztésekre
van szükség. Most lehetıség van pályázat benyújtására, ahol a megvalósítandó feladatok
tervezési díjának 70 %-a igényelhetı, vissza nem térítendı támogatás formájában. Fejlesztési
feladatként lehetıség van: - a termálkút javítására, kútgépészet, vezérlés cseréjére, kiépítésére;
- a fedett fürdıépület felújítására, bıvítésére; - nyílászárók cseréjére; - vízellátás, főtés
rekonstrukciójára; - szauna, szolárium korszerősítésére; - orvosi rendelı kialakítására.
A fürdı bevételei között idén is jelentıséggel bír az orvosi szolgáltatás. A pályázatban az
önkormányzat a feladatok tervezési díjának mértékéig kíván részt venni. A pályázat
elnyeréséhez szükséges 30 % önerıt a Liget-fürdı és Gyomaendrıd Város Önkormányzata
50-50 %-os arányban biztosítja, olyan kikötéssel, hogy az önkormányzat részaránya
maximum 500.000,-Ft lehet. Ezen nyilatkozatra azért van szükség, mivel a pályázat
benyújtásának elengedhetetlen feltétele.
Észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Liget-fürdı fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtásával.
A Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerı mértékének 50 %-ig, de maximum 500.000,- Ft-ot - a költségvetésébıl fedezetet biztosít. A szükséges
önerı további 50 %-át a Liget-fürdı saját költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: 1998. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
30. napirendi pont
Helyi kábeltelevízió stúdió kialakítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy fenti elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági,
Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság már tárgyalta, ezt
követıen felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatójában beszámolt az alábbiakról: A mai napon
megkezdte a stúdió munkáját, a Képviselı-testület munkájának közvetítésével. a Rekline
Stúdió kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy az önkormányzat a helyi
kábeltelevíziós stúdió mőködtetéséhez biztosítson támogatást, mely 800.000,-Ft összegő,
vissza nem térítendı támogatás. A helyi kábeltelevíziós hálózat tulajdonosa Szőcs Imre
egyéni vállalkozó, aki a stúdió üzemeltetésére és kialakítására megállapodást kötött a Rekline
Stúdióval, mint egyéni céggel.
348

Meghatározott feltételekkel az önkormányzat támogatást ad a vállalkozónak, mivel a helyi
információnak célszerő volna minél hamarabb eljutni a lakossághoz. A támogatási összeg
megítélésének feltételei az alábbiak: - a szeptember 17-i testületi ülés közvetítése
megtörténjen;a
mindenkori
közmeghallgatásokról
való
tudósítás;
- a közcélú szervezetekrıl évente tájékoztatást nyújtani, adást biztosítani; - 1999. július 1-ig
legalább 800 lakásban fogható legyen a kábeltelevízió mősora. Mindez összefüggésben van
azzal, hogy a hálózat kiépítése hogyan, milyen ütemben történik. (A kivitelezést hátráltatja az
is, hogy az igények nagyon elszórtan jelentkeznek.) 1999. december 31-ig a Rekline Stúdió és
az önkormányzat megvizsgálja az együttmőködés lehetıségét. További feltételként szerepel a
megállapodásban:
- a város közérdekő hirdetéseit a stúdiónak két alkalommal ingyenesen közzé kell tennie; amíg a város munkanélküliségi rátája ilyen magas, a stúdiónak ingyenesen kell biztosítania a
Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségének állásajánlatainak közzétételét.
A támogatottal történt elızetes egyeztetéseknek megfelelıen a határozati javaslatban
módosításra került sor, miszerint az esetleges meghiúsulás következtében nem a vállalkozó,
hanem a támogatott Rekline Stúdió kötelessége visszafizetni a támogatási összeget,
amennyiben 1999. július 1-ig legalább 800 lakásban a stúdió szolgáltatásai nem biztosítottak.
Amennyiben a támogatás megvalósul, abban az esetben a stúdió köteles technikai eszközök
beszerzésére fordítani a támogatási összeget.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság ülésén nem értett egyet a kábeltelevízió stúdió kialakításával. Véleménye, hogy
jelenleg nincs olyan kiépítettsége a hálózatnak városunkban, mely igényelné a stúdió
kiépítését. Ezen álláspontján némileg változtatna és ugyanakkor néhány kérdésre szeretne
választ kapni. Egyrészt, hogy visszafizetés esetén miért nem kamatostól kell visszafizetnie a
stúdiónak a támogatás összegét? Másrészt, hogy miért nem az önkormányzat vásárol
800.000,-Ft értékben technikai eszközöket saját nevére és adja oda a Rekline Stúdiónak
használatra? Ezen felvetést módosító indítványként kérte elıterjeszteni a Képviselı-testület
elé.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló aziránt érdeklıdött, hogy hány lakásba van
bekötve eddig a kábeltelevízió?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszolva a feltett kérdésekre elmondta, hogy Szőcs Imre
vállalkozó tájékoztatása szerint a városban 250 ingatlan van a kábeltévé hálózatba bekötve.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök által feltett módosító javaslatra a következı képen reagált:
Annak nincs akadálya, hogy az önkormányzat vásárolja meg a technikai berendezéseket, és
átadja a stúdiónak szolgáltatásra, viszont a támogatás pénzbeli kifizetése azért lenne
szerencsésebb, mivel nem lehet minden berendezési tárgyat ezen összegbıl megvásárolni, és a
stúdiót felszerelni. Ezért lenne célszerőbb a vállalkozó általi megvásárlás, és ezt követıen a
berendezéseket is ı mőködteti. A 800.000,- Ft összegő támogatás esetleges visszafizetése
esetén azért nem számolnak fel késedelmi kamatot, mivel nagy a kockázati tényezı
(1999. július 1-ig 800 lakásba kellene a kábeltelevíziót bekötni.) A hálózat kiépítése
nehézkesen halad, a lakosság bizalmatlan a vállalkozóval szemben, hiszen már több ízben
történt próbálkozás a városban kábeltelevízió hálózat kialakítását illetıen; valamint a
kivitelezést hátráltatja továbbá, hogy az igények nagyon elszórtan jelentkeznek. A bizottsági
ülésekre beterjesztett elıterjesztés módosításra került, a Rekline Stúdió magára vállalta az
esetleges visszafizetést.
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Dr. Kovács Béla képviselı nagy híve a kábeltelevíziónak, elfogadja a költségvetési vonzatát
a kiépítésnek, hogy nagy kockázattal jár, és ne kamatostól fizesse vissza a támogatási
összeget meghiúsulás esetén a stúdió. Viszont amennyiben a város megvásárolja 800.000,-Ft
értékben a technikát, évek múlva az elavulttá, korszerőtlenné válik, ezzel szemben készpénzre
a városnak minden esetben szüksége van.
Szőcs Imre vállalkozó kiegészítésként elmondta, hogy hosszútávon nézve a technika nem
biztos, hogy kapcsolódik az elképzelésekhez. Jelen testületi ülés közvetítésénél használt
eszközök, technikai berendezések értéke több mint 10 m Ft. Ezt követıen szakmailag
alátámasztotta az indokolt 800.000,-Ft összegő önkormányzati támogatást, és kérte a
Képviselı-testületet az anyagi támogatás biztosítására.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem lát összeférhetetlenséget a technika megvásárlása és a
Rekline Stúdió tendenciája, elképzelései között, hiszen mindkét fél egyeztet a technika
megvásárlását illetıen. A technika önkormányzat általi megvásárlását javasolja.
Dr. Dávid Imre polgármester a Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök által javasolt módosító
javaslatot tette fel szavazásra, mely szerint az önkormányzat nem anyagi támogatással, hanem
technikai eszközökkel támogatja a Rekline Stúdiót.
A Képviselı-testület 6 igen, 12 ellenszavazattal elvetette a módosító javaslatot.
Ezt követıen az eredeti határozati javaslat elfogadását kérte a Dr. Csorba Csaba jegyzı által
tett módosítást figyelembe véve.
A Képviselı-testület 14 igen, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi kábeltelevíziós stúdió kialakításához
800.000,-Ft összegő vissza nem térítendı támogatást biztosít, amennyiben a stúdió
1998. október 1-ig megkezdi a mőködését és 1999. július 1-ig a hálózatba bekötött
ingatlanok száma meghaladja a 800 ingatlant. A Képviselı-testület a helyi
kábeltelevíziós hálózat keretében mőködtetett stúdió mőködési kiadásaihoz támogatást
1999-ben nem tud megállapítani. A stúdió amennyiben tevékenységét a támogatás
folyósítását követı 5 éven belül megszünteti, úgy köteles az önkormányzati támogatás
összegét visszafizetni, vagy a támogatási értéknek megfelelı, a stúdió technikai
mőködéséhez szükséges elektronikai berendezési tárgyakat átadni az
önkormányzatnak. Az önkormányzat 1999. december 31-ig a további együttmőködés
lehetıségét megvizsgálja és a további együttmőködési feltételeket a Képviselı-testület
által jóváhagyott szerzıdésben állapítja meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatási szerzıdést kösse meg
a Rekline Stúdióval az elıterjesztés 1-8. pontjában, foglaltakra figyelemmel. A
támogatási szerzıdésben szabályozni kell a stúdió, vagy a hálózat megszőnése esetére
az önkormányzati támogatás visszafizetésének módját. A megállapodásban továbbá ki
kötésként kell szerepeltetni, hogy amennyiben 1999. július 1-ig legalább 800 db
lakásban a stúdió szolgáltatásai nem kerülnek biztosításra, úgy a támogatást a
támogatott köteles visszafizetni.
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A támogatás folyósításáról a polgármester az intézkedést csak akkor teheti meg, ha az
1998. szeptember 17-én megtartásra kerülı testületi ülés közvetítése megtörtént.
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
31. napirendi pont
Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alaphoz audiovizuális eszközök beszerzésére
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette az elıterjesztést. A Nemzeti Kulturális Alap
Közmővelıdési Kollégiuma pályázati felhívást jelentetett meg, mely a helyi közélet kulturális
eseményeit, rendezvényeit segítı audiovizuális eszközök beszerzésére irányul. A beszerzendı
eszközök egy panasonic magnó és egy panasonic kamera összesen 660.000,-Ft értékben. Saját
erı 360.000,-Ft, pályázott összeg 300.000,-Ft (melyet a 800.000,-Ft-os támogatási összegbıl
használnánk fel, és a technikai eszközöket ezt követıen átadják a Rekline Stúdiónak, mivel a
támogatásra csak önkormányzat pályázhat,
50 % saját erı biztosításával.
A képviselık részérıl hozzászólás nem lévén, kérte a döntés meghozatalát.
A Képviselı-testület 17 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Alap Közmővelıdési Szakmai Kollégiumának (l, Intézmények szakmai tevékenységét
segítı technikai eszközök beszerzése) célú támogatás elnyerésére.
Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges 360.000,-Ft önerıt 1998. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1998. szeptember 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
32. napirendi pont
Gyomaendrıd Városát bemutató reklámfilmhez támogatás megítélése
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette tárgyi elıterjesztést. Az 1999-es évben 10 éve lesz
annak, hogy Gyomaendrıd települése a városi rangot megkapta. Ennek kapcsán megkezdték a
tárgyalásokat a Kner Nyomda RT igazgatójával, a városunkat bemutató könyv kiadásáról.
Hasznos lenne, ha településünkrıl készülne egy olyan film, amely bemutatja városunk
nevezetességeit. A film elkészítését felvállalta a Rekline Stúdió. A munkák elvégzésébe a
budapesti Csend KKT-t vonták be, melynek dolgozói a DUNA TV stábjában is dolgoznak,
így megfelelı garanciát jelentenek a színvonalas alkotás elkészítésére. A film elkészítése
nettó 500.000,-Ft-ba kerülne, és az önkormányzati támogatás fejében a filmváltozatból a
város 20 db magyar, 10 db német és 10 db angol nyelvő kiadást kapna, melynek
sokszorosítása önköltségi áron történne, tehát a szerzıi és jogdíjakat a városnak nem kellene
fizetnie.
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A jelenlévık részérıl hozzászólás nem lévén, kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rekline Stúdió részére a film készítésével
kapcsolatos, számlákkal igazolt költségek 50%-nak megfelelı, de legfeljebb
250.000,-Ft egyösszegő támogatást biztosít a Gyomaendrıd idegenforgalmi
nevezetességeit bemutató legalább 15 percnyi tényleges mősoridejő videofilm
elkészítéséhez, amennyiben a stúdió a bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport
véleményének figyelembevételével a film végleges változatát legkésıbb,
1998. december 31-ig 20 db magyar, 10 db német és 10 db angol nyelvő változatban
átadja az önkormányzatnak és a szerzıi és jogvédelmi díjak felszámítása nélkül a
mindenkori önköltségi áron vállalja a sokszorosítást.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Rekline Stúdióval a támogatási
szerzıdést kösse meg, és a támogatás folyósításával kapcsolatos további
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs : Dr. Dávid Imre polgármester
33. napirendi pont
Motormúzeum támogatására vonatkozó megállapodás megkötése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul beszámolt az elızményekrıl. Már harmadik
alkalommal módosítják a motormúzeummal kapcsolatos megállapodást. Gyomaendrıd Város
Önkormányzata és Sóczó Elek 1997-ben kötött megállapodást, melyben az önkormányzat
vállalta évi 500.000,-Ft támogatás biztosítását (a múzeum fenntartásához, fejlesztéséhez).
A támogatott 1998 márciusában kérte a megállapodás módosítását, mely szerint az
önkormányzat 100.000,-Ft összegő támogatást biztosítson számára, kikötésként a hétvégi
nyitvatartás meghatározásával. 1998 augusztusában a felek az együttmőködés lehetıségét
megvitatták, és megállapították, hogy a múzeum mőködtetése nagyban hozzájárul a város
idegenforgalmának növekedéséhez, ezért indokoltnak tartották 1999. január 1-tıl a támogatási
összeg évi 500.000,-Ft-ra történı módosítását. Továbbá egyetértettek abban, hogy a támogató
az 1998-as évben plusz 400.000,-Ft-tal megnöveli a márciusi megállapodásban meghatározott
100.000,-Ft támogatási összeget. A támogatás folyósítása két ütemben történne, az elsı
részlet április hónapig, a második az idegenforgalmi szezon végén kerülne kifizetésre. A
támogatás folyósításának feltétele, hogy az idegenforgalmi szezonban a múzeum
folyamatosan legyen nyitva és álljon a közönség rendelkezésére, valamint a bemutatott
motorok száma az idegenforgalmi szezonban lényegesen nem csökkenhetnek. A támogatás
összege követné az infláció mértékét, melynek következtében a támogatás megırizné reális
értékét, segítve ezzel a múzeum zavartalan mőködtetését.
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Dr. Dávid Imre polgármester meglátása, hogy idegenforgalmi szempontból nagy
jelentıséggel bír a motormúzeum, akár helyi akár országos szinten egyaránt. Tájékoztatásul
közölte, hogy Sóczó Elek elfogadta a megállapodás tervezetet. Véleménye szerint egy
hosszantartó megállapodásról van szó.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén, kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Motormúzeum fenntartásához és
folyamatos mőködéséhez a megállapodás tervezetben szereplı támogatást biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı: 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
34. napirendi pont
Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatása szerint az egyesület a tőzoltó szertár bıvítését
szükségesnek tartja. A tőzoltó szertár építéséhez az egyesület 500 m2 hıszigetelt üveget
kapott Németországból Katona Sándortól, melynek a leszállítása a tervek megrendelésével
egyetemben már megtörtént. Az egyesület részére több vállalkozó, illetve cég ígért
természetbeni támogatást, mint pld.: a Gyomaszolg Kft. Az egyesület részére biztosított
önkormányzati támogatásból a szertár építése nem biztosítható, ezért kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, többlettámogatás igénylése végett.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselıket hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd Város Önkéntes Tőzoltó
Egyesületének a Gyomaendrıd, Fı út 2. sz. alatti szertár építéséhez további
500.000,-Ft összegő támogatást biztosít.
A Képviselı-testület, mint a Gyomaendrıd, Fı út 2. sz. alatti ingatlan tulajdonosa
hozzájárul, hogy az Önkéntes Tőzoltó Egyesület a területén lévı földterületen a
szertárt megépítse.
A Képviselı-testület felkéri az Önkéntes Tőzoltó Egyesületet, hogy a támogatási
összeg felhasználásáról az 1999-es költségvetésben megállapításra kerülı támogatási
összeg elsı negyedéves idıarányos felhasználását követıen számoljon be, és a további
támogatás folyósításának feltételéül a beszámoló benyújtását határozza meg.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás folyósításáról
1998. október 1-ig intézkedjen, amennyiben az egyesület a beruházás megvalósítására
vonatkozó terveket és építési engedélyt bemutatja.
Határidı: 1998. október 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
35. napirendi pont
Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Club kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatása szerint a Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Club az
1997/98-as idény eredményei alapján NB II-be került. A magasabb osztályba lépés a Club
költségeit jelentısen megnövelte, így pld.: utazási költségek, játékvezetıi díj, felszerelés
biztosítása. Mindezek figyelembevételével 250.000,-Ft többlettámogatást igényeltek az
önkormányzattól.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megvitatta és 200.000,-Ft összegő
többlettámogatás megítélését javasolt a Férfi Kézilabda Club részére.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
258/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda
Club NB II-be jutása miatt 200.000,- Ft többlettámogatást biztosít.
A támogatás elnyerése esetén a Club Gyomaendrıd Város címerével ellátott
sportruházatban köteles a mérkızéseken részt venni.
Határidı: azonnal
36. napirendi pont
Gyomaendrıd Városháza felújítása
Knapcsek Béla képviselı a napirendi pont tárgyalása során, érintettsége miatt kérte a
döntéshozatalból
való
kizárását
kérte.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2591998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Knapcsek Béla képviselıt a „Gyomaendrıd
Városháza
felújítása”
címő
elıterjesztés
döntéshozatalából
kizárja.
Határidı: azonnal
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök tájékoztatott az alábbiakról. A városháza felújítási
munkálatainak elvégzésére pályázati eljárásra került sor. Három vállalkozó adta le a pályázati
határidıig ajánlatát, a GYOMASZOLG KFT, a THERMIX Építıipari Szövetkezet és az
ÉPFE vállalkozó. A nyílászárók cseréjére a Németh Kft. 3.441.544,-Ft-os bruttó áron
vállalkozott. Az árajánlatokat Novodomszki Pál építész megbízott mőszaki ellenır
véleményezte. A továbbiakban elmondta, hogy az ÉPFE vállalkozó által benyújtott felújítási
összeg a legkedvezıbb (bruttó 4.887.067,-Ft), aki 3 év garanciát is vállalt az általa elvégzett
munkára. Ennek következtében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a
homlokzat felújításával az ÉPFE vállalkozót bízzák meg, a nyílászárók cseréjét pedig a
Németh Kft.-vel végeztessék el.
Hanyecz Margit képviselı véleménye a felújításról, bár szükséges és kívánatos, hogy szép
legyen a városháza, de addig amíg Endrıdön alapvetı dolgok hiányoznak, és messze
elmaradott a városias jellegtıl, addig nem látja értelmét ilyen összegő felújításnak.
Dr. Kovács Béla képviselı javasolta, hogy mőszaki szakemberrel beszéljék meg a javaslatot.
A továbbiakban aziránt érdeklıdött, hogy a garanciális idıket milyen mértékben vették
figyelembe a kivitelezıi árak mellett?
Katona Lajos bizottsági elnök elmondása szerint a garancia vállalása is nagyon fontos
szempont, ennél már csak az ár kérdése fontosabb. A THERMIX Építıipari Szövetkezet és az
ÉPFE vállalkozó árajánlatai voltak a legkedvezıbbek, de mivel a THERMIX jogszabályban
elıírt kötelezı garanciális idın felül nem vállalt garanciát a kivitelezési munkálatokat illetıen,
ezért az ÉPFE vállalkozót hozták ki nyertesnek. Igaz, hogy a GYOMASZOLG KFT 10 év
garanciát vállalt, de lényegesen magasabb felújítási összeget adott meg. Véleménye, hogy az
elsı 3 évben, ha probléma adódik a kivitelezési hiba miatt, annak ez idı alatt jelentkeznie
kell.
Dávid István képviselı üdvözítette a GYOMASZOLG KFT által vállalt 10 éves garanciát,
mely a minıségi munkát is garantálja egyben. Nem érti, hogy miért nem veszik figyelembe az
önkormányzat egyszemélyes Kft.-jének ajánlatát. Nem tudja elfogadni az ÉPFE vállalkozó
ajánlatát, hiszen elıbb vagy utóbb a minıség rovására mennek a felújítási munkálatok.
Módosító javaslatként kérte megszavazni a kivitelezési munkálatok elvégzésére a
GYOMASZOLG KFT megbízatását.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a Dávid István képviselı által tett módosító
javaslat bizonyos pályázati feltételeknek ellent mond.
További észrevétel, hozzászólás nem lévén kérte a testület tagjait, hogy döntsenek a Dávid
István által tett módosító javaslatot illetıen, - A városháza felújítási munkálataival a
GYOMASZOLG KFT-t bízzák meg.
A Képviselı-testület 5 igen, 12 ellenszavazattal a módosító javaslatot elvetette.
Ezt követıen kérte az eredeti határozati javaslat elfogadását.
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A Képviselı-testület 10 igen, 4 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városháza nyugati homlokzatának
felújítási, kivitelezıi munkáinak elvégzésével az ÉPFE vállalkozást bízza meg.
A nyílászárók cseréjének elvégzésével a NÉMETH Kft. Gyomaendrıd, Fı út 81/1 sz.
alatti kivitelezıt bízza meg.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 18.
Dr. Dávid Imre polgármester

37. napirendi pont
Alföld ökotérség fejlesztési pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette az elıterjesztést, mely szerint a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tett közzé, mely az Alföldi ökotérség
fejlesztésének támogatására irányul. Olyan pályázatot kell benyújtani, mely az öko turizmust,
a környezetkímélı mezıgazdaságot, illetve a gyógy- idegenforgalmat fejleszti. A pályázat
három fı témakörre épül: l./ a Hármas-Körös védgát hasznosítása juhlegeltetéssel: ezen
területen a főtermés gondot okoz, jelentıs mennyiségő a zöld takarmány, melybıl széna
képzıdik. A szénatermés azonban kaszálás után megsemmisül / elégetik /. A pályázatban ezen
területen megépítendı nyári szállás és a gondozók szociális épülete szerepel, (összes költség:
7
m
Ft).
A nyári szállás kb.: 400-500 db juh befogadására lenne alkalmas. Az állatállomány a Bethlen
Gábor Szakképzı Iskola és a város lakosainak állatállományából tevıdne össze. Így a
területen termett fő, ill. szénahasznosításra kerülne. Ezáltal a szakiskolások részére a
gyakorlati képzési lehetıség is biztosított lenne. 2./ Lovas turizmus, a fogatos lovasversenyek
megrendezésének színtere lehet a túraút. Szükséges volna egy átmeneti szállás, ahol az etetés
és itatás lehetısége biztosított, (összes költség: 11.350,-e Ft). Az elképzelés 40 ló
elhelyezésére alkalmas lóistálló megépítését, és a gondozók elhelyezését biztosító szociális
épület megépítését tartalmazza. 3./ A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola beindította a halász
szakmunkás képzést, és ebben az évben már végzıs tanulók kerültek ki az iskolából. A
holtágakon és a folyón történı halászatot fel lehet használni idegenforgalmi látványosságra is,
erre azonban olyan helyre van szükség, ahol halász-pákász tanyát lehet építeni (pld.: Németzugi szivattyútelep), ahol a szükséges eszközök tárolhatók, és a dolgozók fedett melegedıben
tudnak elhelyezkedni, (összes költség: 1 m Ft). A pályázati elıírásban a szétosztásra kerülı
összeg az Alföldi ökotérség fejlesztésére 95 m Ft. Azon pályázó, aki építési tervekkel és a
beruházás 20 %-ával rendelkezik, elınyben részesül. A terv elkészítése kb.: 100 e Ft-ba kerül
az önkormányzatnak. Egyenlıre csak a terv elkészítéséhez szükséges összeget kell
megelılegeznie az önkormányzatnak, a fent említett költségek saját erejét csak a pályázat
elnyerése esetén szükséges biztosítani.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló felszólalásában elmondta, hogy Békéscsabán a
Szabadság TSZ-nek volt, ill. van egy lovastelepe, ahol a legelıterület is biztosította az
állomány ellátását. Mindezek ellenére a város csökkenteni próbálja az állatállomány
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létszámát, elvonja a szükséges támogatást, mely elengedhetetlen a mőködés szempontjából.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye, hogy a juhoknak megvan az ártérben az
ellátásukhoz szükséges növényzet, ellátmány.
Figyelembe kell venni az idegenforgalmi és környezetvédelmi szempontokat is. Sikeres
elbírálás esetén pályázat kiírása válik szükségessé a létesítmények kivitelezésére és
üzemeltetésére.
Tótka Sándor képviselı támogatja a határozati javaslatot, szükségesnek tartja a pályázat
benyújtását. Hasznos lehet a város területén lévı védıgátak termésének kihasználtságára, ha a
juhok lelegelnék, mint takarmányt. A juhok a gátakat is tömörítenék a legeltetés során.
Ezáltal nem kellene kaszálni a gátakat. A hullámtérben a főzfákat kipusztítja a gyom, melyek
árvíz esetén védettséget biztosítanának, ez is megelılegezhetı a juhok legeltetésével.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a képviselıket
a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az Alföld „ökotérség” fejlesztésének
támogatására irányuló pályázat benyújtásával a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz.
A Képviselı-testület a pályázattal kapcsolatos tanulmányterv elkészítéséhez
kb.: 100.000,-Ft-ot, azaz Egyszázezer forintot, valamint a pályázat elnyerése esetén a
beruházás megvalósításához szükséges költségek 20 %-át, mint saját erıt az 1998. évi
költségvetésébıl biztosítja
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat elnyerése után
a létesítmény kivitelezésére pályázatot írjon ki.
Határidı: 1998. október 01.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
38. napirendi pont
Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Katona
Lajost az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök beszámolt az elızményekrıl. Az 1997/98-as évre saját
tulajdonú mezıgazdasági ingatlanok haszonbérbeadása árverés útján meghirdetésre került. Az
Agrokörös Kft. a meghirdetett földek jelentıs részének bérleti jogát 2002. szeptember 30-ig
elnyerte. A Kft. írásos kérelemmel fordult az önkormányzathoz fizetési kötelezettség
elengedése, illetve mérséklése tárgyában. Kérelmük többirányú, az alábbi részletezésben:
1./ A bérleti jogviszony meghosszabbítását kérték 2003-ig, mivel jelentıs beruházást
kívánnak megvalósítani a bérelt földterületeken. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a
kérelem ezen részének helyt adott. 2./ A rizstelep bérleti díjának 1999/2000. évre elengedését,
2001-ben pedig 50 %-os mérséklését kérelmezte. 3./ Az 1998-as évre a kérelmezı által
357

felmért 100 %-os belvízkár miatt a bérleti díj 50 %-os mérséklését kérné.
A Polgári Törvénykönyv 455. § (2) bekezdése, valamint a Termıföldrıl szóló 1994. évi LV.
törvény 17. § lehetıséget biztosít a haszonbérlı részére haszonbérmérséklés, illetıleg
haszonbér-elengedés igénylésére abban az esetben, ha az adott évben elemi csapás vagy más
rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg.
A haszonbérmérséklésre illetıleg haszonbér-elengedésre irányuló igényét haszonbérlı köteles
még a termés betakarítása elıtt a haszonbérbeadóval közölni. Ezen jogszabályi
hivatkozásokra tekintettel haszonbérbe adónak csak a lábon álló, le nem aratott kultúrákra áll
módjában haszonbérmérséklést illetıleg haszonbér-elengedést adnia.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a bérlı a bérleti díj mértékét szabályos körülmények között
lefolytatott árverésen vállalta.
Hanyecz Margit képviselı a határozati javaslatok megbontását javasolta. - Bérleti
jogviszonyt illetıen, - bérleti díj mérséklése kapcsán, - belvízkár iránti kérelem elbírálására
vonatkozóan.
Dr. Dávid Imre polgármester meglátása, hogy a csökkenés mértékét együttesen kell a
testületnek megszavaznia, nem lehet területenként megbontani. A Kft. a bérleti díj
meghosszabbítását kérte további 1 évvel, mely határidıre pályázat benyújtása végett van
szüksége.
Kovács Kálmán képviselı felszólalásában elmondta, hogy minden évben visszatérı
probléma a bérleti díj csökkentése iránti kérelem. Az Agrokörös Kft. hivatkozik a magas
bérleti díjra. Véleménye, hogy a Kft. volt az, aki a bérleti díjat olyan magasra licitálta fel,
most vállalja a következményeket. Ezért nem tudja támogatni a bérleti jogviszony
meghosszabbítását, illetve a bérleti díj mérséklését.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök véleménye, hogy amikor az Agrokörös Kft. megnyerte a
pályázatot, illetve a bérleti díj fizetését, tudta hogy mire vállalkozik, ismerte a földterületek
tulajdonságait, ezért nem tartja jogszerőnek a szerzıdés meghosszabbítását és a beruházásra
való tekintettel a bérleti díj mérséklését sem.
Czibulka György képviselı véleménye, hogy a földtulajdonosok is tehetnek arról, hogy a
földeket belvízkárok érték. Ennek ellenére nem tesznek semmit ez ellen. Ismeri a földeket, az
ott uralkodó viszonyokat, ahol régen árkokat, csapadékvíz elvezetıket ástak, hoztak létre az
ott gazdálkodók. Ezért nem érte egyet a belvízkár miatti bérleti díj teljes mértékő
elengedésével.
Dávid István képviselı szembeállította a mezıgazdaságot az iparral, egy példát mondva: a
Hıtechnikai és Gépipari Vállalat sem nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz, hogy nem
vitték el a kazánjait, ezért engedjük el, vagy csökkentsük az éves adó rájuk esı mértékét.
A földbérlık, tulajdonosok tisztában voltak a föld adottságaival, azzal hogy mire
vállalkoznak. Ezért nem ért egyet a határozati javaslattal.
Bátori Gyula képviselı elmondása szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést, és kérte a bizottság döntésének elfogadását. A Dávid István képviselı által
elmondottakkal nem ért egyet, mivel a földtulajdonos, illetve bérlı nem tehet a természeti
adottságokról, idıjárás okozta károkról, mint pld.: az árvíz, belvízkár.

358

Katona Lajos bizottsági elnök, mivel igen eltérıek a vélemények beszámolt a bizottsági
ülésen elhangzottakról: a döntés (melyet a határozati javaslat tartalmaz) nagyon éles volt,
mivel a belvízkár ellen 100 %-ig nem lehet védekezni. Valahol azonban meg kell húzni a
határt.
Véleménye, hogy a meglévı jogszabályok szellemében kell a problémákat megoldani. Így
utólagosan valóban nem tartja jogszerőnek a bérleti szerzıdés meghosszabbítását.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló véleménye, hogy érdemes lenne azon
elgondolkodni, hogy szabad-e fent említett földterületeket 5 évre bérbe adni rizstermesztés
céljából. A rizs talajtönkretevı növény, fizikailag tömörödik a talaj, élettelenné válik,
tápanyag-gazdálkodása megromlik, ezért ezen a kötött talajon a késıbbiek során nehézkesség
válik a növénytermesztés.
Dr. Dávid Imre polgármester a kisebbségi szószóló felszólalására reagálva elmondta, hogy
az Agrokörös Kft. árverés útján megnyerte a földhasználatot, mezıgazdasági
növénytermesztés céljából. Ezen földterületeken pedig már évek óta rizstermesztést folytattak.
A jelenlévık részérıl további hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A határozati javaslatot a Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök által tett módosítással kérte
megszavazni.
A Képviselı-testület 13 igen, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az AGROKÖRÖS KFT 5502 Gyomaendrıd,
Endrıdi u. 11. sz. részére a rizstelep - rekonstrukció miatti az 1998. év április 20.
napján kelt földhaszonbérleti szerzıdés szerinti bérleti jogviszonyt 2003. szeptember
hó 30. napjáig nem hosszabbítja meg.
A rizstelep rekonstrukció beruházásához kért bérleti díj mérséklést, illetve elengedést
az 1998/99-es, valamint 1999/2000-es gazdasági évekre nem adja meg.
Az 1997/98-as gazdasági évre a belvízkár kérelem elbírálása a Polgári Törvénykönyv
455. § (2) bekezdése, valamint a Termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 17. §
rendelkezéseit figyelembe véve, a szemrevételezésen megtekintett és belvízkárosult
területként elfogadott haszonbérelt szántó ingatlanok után kell megállapítani az erre
vonatkozó Képviselı-testületi döntés értelmében.
Határidı: 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
38/1. napirendi pont
Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Katona
Lajost az elıterjesztés, illetve az elızmények ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy az 1997/98-as évre bérbe adott
saját és un. „vitatott” földek bérlıi közül írásos kérelemmel fordultak az önkormányzathoz
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fizetési kötelezettség elengedésére, illetve mérséklésére vonatkozóan. A bevetett
földterületeken olyan nagymértékő belvíz keletkezett, melynek következményeként a várható
termés 50 %-a fog megteremni. A haszonbérbe adónak csak a lábon álló, le nem aratott
kultúrákra áll módjában haszonbérmérséklést, illetve elengedést adnia.
A belvízkárral sújtott területek az alábbiak, hrsz szerint: 02571, 02576/1, 01623/2, 02073/6,
02075, 01625, 01623/2, 02667, valamint a 02517/1. Szeptember 7-én a körösladányi Barátság
Mezıgazdasági Termelıszövetkezet belvízkár miatti földhaszonbér mérséklésére irányuló
kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, mely kérelemben nem kerültek a hrsz-ok
meghatározásra.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel, hozzászólás nem lévén, kérte a képviselıket a
határozat meghozatalára.
A Képviselı-testület 14 igen, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 02571, 02576/1, 01623/2, 02073/6, 02075,
01625, 01623/2, 02667 és a 02517/1 hrsz-ú földterületek haszonbérlıi részére az
1997/98-as gazdasági évre a Polgári Törvénykönyv 455. § /2/ bekezdése, valamint a
Termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 17. § rendelkezéseit figyelembe véve a
szemrevételezésen megtekintett és belvízkárosult területként elfogadott haszonbérelt
szántó ingatlanok után a haszonbér összegét, a még lábon álló kultúrákra a fizetendı
haszonbér összegét 50 %-ára mérsékli, a betakarított kultúrákra pedig nem ad
mérséklést, elengedést.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

39. napirendi pont
Ingatlan felajánlások
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy Makai Zoltánné és Szıke Jánosné a
tulajdonukat képezı Gyomaendrıd, Mirhói út 14. szám alatti lakóházas ingatlant, valamint a
Gyomaendrıd, Kör út 39. szám alatti lakóházas ingatlant az önkormányzat részére értékesítés
céljából felajánlották. Szıke Jánosné a Városi Gondozási Központ keretén belül kétágyas
elhelyezést igényel egyszeri beköltözési hozzájárulással. A Gondozási Központtal egyeztetve
az egyszeri beköltözési összeg 500.000,-Ft lenne. Makai Zoltánné a vételárból kiegyenlítené a
jelzálogterhelés összegét, és a fennmaradó részt adományként felajánlaná háromágyas
szobában történı elhelyezésére és temetési költségének biztosítása ellenében. A lakások
további hasznosítása megoldható - a megvásárolt ingatlanokat át kell minısíteni szociális
(szükség) lakásokká, - az átminısítést követıen úgy kell átalakítani, hogy a jelenleg hosszú
ideje nem fizetı önkormányzati bérlakásban lévı bérlıket bérleti jogviszonyuk felmondása
mellett, illetve azt követıen oda kiköltöztetni lehessen.
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık részérıl hozzászólás, észrevétel nem lévén, kérte a
képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
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A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Makai Zoltánné Gyomaendrıd,
Mirhóháti u. 3 szám alatti lakos tulajdonát képezı az ingatlan-nyilvántartásban 5469
hrsz alatt felvett Gyomaendrıd, Mirhói út 14. szám alatti lakóház ingatlan felajánlását
és azt bruttó 400.000,-Ft azaz Négyszázezer forint vételárért megvásárolja.
Egyben utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés elıkészítésére és megkötésére
az adományozó Makai Zoltánné feltételei alapján:
1./ Háromágyas szobában való elhelyezés,
2./ Hamvasztásos temetés költségeinek térítése.
Továbbá elfogadja Szıke Jánosné Gyomaendrıd, Kör út 39. szám alatti lakos a
tulajdonát képezı, az ingatlan-nyilvántartásban 8176 hrsz alatt felvett Gyomaendrıd,
Kör út 39. szám lakóház ingatlan felajánlását és azt bruttó 500.000,-Ft azaz Ötszázezer
forint vételárért megvásárolja. Egyben utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés
elıkészítésére és megkötésére az eladó Szıke Jánosné feltételei alapján:
1./ A Városi Gondozási Központ Mirhóháti úti Intézmény új szárnyában kétágyas
elhelyezés biztosítása,
2./ A vételárat egyszeri beköltözési hozzájárulásként a Városi Gondozási Központ
részére megfizeti.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a felajánlott
lakóház ingatlanok megvásárlását követıen minısítesse át szociális lakásokká (
szükség ) és a szükséges alakításokat végeztesse el.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

40. napirendi pont
A Képviselı-testület Választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 27. §-ban biztosított
hatáskörének átruházása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a választásról szóló törvény
szabályozza azt, hogy a szavazatszámláló bizottságot hogyan kell létrehozni, továbbá a
bizottság miként végzi tevékenységét. Az elmúlt ülésen megválasztásra került a helyi
választási bizottság 3 tagja, akik mőködésüket már megkezdték. A szavazatszámláló
bizottságok tagjainak megbízatása jelenleg is él. Azonban a bizottság tagjainak sorában
változás következhet be, mint pld.: összeférhetetlenségi okok, lemondás, megbízás
visszavonása, halál. Ezeket figyelembe véve célszerő lenne, ha az önkormányzat e feladat
ellátásával valamelyik bizottságot bízná meg. Tehát tulajdonképpen hatáskör átruházásról van
szó ezen esetben. A korábbi éveknek megfelelıen javasolta az Ügyrendi és Jogi Bizottságot
megbízni a feladat ellátásával.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, kérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
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A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi C. tv. 27. § (1) bekezdésében
meghatározott feladat ellátásával, nevezetesen a választási bizottságok /
szavazatszámláló
bizottságok
/
esetlegesen
megszőnı tagjainak helyébe történı új választási bizottsági tag megválasztására
vonatkozó hatáskör ellátásával az Ügyrendi és Jogi Bizottságot bízza meg.
Határidı: azonnal, illetve 1998. október 18.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
41. napirendi pont
Közmeghallgatás megtartása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselı-testület évente
legalább egyszer, elıre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen az állampolgárok és a
helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatokat tehetnek.
Ugyanakkor a leköszönı testület tájékoztathatja a lakosságot a meglévı problémákról és az
elért eredményekrıl. A közmeghallgatás keretében ismertetni lehet a lakossággal a fejlesztési
elképzeléseket, és a folyamatban lévı beruházásokról is tájékoztatást lehet adni. A gyomai
részen 1998. október 1-én 17 órától a Katona József Mővelıdési Központban, az endrıdi
részen pedig 1998. október 6-án szintén 17 órától a Közösségi Házban kívánják megrendezni
a közmeghallgatást.
Észrevétel, hozzászólás nem lévén, kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. tv. 13. §-ban
meghatározott kötelezettségére figyelemmel 1998. október 1-én (csütörtökön)
17 órától a Katona József Mővelıdési Központban, míg 1998. október 6-án (kedden)
17 órától az endrıdi városrészen a Közösségi Házban közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatáson a polgármester az alábbi témakörökben ad részletes
tájékoztatást:
- Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1998. évi költségvetési helyzete
- Gyomaendrıd Város folyamatban lévı beruházásairól tájékoztatás
- Az önkormányzat fejlesztési elképzelései
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi
közérdekő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyérıl és
idejérıl a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
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További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester beszámolt arról, hogy az
állampolgárok, választópolgárok összegzik a Képviselı-testület munkáját, mely
megmutatkozik a szavazás alkalmával. Ezt követıen pedig megköszönte a képviselık elmúlt
idıszakban végzett eredményes munkáját.
Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatója a jelenlévı intézmények vezetıi
nevében és megbízásából megköszönte a Képviselı-testület azon munkáját, mellyel segítették
a városban lévı intézmények mőködését.
Dr. Dávid Imre polgármester az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi
napirendek megtárgyalásához javasolta zárt ülés elrendelését. :
- Fellebbezések,
- Gyomaendrıd Város és Csárdaszállás község egységes ivóvízellátás II. ütemének
megvalósítása
Felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület a zárt ülés elrendelésére tett javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/1998.(IX.17.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja
alapján a
- Fellebbezések
- Gyomaendrıd Város és Csárdaszállás község egységes ivóvízellátás
II. ütemének megvalósítása
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Ezt követıen megköszönte az érdeklıdık részvételét, és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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