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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. November 26-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Dezsı Zoltán alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Gellai Imre, Hack Mária, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr.
Kovács Béla, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Vass Ignác képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Rau József, Gróf Éva, Dávidné Papp
Éva, Kóris Györgyné a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi és
ügyintézıi,
Oktatási intézmények vezetıi, valamint a helyi és a megyei sajtó
képviselıi,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı és az aljegyzı
urat, a hivatal csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi jelenlévıt. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 20 fı képviselıbıl jelen volt 19 fı. Véha
Lászlóné képviselı elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud
részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Garai János képviselı urakat.
Ezt követıen tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Valamennyi bizottsági ülésen - a sürgısségre való tekintettel - egyetértés született abban,
hogy a Kárpátaljai árvízkárosultak megsegítésére 200.000 Ft támogatást ajánl fel
Gyomaendrıd Város önkormányzata. A felajánlott összegbıl tartósélelmiszert, és tisztítószert
vásároltak. Ezzel egyidejőleg a Bethlen Gábor Szakképzı iskola is győjtést szervezett,
amelyhez csatlakoztak a város intézményei és a lakosság részérıl is sok adomány érkezett.
Elég szép mennyiségő adomány győlt össze, amelynek kiszállítására november 19-én került
sor. A szállítmányt kísérı delegációt Dezsı Zoltán alpolgármester vezette. A vissza út
alkalmával történt egy kisebb baleset, de szerencsére komolyabban senki nem sérült meg.
Felkérte Dezsı Zoltán alpolgármester urat, röviden tájékoztassa a jelenlévıket az utazás
körülményeirıl és ott tapasztaltakról.
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, a településen összegyőlt adományokat három
gépkocsival szállították ki az ukrajnai Tiszabökénybe. A határon való átjutás nem ment
egyszerően, bürokratikus ellenállásba ütköztek annak ellenére, hogy a médiákból elızetesen
úgy tájékozódtak, hogy a segélyszállítmányokat egy könnyített eljárással engedik át a határon.

A több órás várakozás után végül átjutottak és elindultak a célállomásra, ahol nagy szeretettel
fogadták a delegációt, azok a szülık, akiknek a gyermekei itt tanulnak a Bethlen Gábor
Szakképzı iskolában. Az adományok elhelyezése három családi házban történt. A kipakolást
követın még aznap este visszaindultak. A határon ismét problémába ütköztek, mivel nem
rendelkeztek olyan igazolással, hogy ık az adományt hová vitték, hol pakolták le.
Az igazolás beszerzésére a delegáció néhány tagjának át kellett mennie egy a határhoz néhány
kilométerre lévı településre, Nagyszılısre, amikor szerencsés kimenetelő autóbaleset érte
ıket. A hely nem kellı ismerete és a rossz látási és útviszonyok miatt a gépkocsi ráfutott egy
felfagyásra és beborult az árokba. A gépkocsiban utazók közül ı szenvedett sérülést,
helyszínrıl beszállították a Nagyszıllısi kórházba, ahonnan pár óra elteltével, miután a
vizsgálatokból megállapították, hogy izomzúzódáson kívül komolyabb sérülést nem
szenvedett, szállítható állapotban van, átszállították a határon a Fehérgyarmati kórházba.
Másnap este a polgármester úr intézkedésére a Hivatal gépkocsijával hazaszállították
Elızetesen úgy tervezeték, hogy karácsony elıtt még további segélyszállítmányt jutatnak
Kárpátaljára, de az ukrán rendırség tájékoztatása alapján - okulva az ıket ért
kellemetlenségbıl - valamennyi segélyszállítmány kötelezıen a Nagyszıllısi Vámhivatalba
kell, hogy lejelentkezzen és az ı elosztásuk szerint kerül szétosztásra. Mindezek alapján
meggondolandó egy újabb kiút, ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy az adomány azokhoz
kerül, akiknek szánták.
Az ott élık nagyon megköszönték a delegációnak, hogy egyáltalán felmerült a település
részérıl, hogy ilyen módon segítik az itt tanulók családjait. Külön megköszönték, hogy
ezeknek a tanulóknak az étkezését és kollégiumi ellátását megfinanszírozza a város.
A kinttartózkodásuk során nagyon szomorú látványban volt részük, az ott lakókkal történt
beszélgetéskor elhangzott, sajnos egyáltalán nem látszik biztosítottnak, hogy a károk
helyreállítására a rászorultak segítséget kapnának.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az alpolgármester úrnak a tevékenységét.
Reméljük, hogy nemzetközi összefogással a Kárpátalján élı magyar családok megkapják a
segítséget a helyreállításhoz.
Arra kérte a képviselıket, hogy az alpolgármester úr tájékoztatása alapján a Kárpátaljai
árvízkárosultak megsegítésére a 200.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználását fogadják
el.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal 19 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/1998./XI. 26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kárpátaljai árvízkárosultak
megsegítésére a 200.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználását elfogadja.
Határidı: azonnal
A továbbiakban a polgármester úr az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévıket.
A Békés Megyei Közgyőlés október 30-án tartotta alakuló ülését. Elnökének Domokos László
országgyőlési képviselıt választotta, alelnöknek Dr. Jeszenszki Géza kisgazdapárti megyei
képviselıt.

Településünket Dezsı Zoltán alpolgármester képviseli a megyegyőlésben, aki az
Egészségügyi Bizottságnak is tagja. Továbbá Ungvölgyi János az Oktatási Bizottságba, Dr.
Kulcsár László a Mezıgazdasági Bizottságba külsıs tagként, és Dr. Dávid Imre polgármester
a Pénzügyi Bizottság tagjaként képviseli a várost.
A Megyei Területfejlesztési Tanácsba a statisztikai körzet képviseletére ıt delegálták a
következı két évre.
Megalakultak a város kisebbségi önkormányzatai. A Német Kisebbségi Önkormányzat
elnökének Dr. Weigert Józsefet választotta, míg a Cigány kisebbségi önkormányzat elnöke
Dógi János lett.
Ünnepélyes keretek között került átadásra a Mirhóháti úton az İszikék Idısek Otthona. Közel
nettó 30 millió Ft értékő volt a beruházás. Három ágy kivételével valamennyi helyet sikerült
értékesíteni, így az az elképzelés, miszerint a következı években a város minél kevesebbet
akar költeni erre az intézményre, megvalósult, és a beruházás az endrıdi településrészen is
megkezdhetı.
Az átadást követıen egy szakmai egyeztetésre került sor, melynek legnagyobb pozitívuma az
volt, hogy azóta a minisztériumból és a térségben ezzel a feladattal foglalkozók részérıl is
érkezett visszajelzés, miszerint méltányolják, és segítik a város ilyen irányú jövıbeni
elképzeléseit.
Térségi szilárd hulladék-lerakó létesítése ügyében két alkalommal tanácskozott a „ Hármas Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás. A téma a mai testületi ülésen önálló napirendi
pontként szerepel.
November 30-án Polgári Védelmi gyakorlaton vett részt.
A képviselı-testület döntésének megfelelıen a mezııri szolgálat felállításra került. Az
alkalmazásra került személyek közül idıközben egy fı visszalépett, a többiek a tanfolyamot
sikeresen elvégezték. A következı napokban kerül sor a területek végleges felosztására.
A Kner Imre Gimnázium Természetbarátainak Köre levélben köszönte meg az
önkormányzatnak a részükre jutatott 250.000 Ft támogatást, melybıl a Bükkszentkereszti
pihenıházba a gáz bevezetését oldották meg, így az üdülıt folyamatosan tudják használni, és
az ott felmerült költségeket ezzel ellensúlyozni tudják.
December 9-én kerül sor az Internet hálózaton megjelenı Gyomaendrıd Honlapjának
átadására, melyre a képviselı-testület tagjai is meghívást kapnak.
Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is ajándékoz a város karácsonyi csomagot az idısek
részére. A költségvetésben 1 millió forintot különítettek el erre a célra, melybıl fıleg tartós
élelmiszerbıl álló csomagot állítanak össze, kb. 1200 fı részére. A kiszállítást várhatóan
december 5 és 10 között fogják kezdeni.
Befejezésként bejelentette, hogy a következı héten szabadságon lesz, a SZMSZ
rendelkezésének megfelelıen ezen idıszakban az alpolgármester fogja helyettesíteni.
Megkérdezte az alpolgármester urat, bizottság elnököket, képviselıket van e napirend elıtti
interpellációjuk.

Interpelláció nem volt, így a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a
meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı volt.
A képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot 19 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/1998./XI. 26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998. November 26-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.

Alpolgármester választás
Képviselı-testület bizottságaiba tagok választása
Az 1999. évi víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapítása
Tájékoztató az Állami Számvevıszék által végzett megyei decentralizált
támogatási keret felhasználásával megvalósuló fejlesztések ellenırzésérıl
Gyomaendrıd városában
5. Az ivóvíz beruházással kapcsolatos támogatásokról való lemondás a
beruházás ÁFA-jának visszaigénylési jogosultsága miatt
6. Gyomaendrıdi térségi szilárd hulladék-lerakó létesítése
7. Termálkút felújítása
8. Katona József Városi Mővelıdési Központ vállalkozási formában történı
mőködtetése
9. 2. sz. Óvoda Vásártéri tagóvodájának vállalkozási formában történı
mőködtetése
10. Az intézmények finanszírozási helyzetének áttekintése
11. Az 1998. évi normatív állami támogatás elszámolása az 1998/99. évi
oktatási statisztika alapján
12. Mővelıdési Ház igazgatói állására benyújtott pályázat elbírálására szakmai
szakértıi bizottság létrehozása
13. Bérbe adott önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának módosítása
14. Tulajdonközösség megszüntetése
15. Beszámoló a Tourinform Iroda 1998. évi tevékenységérıl
16. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyomaendrıdi
Alirodájának mőködésérıl szóló beszámoló
17. Kriszt László telekvásárlásra vonatkozó kérelme
18. Davidovics László szolgálati bérlakás megvásárlására vonatkozó kérelme
19. „Sóshalom” régi településrész elnevezés visszaállításának kérése
Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont tárgyalása elıtt arra kérte a testület tagjait, hogy a lejárt határidejő
Képviselı-testületi határozatokról készült jelentést vitassák meg.
A 171/1998./VI.25./KT. számú „Egyeztetı tárgyalás elrendelése a Körös Halász
Szövetkezettel „ tárgyú határozat kiegészítéseként elmondta, az önkormányzat tulajdonában
lévı holtágak jövı évi hasznosításával kapcsolatban az egyeztetés megtörtént a két fél között.
A Képviselı-testület által elfogadott megállapodást aláírásra megküldték a szövetkezetnek,
melyet alapjaiban elfogadtak, egyedül a fizetési határidıben kértek módosítást.

A 213/1998./VII.30./KT. számú „ Blaha u. 2. És 4. Szám alatti ingatlanok megvásárlása”
tárgyú határozattal kapcsolatban a szerzıdés megkötéséhez határidı hosszabbítást kérnének
1999. Január 31-ig, mivel az ingatlanokat jelzálog terheli. Az elmúlt napokban történt
egyeztetés során azonban úgy tőnik, hogy sikerül a hitelezıkkel megegyezni és a jelzálogot
még ebben az évben levenni, így az adásvételi-szerzıdés aláírásra kerülhet.
A 257/1998./IX.17./KT. számú „ Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 500.000 Ft pénzbeli
támogatás biztosítása „ tárgyú határozathoz kapcsolódóan elmondta, úgy tőnik, hogy az
egyesület vezetıségét illetıen nem biztos, hogy kellıen stabilizálódik, ugyanis a jelenlegi
elnök év végével meg kíván válni ettıl a tisztségétıl.
261/1998./IX.17./KT. számú „ Alföldi Ökotérség fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtásának támogatása „ tárgyú határozattal kapcsolatban tudni kell, hogy a város 10
millió forintot nyert a pályázaton, az igényelt 15 millió forinttal szemben. November 16-án
Torgyán József miniszter úr ünnepélyes keretek között hirdette ki az eredményt. Azt, hogy a 3
benyújtott pályázat közül melyikre kapjuk a pénzt, nem tudjuk. Szerzıdéskötésre nem került
sor, lehet, hogy mind a három elképzelést ebbıl a 10 millió forintból kell megvalósítani, úgy
hogy a hiányzó részt saját erıbıl pótoljuk.
Az eredmény hirdetéskor szó volt arról, hogy újabb pályázatok benyújtására lesz lehetıség,
ahol ki lehet egészíteni a most el nem nyert összeget.
További kiegészíteni valója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e
észrevételük a jelentéssel kapcsolatban.
Az érintettek részérıl észrevétel, hozzászólás nem volt egyhangúlag, 19 igen szavazattal a
jelentést elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 7/1998./I.29./, 161/1998./VI.25./,
171/1998./VI.25./, 174/1998./VI.25./, 192/1998./VII.30./, 214/1998./VII.30./,
228/1998./IX.17./, 229/1998./IX.17./, 236/1998./IX.17./, 248/1998./IX.17./,
256/1998./IX.17./, 257/1998./IX.17./, 261/1998./IX.17./, 262/1998./IX.17./,
263/1998./IX.17./, 264/1998./IX.17./, 266/1998./IX.17./, 270/1998./IX.17./,
271/1998./IX.17./, 272/1998./IX.17./, 273/1998./IX.17./, 274/1998./IX.17./,
275/1998./IX.17./, 277/1998./IX.17./, 333/1998./X.29./ Kt. számú határozatokról
készült jelentést elfogadta,
a 245/1998./IX.17./kt. számú határozat határidejét 1998. December 31-ig, és a
213/1998./VII.30./KT. számú határozat határidejét 1999. Január 31-ig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Alpolgármester választás /szóbeli elıterjesztés alapján /
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület az alakuló ülésén határozatban
döntött arról, hogy a polgármester helyettesítésére két társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ. Az akkori alpolgármester választás során azonban az általa javasolt két személy közül
csak az egyik jelölt kapta meg a minısített többségő szavazatot, ezért a mai ülésen kell a
második alpolgármester személyére a javaslatot megtennie.

A képviselı-testület tagjainak, illetve a szőkebb lakosságnak eléggé eltérı volt a véleménye.
Sokak részérıl felmerült, hogy talán elég lenne a városban egy alpolgármester is, illetve volt
aki úgy vélekedett, hogy az endrıdi településrész nincs kellıen képviseltetve, így
ragaszkodtak ahhoz, hogy azon részen lakó képviselıt javasoljon alpolgármesternek.
A jelenlegi 20 fıs képviselı-testületbıl 5 fı lakik az endrıdi településrészen, így figyelemmel
a véleményekre, pártállásokra a második alpolgármesternek Gellai Imre képviselıt javasolta
megválasztani.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
történik, melynek lebonyolítására az alábbi 3 fıs szavazatszámláló bizottság létrehozását
javasolta. A szavazatszámláló Bizottság elnöke Jenei Bálintot az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke, tagjai Hack Mária és Tótka Sándor képviselıket az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai.
A képviselı-testület a javaslattal 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
338/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alpolgármester választással
kapcsolatos feladatok ellátására szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Jenei Bálintot, tagjainak Hack Mária
és Tótka Sándor képviselıket választja meg.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után, mivel személyi kérdésrıl fognak dönteni – megkérdezte a
jelöltet kívánja e az alpolgármester választáshoz a zárt ülés elrendelését.
Az érintettnek nem volt ilyen irányú kérése, mindezek alapján a polgármester megállapította,
hogy az alpolgármester választásra nyílt ülés keretében kerül sor.
Ezt követıen Gellai Imre képviselı, mint alpolgármester jelölt bejelentette személyes
érintettségét.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı bejelentésére elmondta, az Ötv. 14. § /2/
bekezdésében foglaltak alapján a képviselı döntéshozatalból történı kizárásáról a képviselıtestület dönt. Az ülés gördülékenységének biztosítása érdekében azonban javasolta, hogy a
jelöltet a döntéshozatalból ne zárja ki a testület.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
339/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete Gellai Imre képviselıt,
alpolgármester jelöltet nem zárja ki az alpolgármester választás
döntéshozatalából.
Határidı: azonnal

A szavazás technikai elıkészítéséig a testület tovább folytatta munkáját.
2. napirendi pont
Képviselı-testület bizottságaiba tagok választása / szóbeli elıterjesztés alapján /
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az alakuló ülést követıen egyeztetett a bizottságok
elnökeivel a bizottságok tagjainak kiegészítése vonatkozásában, melynek eredményeként az
alábbi személyek megválasztását javasolja az egyes bizottságokba.
Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjaként Császárné Gyuricza Éva képviselıt, illetve külsıs
tagként Dr. Schmit Péter nyugalmazott alkotmánybíró, alkotmány jogászt.
Humánpolitikai Bizottság külsıs tagjaként a Cigány Kisebbségi önkormányzat javaslata
alapján Ráczné Dógi Piroskát a kisebbségi önkormányzat tagját.
Megkérdezte a képviselıket egyetértenek e a javasolt személyekkel, vagy van esetleg eltérı
javaslatuk.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke kérte, hogy amennyiben Gellai Imre
képviselı, aki jelenleg az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja, alpolgármesterként
megválasztásra kerül, úgy helyébe a bizottság külsıs tagjának válasszák meg Kovács
Kálmánt, aki az elmúlt ciklusban képviselı tagja volt ennek a bizottságnak.
Visszahívása gellainak!!!!!!!

Császárné Gyuricza Éva képviselı, mint bizottsági tagjelölt bejelentette személyes
érintettségét.
Dr. Dávid Imre polgármester az ülés gördülékenységnek biztosítása érdekében nem javasolta
a képviselı asszony döntéshozatalból történı kizárását.
A képviselı-testület a javaslatot 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Császárné Gyuricza Éva képviselıt,
bizottsági tag jelöltet nem zárja ki a bizottsági tagok választása
döntéshozatalból.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester megkérdezte a jelöltet kívánja e, hogy a döntéshozatalra zárt
ülésen titkos szavazással kerüljön sor.
Az érintett nem kérte a zárt ülés elrendelését, így a bizottsági tag választásra nyílt ülésen, nyílt
szavazással került sor.
A továbbiakban a polgármester kérte a képviselıket, hogy a bizottságok tagjainak személyére
tett javaslatról külön-külön szavazzanak.

A képviselı-testület Császárné Gyuricza Éva képviselı Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának
megválasztására tett javaslatot 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Császárné Gyuricza Éva képviselıt
megválasztja az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának.
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület Dr. Schmit Péter az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsıs tagjának történı
megválasztására tett javaslatot egyhangúlag - 19 igen szavazat - támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Schmit Pétert megválasztja az
Ügyrendi és Jogi Bizottság nem képviselı tagjának.
Határidı: azonnal
A képviselı-testület Ráczné Dógi Piroska cigány kisebbségi önkormányzati képviselıt a
Humánpolitikai Bizottság külsıs tagjának történı megválasztására tett javaslatot 19 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Ráczné Dógi Piroskát cigány
kisebbségi önkormányzati képviselıt megválasztja a Humánpolitikai Bizottság
nem képviselı tagjának.
Határidı: azonnal
A határozatok meghozatala után az alpolgármester választás technikai elıkészületei
megtörténtek, így dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálintot a szavazatszámláló
bizottság elnökét ismertesse a szavazás menetét, majd ossza ki a szavazólapokat.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, érvényesen szavazni csak a jelölt neve melletti
körben, két egymás metszı vonallal lehet, és csak az erre szolgáló szavazólapon. A szavazás
úgy történik, hogy a jelölt neve mellett lévı karikába kell két egymást keresztezı vonalat
tenni. A szavazólapra tett megjegyzés a szavazat érvényességét nem érinti. Amennyiben a
szavazás nem a fenti módon történik, úgy a szavazat érvénytelen. Az alpolgármester
megválasztásához minısített többségre van szükség. A minısített többséghez a Képviselıtestület mőködése során az 1990. évi LXV. tv. 15. § (2) bek. szerint “a megválasztott
települési képviselık több mint a felének a szavazata szükséges.”

A szavazás lefolytatására, illetve az eredmény megállapításáig a polgármester szüntetet
rendelt el.
A szünet után Jenei Bálint az alábbiak szerint ismertette a szavazás eredményét.
A jelenlévı 19 fı képviselıból szavazott 19 fı, az urnában talált szavazólapok száma 19 db,
érvényes
Gellai Imre jelöltre leadott szavazatok száma 12 db. Ennek megfelelıen a szavazatszámláló
bizottság a szavazást eredményesnek minısítette. Gyomaendrıd Város megválasztott második
alpolgármestere Gellai Imre képviselı.
/ A szavazatok összesítésének eredményét tartalmazó jegyzıkönyv, e jegyzıkönyv mellékletét
képezi. /
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szavazatszámláló bizottság munkáját, majd
gratulált az alpolgármester úrnak eredményes és jó munkát kívánva a következı négy évre.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV. tv. 34. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Gellai
Imrét társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg.
Határidı: azonnal
Gellai Imre megválasztott alpolgármester megköszönte a képviselı-testület bizalmát, majd
kérte, hogy az elkövetkezı négy évben próbáljanak meg együtt dolgozni, eredményes munkát
végezni, és minél többet tenni Gyomaendrıd településért.

3. napirendi pont
Az 1999. Évi víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét röviden ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, ismét elérkezett az ideje annak, hogy a képviselıtestület meghozza döntését a jövı évi víz és csatornadíjakról. Az 1990 évi LXXXVIII tv.
elıírása óta ez egy felemás helyzet, mivel egy szolgáltatói árat kell a képviselı-testületnek
hatósági árszintre emelnie. A szolgáltatás árát a Békés Megyei Vízmővek Vállalat - melynek
önkormányzatunk is tagja - írja elı a közgyőlési határozatnak megfelelıen. A vállalat a
tulajdonos települések víz és csatornadíjának megállapítási alapját az elızı évi átlagdíj
figyelembevételével határozza meg. Az egyes települések az átlagdíjtól a helyi önköltségek
szórása alapján térnek el 20 % lefelé, illetve fölfelé. Az 1-3.kategóriába történı besorolások a
megelızı 5 év átlagönköltsége alapján történik. Településünk az ivóvíz szempontjából a 2.
árkategóriába, csatornadíjak esetében pedig a 3. kategóriába tartozik. Összegszerően ez azt
jelenti, hogy a jövı évre a közgyőlés által javasolt lakossági vízdíj 119,20 Ft+ Áfa, hatósági
vízdíj 155,20 Ft+ Áfa, míg a lakossági csatornadíj 90,10 Ft+ Áfa és a hatósági csatornadíj
156,90 Ft+ Áfa. A szippantott szennyvízfogadás hatósági díja pedig 235,40 Ft/m3+ Áfa.

Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzatát ki képviseli a Békés Megyei Vízmővek Vállalat közgyőlésében, illetve
azokat a számokat, amelyek az elmúlt 5 év átlaga alapján kerülnek megállapításra ellenırzi e
valaki.
A város ivó vize szinte ihatatlan, a lakosság mégis a legmagasabb díjat kénytelen fizetni ezért
a vízért.
Véleménye szerint nagyon hosszú az 5 éves átlagköltség, ezért a közgyőlésben a város
képviseletét ellátónak módosító javaslatként elı kellene terjeszteni, hogy az 5 év helyett 2 év
átlagönköltsége alapján próbálják meg az értékesítési díjakat megállapítani. Ugyanis nagyon
hosszú idı után tud a város a 3-as kategóriából átkerülni a 2 vagy az 1 kategóriába. Mint a
táblázatból is látható óriási a különbség az egyes kategóriák árai között, 50 %-al kisebb
díjtételt fizetnek azok akik az 1-es , és 25 %-al azok akik a 2 -es kategóriába vannak.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdés elsı felére válaszolva elmondta, a Vállalat
Igazgatóságának tagja önkormányzatunk részérıl Dr. Valach Béla képviselı.
Kétségtelenül igaz, hogy ezért a rossz minıségő ivóvízért nem kellene a lakosságnak ilyen
magas díjat fizetni, de ezek az árak még mindig alacsonyabbak, mint a hatósági díjak.
Ha az elmúlt év decemberében megkezdett ivóvíz beruházás a terv szerint halad, úgy a jövı
év júniusában egészséges ivóvizet ihat a város lakossága, és azt követıen lehet különbözı
javaslatokkal élni a vállalat felé a díjak megállapítását illetıen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, ami az ellenırzést illeti, a menedzsmen elkészíti
a számításokat, melyek alapján az igazgatóság elvégzi a besorolásokat, és mindezt a felügyelı
bizottság ellenırzi. Ezen felül van a vállalatnak független könyvvizsgálója, aki minden
számítást ellenıriz és ellenjegyez.
További kérdés észrevétel nem hangzott el, így a polgármester felkérte a képviselıket, hogy
alkossák meg az 1999. Évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjak mértékérıl rendelkezı
képviselı-testületi rendeletet.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1998./....Kt. számú rendeletét
az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjának megállapításáról a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
40/1995./XII.22./KT. számú rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Tájékoztató az Állami Számvevıszék által végzett megyei dezentralizált támogatási
keret felhasználásával megvalósuló fejlesztések ellenırzésérıl Gyomaendrıd Városában
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta, a bizottság a vizsgálati
jelentést tartalmát áttekintette, az abban foglaltakkal egyetértett, és annak elfogadását
javasolta a Tisztelt képviselı-testületnek.

Dr. Dávid Imre polgármester az elmondottakat annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a
vizsgálat során a Számvevıszék semmilyen hiányosságot nem állapított meg.
Kérte a képviselıket a tájékoztató elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete az Állami Számvevıszék által végzett
megyei decentralizált támogatási keret felhasználásával megvalósuló
fejlesztések ellenırzésérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
5. napirendi pont
Az ivóvíz beruházással kapcsolatos támogatásokról való lemondás a beruházás ÁFAjának visszaigénylési jogosultsága miatt
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gróf Éva pénzügyi ügyintézıt néhány szóban
tájékoztassa a képviselı-testületet az elıterjesztés lényegérıl.
Gróf Éva elmondta, az elmúlt év decemberében, amikor az ivóvíz beruházás elkezdıdött az
önkormányzat nem igényelhette vissza az ÁFA-t, mert a Békés Megyei Vízmővek Rt-vé
történı átalakulása folyamatban volt, de mivel az Rt-vé történı bejegyzése nem történt meg a
Cégbíróság által, megváltozott ez a lehetıség. Ugyanis, mint vállalat a közmővagyon vissza
került az önkormányzat tulajdonába, ami azt jelenti, hogy annak további hasznosítása
üzemeltetési formában történik az önkormányzat és a vállalat között létrejött 12 évre szóló
üzemeltetési szerzıdés alapján .
A beruházás ÁFA-jának visszaigénylése pedig úgy vált lehetıvé, hogy a testület a
szeptemberi ülésén nyilatkozatott tett arra vonatkozóan, hogy a város vízellátását biztosító
távvezetéket, annak elkészülte után a közmővagyonhoz hasonlóan a vállalattal kívánja
üzemeltetni.
Az Áfa visszaigénylése a saját erı tekintetében 24 millió forint megtakarítást jelent a
városnak
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, minden lehetıséget ki kell használni annak
érdekében, hogy a 600 millió forintos beruházás megvalósuljon, a 120 millió forint saját erıt
ahol lehet kiváltsák.
Az ÁFA visszaigénylésével lehetıvé válik, hogy a vizet kivezessék Nagylaposra és Öregszılı
azon részére, ahol nincs vezetékes ivóvízellátás.
További hozzászólás nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a határozati
javaslatot az elıterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
348/1998./XI.26./Kt. számú határozata

1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ivóvíz beruházáshoz az 1997. évi XLV. sz.
törvény alapján jóváhagyott címzett támogatás összegébıl
1997. évre
11376,2 E Ft
1998. évre
24000 E Ft
1999. évre
24000 E Ft
2000. évre
19802,8 E Ft összegő évenkénti bontásban,
összesen 79179 E Ft támogatásról lemond az ÁFA visszaigénylési jogosultság miatt.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ivóvíz beruházáshoz a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által jóváhagyott területi kiegyenlítı támogatás összegébıl
1997. évre
5688,1 E Ft
1998. évre
12000 E Ft
1999. évre
12164,25 E Ft összegő évenkénti bontásban,
összesen 29852,35 E Ft támogatásról lemond az ÁFA visszaigénylési jogosultság miatt.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ivóvíz beruházáshoz a Vízügyi Alapból biztosított
támogatás összegébıl
1998. évre
3538 E Ft
1999. évre
2400 E Ft összegő évenkénti bontásban,
összesen 5938 E Ft támogatásról lemond az ÁFA visszaigénylési jogosultság miatt.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatási szerzıdések módosítására
tegyen intézkedést.
Határidı: 1998. december 8.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. napirendi pont
Gyomaendrıdi térségi szilárd kommunális hulladék-lerakó létesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a hivatal mőszaki csoportjának vezetıjét
az elıterjesztés ismertetésére.
Rau József csoportvezetı elmondta, a hulladék-lerakó létesítésével kapcsolatban nagyon sok
tárgyalás folytattak az elmúlt idıszakban. A létesítéssel kapcsolatos elképzelés abból adódott,
hogy városunk nem rendelkezik olyan hulladék-lerakó teleppel, amely a környezetvédelmi
elıírásoknak megfelelne, a jelenlegi pedig még két évig képes fogadni a településen
keletkezett kommunális hulladékot.
A város vezetése több alkalommal próbálkozott, hogy a céltámogatási pályázat elıírásainak
megfelelıen partnereket keressen ennek a beruházásnak a megvalósításához. A
céltámogatások ugyanis kétféle képen realizálhatók, egyik eset a létszám megkötése, a másik,
hogy regionális legyen a lerakó és 20 km-es körzeten belül legyenek azok a települések,
amelyek a hulladékot erre a telepre szállítják.
Az elızetes megbeszélések alapján mintegy 8 település venne részt ebben a programban, de
vannak olyan települések, akik még gondolkodnak, hogy ık hogyan oldják meg ezt a
problémát. Gondol itt Szarvas városára, illetve Köröstarcsa is gondolkodik azon, hogy részt

vegyen ebben a programban. Éppen ezért az elıterjesztésben szereplı adatokat, létszámadatok – ennek megfelelıen változhatnak.
A program lényege, hogy a megvalósítása a jelenlegi hulladék-lerakó helyén történne. A
téglagyári gödröktıl délre esı területen. Az érintett telek tulajdonosokkal ennek érdekében
már lefolytatták a tárgyalást, amelynek eredménye, hogy adásvétel útján, vagy földcserével
hajlandók a szükséges területet biztosítani. Az így biztosított területen lehetıség lesz mintegy
50 évre megoldani a települések kommunális hulladékának lerakását, illetve megfelelı módon
történı kezelését. A területen túl azok az infrastruktúrák, amelyek szükségesek a telep
mőködtetéséhez, könnyen megoldhatók lesznek, elektromos áram, szilárd burkolatú út stb.
Mindössze egy 6 km-es külterületi út megépítése szükséges ahhoz, hogy a déli települések /
Hunya, Kondoros stb. / ezen az úton tudja a szemétszállítást megoldani, hogy ne a városon
keresztül kelljen ezt bonyolítani.
A 30 éves idıtartammal számított terület igény mintegy 2 hektár, ami azt jelenti, hogy egy
depóniát kell kialakítani az elsı 30 évre.
A költségek vonatkozásában- nagyon óvatos becsléssel – 550-570 millió forintban
gondolkodnak, amely teljes vertikumot képvisel. A lerakó-telep az azokhoz tartozó
létesítményeken felül a szállítójármővek, kukák, konténerek beszerzését is tartalmazza ez az
összeg, illetve azokat a beruházásokat, amelyeket a programban résztvevı településeknek
saját területükön kell majd elvégezni.
Céltámogatási pályázat alapján a támogatási lehetıség 40 %, központi Környezetvédelmi
Alapból 20 %, illetve a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz is lehetıség van pályázatot
benyújtani olyan formában, hogy az önkormányzatoknak a bekerülési költség 20 %-át
garantálni kell. Mindez azt jelentené, hogy 80 %-os állami támogatás mellett megvalósítható
ez a beruházás.
A pályázat benyújtásáig a résztvevı önkormányzatoknak a szükséges döntést meg kell hozni,
mert azt követıen a létszámadatok változtatására már nem lesz lehetıség. Gyomaendrıd, mint
gesztor szerepelne ebben a beruházásban
Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy miért hozzák ide idegen települések hulladékát,
az viszont biztos, hogy olyan veszélyes hulladékot nem szállítanak ide, amelynek a
környezetre károsító hatása lenne.
Az elhangzottak figyelembe vételével arra kérte a tisztelet képviselı-testületet, hogy a mai
ülésen hozza meg döntését, ugyanis, ha a környezeti hatástanulmányt nem tudják elkészíteni
és a szükséges engedélyeket beszerezni, úgy határidıre a pályázatot nem tudják beadni, ami
azt jelentené, hogy egy évet veszítenének.
A jelenlegi gazdasági körülményeket ismerve, Békés Megyében aki elsık között nyújtja be
pályázatát, annak nagy esélye lesz a nyerésre.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve az elhangzottakat elmondta, a tervezett beruházás
értéke 600 millió forint, amelybıl, mintegy 20 % saját erıt kell letenni, melynek értéke 120
millió Ft. Gyomaendrıdre levetítve ez 30-35 millió forintot jelent. Természetesen a saját erı
mértékét különbözı pályázati pénzek megszerzésével, saját munka kiváltásával igyekezni kell
minél kisebbre csökkenteni.
Mint azt Rau úr is említette 2001-ig a településen jelenleg mőködı telepen biztosított a
hulladék elhelyezése, azt követıen viszont a város nem fog rendelkezni a környezetvédelmi
elıírásoknak, és a szabványoknak megfelelı hulladék-lerakó teleppel, ami miatt esetleg
késıbb súlyos milliókat kellene fizetni, ezért az önkormányzat minden körülmények között
lépni kell ebben a kérdésben.
A mai ülésen a tisztelt testületnek arról, kell dönteni, hogy benyújtsák a pályázatot, majd a
soron következı ülésre kerülne beterjesztésre a részt vevı települések között létrejövı

együttmőködés szabályozó megállapodás, illetve a beruházással kapcsolatos további testületi
döntést igénylı elıterjesztések. A pályázat beadása elıtt pedig közmeghallgatás keretében
tájékoztatni kell a lakosságot is.
Jelenleg Sarkad, Dévaványa, Szeghalom, Gyomaendrıd és Szarvas, ez a három térség, aki
ebben a kérdésben indul, és amelyik elsıként indul és a legjobb feltételeket tudja hozni, az
biztos nyerésre számíthat. Az adott szituációban Gyomaendrıd térségének jó esélye van a
nyerésre, ha a résztvevı települések mind együtt lesznek.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke arra kérdezett rá, ha Szarvas városa még
sem vesz részt ebben a közös programban, az változtat e a beruházás volumenén, vagy pedig
marad 500-600 millió forint között beruházási költség, illetve mennyire látszik
megnyugtatónak, hogy a többi település benne lesz ebbe a társulásban.
Természetesen egyetértett azzal, hogy ennek a problémának a megszüntetésére nincs más
megoldás, mint egy ilyen térségi összefogás, de azért ennek veszélyeivel is számolni kell.
Dr.Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, elsı lépcsıben 6 település
kívánta ezt a társulást létrehozni, akik nyilatkozatukat meg is tették erre vonatkozóan. Utólag
jelentkezett Szarvas város, aki jelenleg még bizonytalan, aki, ha kilépne ebbıl a programból
100-120 millió Ft-al lenne kevesebb a beruházás, és nyilván a nyerési esély is kisebb, de ettıl
függetlenül ezt meg kell próbálni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke, mint az érintett körzet képviselıjének
voltak némi aggályai a lerakó létesítésével kapcsolatban. Személy szerint szeretett volna látni
ilyen korszerő hulladék-lerakót, azért, hogy megnyugtatóan tudja ennek fontosságáról
meggyızni az érintett körzetben élıket, ahhoz, hogy ne ütközzenek ellenállásba.
A jelenlegi telep a lakott területtıl 1 -1,5 km-re van, ezért nem mindegy hogyan oldódik meg
a megsokszorozódó kommunális hulladéknak a kezelése. Lesz e szemétégetı, a veszélyes
hulladékot, hogyan fogják kezelni.
További aggálya, hogy tényleg el készül-e a 6 km-es elkerülı út, ugyanis ha nem és az egész
városon keresztül hozzák át a szemetet, azzal tönkretehetik a várost.
Mindettıl függetlenül támogatja a beruházást, hiszen az új telep környezetvédelmi
szempontból minden elıírásnak meg kell, hogy feleljen. Ezen túlmenıen bizonyos
munkahelyteremtés lehetıségét is jelentené.
Czibulka György képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a jelenlegi telep közelében lévı
ivóvízbázist nem veszélyezteti -e ez a beruházás, az ott keletkezı csurgalékvíz nem fertızi el
az ivóvizet.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, kétségtelen, hogy a jelenlegi helyzeten az
önkormányzatnak javítani kell, azonban a központi segítségre – mint ahogy a tájékoztatóban
is elhangzott - csak egy nagyobb létszámú társulás esetén számíthatunk.
Jogosnak tartotta azt a kérdést, hogy amennyiben Szarvas városa nem társul ehhez a
programhoz, úgy kisebb eséllyel indulunk e a pályázaton, hiszen ez a város az egész
társulásnak a kb. 40 %-át teszi ki, de, ha így is esélyesek leszünk a nyerésre, úgy a maga
részérıl nagyon örül ennek a kezdeményezésnek és annak megvalósulását maximálisan
támogatni fogja.
Rau József mőszaki csoportvezetı válaszolva a felmerült kérdésekre, aggodalmakra
elmondta, mint azt a polgármester úr is említette 6 település próbálkozott ennek a pályázatnak
az elkészítésével, azonban volt egy kis gond, miszerint a Központi Környezetvédelmi Alap

támogatás elnyerésére a korábbi pályázati kiírás úgy szólt, hogy minimum 50.000 fı/létszám.
Arról, hogy ez a létszám a következı évben hogyan fog változni, még nincs információ.
Ami az elkerülı út megépítését illeti, a program gondolatának megszületése pillanatában
elsıként az lett kimondva, hogy az un. Keselyısi utat ki kell építeni Hunya irányába, ugyanis
a hulladékot nem kívánják a városon keresztül a lerakó telepre vinni.
Hulladékégetı nem lesz, kizárólag településeken keletkezı szilárd kommunális hulladéklerakó létesítésrıl van szó, amely elsı fázisában lerakó telep lesz, azonban a létesítés eleve
úgy fog történni, hogy a késıbbiek folyamán szelektív lerakó megvalósítását is lehetıvé teszi,
és az így szelektált és újra hasznosítható anyag másodlagos feldolgozásra elszállításra
kerülnek papírgyárakba és más üzemek részére.
Veszélyes hulladékok / akkumulátor, fáradt olaj stb. / válogatása és elszállítása is szerepel
ebben a programban, amelyeket külön győjtı szigeteken, átmeneti tárolókban tárolnának, az
elıírásoknak megfelelıen.
Az ivóvízbázisra jelentkezı esetleges veszélyeztetését illetıen, tudni kell azt, hogy a lerakó
létesítését csak úgy engedélyezik, hogy az ott keletkezı szennyvizet, csurgalék vizet, esıvizet
külön zárt rendszeren keresztül össze kell győjteni, amelyet idıszakonként a depóniák
locsolására, és az ott lévı berendezések tisztítására használják fel. Egyébként ezek az
ivóvízbázisok olyan mélységőek –100-400 m - , hogy azokat a telep nem tudja elszennyezni,
elfertızni.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát, arra kérte a képviselıket, hogy az elhangzottak
illetve az elıterjesztésben leírtak figyelembevételével hozzák meg döntésüket a térségi szilárd
hulladék-lerakó létesítésérıl.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
349/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért Gyomaendrıdi térségi szilárd
hulladék-lerakó létesítésével, és annak megvalósításában részt kíván venni.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi térségi szilárd
hulladék-lerakó megvalósításával
kapcsolatos gesztori feladatok ellátását
vállalja az azzal kapcsolatos ügyek intézésére felhatalmazza Dr. Dávid Imre
polgármestert
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert az együttmőködést szabályzó
megállapodás elkészítésére.
Határidı: 1999. Januári testületi ülés
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Gyomaendrıdi térségi szilárd
hulladék-lerakó létesítésével kapcsolatos elıkészítı feladatok beindításával és az
elıkészítı feladatok költségeinek létszámarányos megosztásával.
A Képviselı-testület az elıkészítı munkák településre esı részét vállalja, és azt az
1999. évi költségvetésébe beállítja.

Határidı: 1999. Évi költségvetés készítése
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Gyomaendrıdi
térségi szilárd hulladék lerakó megvalósításával kapcsolatos végleges döntés – a
kivitelezési munkák beindítása – csak a közös beruházást biztosító anyagi
források együttes megléte esetén szülessen meg. A döntést az érintett
önkormányzatok közös képviselı-testületi ülésén kell meghozni.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7.napirendi pont
Termálkút felújítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, gondok jelentkeztek a városban mőködı termál
kúttal, csökken a kút vízhozama, illetve a hımérséklete, ezért feltétlen felújításra szorul.
Az elıterjesztés alapján nem a felújítás tényét, hanem a felújításra vonatkozó pályázat
benyújtásának tényérıl kell dönteni a tisztelt testületnek.
Felkérte Rau József csoportvezetıt röviden ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Rau József csoportvezetı elmondta, a termálkút felújítása nagyon fontos lenne, annál is
inkább mivel a kút kettıs funkciót is ellát. Elsısorban a lakosságnak ivóvízként és
melegvízként szolgál, másodsorban a liget-fürdı vízszolgáltatása errıl a kútról történi.
1958-ban fúrták ezt a kutat, az akkori 480 l vízhozama, mára 250 l-re csökkent, ami azt
jelenti, hogy ha valamilyen beavatkozás nem történik, úgy elıbb-utóbb elapadhat, tehát olyan
megoldást kell találni, ami hosszú távon biztosítani tudják a vízvételt ebbıl a kútból.
Az elıterjesztésben két költségbecslés szerepel. Egyiket a Mélyépterv-Mévit Kft. Készített
egy szakvéleményt, amelyben leírta milyen vizsgálatokat és felújításokat kell kúton elvégezni.
A másik egy konkrét árajánlatot tartalmaz összesen 8.340 e Ft + Áfa összegben.
Az elıterjesztés összeállítása óta tisztázódott, hogy az Áfa visszaigénylésére lehetıség van,
így a határozati javaslatban szereplı számadatok annyiban változnának, miszerint a bekerülés
költség nettó 8.340 e Ft, és az önkormányzat által biztosítandó önerı 2.502 e Ft. Kérte a
tisztelt képviselıket, hogy a döntés során a változást vegyék figyelembe.
Ami a pályázati lehetıséget illeti, az Idegenforgalmi Bizottság döntése alapján lehetıség van
a gyógy túrizmus fejlesztése érdekében a meglévı termál kutaknak a felújítására, amelyhez a
bekerülési költségnek a 70 % -át biztosítják állami támogatásként. Ezen túlmenıen lehetıség
van arra, hogy az önkormányzati saját erıt saját munka kiváltásával lényegesen le tudják
csökkenteni. A pályázat benyújtásának határideje november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester úgy vélte, valamennyien egyetértenek abban, hogy
Gyomaendrıd termál kút nélkül elképzelhetetlen. Amennyiben most nem teszik meg a lépést,
úgy a következı idıszakban új kút fúrásáról kell dönteniük, amely ettıl lényegesen drágább
és bonyolultabb lenne.
Czibulka György képviselı egyetértett a pályázat benyújtásával, egyben megkérdezte, van e
alapja azoknak a hangoknak, miszerint a lakosságnak fizetni kell a termálvízért.

Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, errıl egyáltalán nincs szó, még gondolat szintjén
sem szabad, hogy ez felmerüljön.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök emlékeztette a tisztelt képviselıket arra a döntésükre,
amelyben a termálkút vízbiztosítását rangsorolták, amelyben az elsı helyen a lakossági
vízellátás szerepelt.
Jenei Bálint bizottsági elnök aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy amennyiben
búvárszivattyú beépítésére kerül sor, úgy fennállhat a veszélye annak, hogy lerövidítik ennek
a stabil kútnak a vízhozamát.
Mennyire van biztosíték arra, hogy az elıterjesztésben leírt módon történı kivitelezést
követıen nem lesz rosszabb a helyzet.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az anyagban egy árajánlatról van szó, a
felújítással kapcsolatos részletes tárgyalások még nem történtek meg. A bizottsági üléseken
egyértelmően elhangzott, hogy mint lehetıséget sem kell igazán támogatni, hogy ez a kút úgy
kerüljön felújításra, hogy utána búvárszivattyúval mőködjön.
Lezárva témát arra kérte a képviselıket, hogy a Rau úr által elmondott számadatok
figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal a határozati javaslatban leírtakat támogatva az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület egyetért a Termálkút felújítása
vonatkozó pályázat benyújtásával. A pályázat a hosszú távra vonatkozó “B”
változat és a VIKUV Rt ajánlata alapján kerüljön elkészítésre.
A Képviselı-testület a szükséges önerıt a bekerülési költség –nettó 8.340 e Ft 30 %-át 2.502 e Ft-ot az 1999. Évi költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület a megvalósult fejlesztés turisztikai célú hasznosítására 5
évet, meghiúsulás esetén visszafizetési garanciát vállal a támogatás összegére.
Határidı: 1998.november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
A Katona József Városi Mővelıdési Központ vállalkozás formájában történı
mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a véleményezı bizottságok elnökeit ismertessék a
bizottságok álláspontját az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottsági elnöke elmondta, a bizottság elég
hosszasan tárgyalta meg ezt a témát, a vita során elhangzottak pro és kontra dolgok.
Felmerült, hogy egyáltalán lesz e jelentkezı, aki kivegye ezt az intézményt vállalkozásba, mi
lesz az ott dolgozókkal stb, végül arra jutott a bizottság, hogy támogatják a vállalkozásba
adást és javasolják a képviselı-testületnek az erre vonatkozó pályázati kiírás megjelentetését.

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az intézmény dolgozói is foglalkoznak az intézmény
vállalkozásba vételének gondolatával.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság 5 igen és 1 ellen
szavazattal elfogadta az elıterjesztést, de azért némi aggodalmak is megfogalmazódtak
részükrıl. Nem a vállalkozásba adás ellen volt kifogásuk, hanem a mővelıdésre fordított
összeget a város életében nagyon kevésnek tartják.
A vállalkozásban adás során 4,2 millió Ft támogatást adna az önkormányzat a feladat ellátás
biztosítására, amit nem lehet tudni, hogy a vállalkozónak elég e vagy sem, de az biztos, hogy
az eddig biztosított 6 millió Ft ezáltal tovább csorbulna. Ennek elkerülése érdekében a
bizottságnak az volt a javaslata, hogy a két összeg közötti különbséget - 1.8 millió Ft-ot ne
vegyék el a mővelıdéstıl, hanem fordítsák kiemelt rendezvények, a közmővelıdésben
szerepet vállaló civil szervezetek támogatásra, illetve kulturális eszközök vásárlására,
Összegezve a bizottság véleményét, támogatják a vállalkozásba adást úgy, hogy ez által a
kultúrára szánt összeg ne csökkenjen.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság szintén támogatta az
elképzelést, de azért ott is elhangzottak aggodalmak.
Az anyagban utalás történt arra, hogy a bizottság elnöki megbeszélésen az ott jelenlévık
egyetértettek ezzel az elképzeléssel. Részérıl ez az egyetértés azt jelentette, hogy
egyetértenek azokkal a törekvésekkel, hogy igyekezni kell a következı években, azokban az
infrastrukturális lemaradásokban, amelyek a városban jelentkeznek elıbbre lépni, és ennek
alapjait megteremteni.
Ennek egyik módjaként hangzott el, hogy az intézményi területen próbálják meg csökkenteni
a kiadásokat, és forrásokat teremteni a fejlesztési saját erıhöz.
A bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy ebben a törekvésben a vállalkozásba adás lehet
egy elfogadható forma, de vigyázni kell arra, hogy az intézményhálózat azért ne szenvedjen
olyan károsodást, amely a lakosság részérıl felmerülı igényeket csorbítaná, rosszabb helyzet
ne következzen be a szolgáltatásba.
Amennyiben ez az elképzelés anyagi vonatkozásban így valósul meg, az visszalépést
eredményezne. A tervezett 1.8 millió Ft-os elvonás a valóságban közel 3 millió Ft, hiszen az
inflációval nem számoltak. A dologi kiadás területén megtakarítás nem lehetséges, személyi
kiadás vonatkozásában az intézmény további 1 fıvel történı csökkentésével 5-700 e Ft
megtakarításnál többet nem lehet elérni. Ezen túlmenıen számolni kell azzal, hogy azok a
pályázatok, amit az intézmény nyújtott be és esetleg nyert is, egy vállalkozó által benyújtott
pályázat esetén nem kerülnek ilyen pozitívan elbírálásra, illetve meg lehet a veszélye annak is,
hogy egy vállalkozásban mőködı mővelıdési házat az egyéb vállalkozók nem fognak olyan
mértékben támogatni. Mindennek az lehet az eredménye, hogy annak a vállalkozónak, aki ezt
esetleg elvállalja, az anyagi bázisa olyan alacsony lesz, hogy nem tudja ezt másként áthidalni,
mint az ellátásban érvényesül egy jelentıs visszaesés. Még ha ki is kötik, mit kell neki
produkálni, veszteségre biztos nem fogja csinálni, így ha visszaadja a vállalkozást, a városnak
egy újabb problémával kell szembenéznie.
Véleménye szerint ezekrıl a veszélyekrıl mindenképpen szólni kell, tárgyilagosan át kell
tekinteni, hogy milyen anyagi forrás kell ahhoz, hogy vállalkozási formában is eredményes
lehessen ellátni a feladatot szintromlás nélkül.
Czibulka György képviselı a maga részérıl 6 millió forint önkormányzati támogatás
biztosítása mellett támogatta az intézmény vállalkozásba adását.

Dr. Valach Béla bizottsági elnök az elıterjesztés szerinti támogatás biztosításával értett
egyet. Elıre semmi esetre nem lenne szerencsés nyilatkozni egy magasabb összegő
támogatásról, a pályázati feltételek alapján a pályázónak úgy is nyilatkoznia kell terveirıl,
üzlet és mővelıdés politikájáról, így annak ismerete és értékelése után lehetne esetleg erre
visszatérni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egyetértett a Humánpolitikai bizottság azon javaslatával,
miszerint a két összeg közötti különbség – 1.8 millió Ft- maradjon meg a kultúra területén.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztés szerint fogadják
el ezt a javaslatot. Tudomásul kell venni, hogy ha itt elıre pénzt osztogatnak, akkor nem
csináltak semmit, fölösleges a törekvés. A pályázó annyira pályázik, amennyire akar, ha
többet kér, majd utólag eldöntik, oda adják e a kért támogatást, vagy nem.
A felszólalások során felmerült aggályokat el tudja fogadni, az is igaz, hogy igazán sok pénzt
nem tudnak megspórolni, a vállalkozásba adással az emberi kezdeményezı kézséget, az
emberi gondolkodást és tenni akarást szeretnék kihasználni.
Véleménye szerint a kultúra vonatkozásában az nem visszalépés, ha gondolkodásra késztetik
a vállalkozót.
Bízik abban, hogy az érdekeltség mindenképpen meg lesz a vállalkozónál, viszont az is
biztos, hogy ha ez a szolgáltatás drága lesz, nem kell senkinek.
Nagyon büszke arra, hogy mindazok az intézmények, amelyeket az elmúlt két év alatt
vállalkozásba adtak, kiválóan mőködnek, és olcsóbban, mint az elıtt. És mindezt igyekeztek
gyomaendrıdi vállalkozóknak adni.
A maga részérıl azt szeretné, ha a mővelıdési ház olyan egyéb programokat szervezne,
amellyel itt tudnák tartani a gyomaendrıdi fiatalokat, a majdani vállalkozót igyekszik erre
késztetni.
Meglátása szerint az intézmény jelenlegi vezetıje, ha bele mer vágni ebbe a vállalkozásba,
tudná csinálni, jobb színvonalon, jobban átgondolva, mert az egyéni érdeke ez lesz.
Megyeriné Csapó Ildikó a mővelıdési ház igazgatója elmondta, igazán nem érte váratlanul a
képviselı-testületnek ezen szándéka. A regionális és országos közmővelıdési fórumokon
évek óta szó van errıl a formáról, többségében ma már közhasznú társaság formájában
mőködnek a vállalkozásba adott mővelıdési házak.
Érzése szerint megpróbálható ez a mőködtetési forma, megfelelı állami támogatással
valószínő, hogy lehet racionálisabban, és hatékonyabban mőködtetni. A maga részérıl átfogja
gondolni, hogy benyújtsa e a pályázatot, vagy nem.
A vállalkozásba adás során arra azért figyelemmel kellene lenni a bérbeadónak, hogy bár
mennyire is sikerül a vállalkozónak hatékonyan mőködtetni ezt az intézményt, annyit nem
biztos, hogy ki tud termelni, amibıl az ingatlanok felújítását saját erıbıl meg tudja oldani.
Biztosítani kellene a bérbeadónak azt a lehetıséget, hogy a vállalkozó igényelhessen
támogatást az önkormányzat költségvetésébıl. Mint az intézmény vezetıje, jól ismeri az
épületek állagát, sajnos vannak olyan szükségszerő felújítások, amelyek már évek óta
húzódnak fedezet hiány miatt. A bérbeadási szerzıdésben tisztázni kell ezeket a dolgokat.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárta a vitát, majd felkérte a testület tagjait hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi CXL. törvény 75. §. és
78. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Katona József Városi Mővelıdési
Központot 1999. február 01-tıl vállalkozási formában történı üzemeltetésre
meghirdeti.
2./
A Képviselı-testület az elıterjesztés mellékletében szereplı pályázati kiírás
megjelentetését rendeli el. Megbízza a Polgármestert a pályázati eljárás
lebonyolításával.
3./
A Képviselı-testület utasítja a Polgármester, hogy az 1992. évi XXXIII. tv.
25/A. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint ismertesse az érintett
közalkalmazotti közösséggel a képviselı-testület döntését..
4./
A Képviselı-testület a pályázati elbírálással kapcsolatos elıkészítı feladatok
ellátásával a 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet 26. §. (1) bekezdésében
meghatározott munkacsoportot bízza meg.
5./
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, a vállalkozási formába adással
kapcsolatos létszámleépítésrıl a jelentést a Munkaügyi Központ felé tegye
meg. A végsı döntés meghozatalához a szükséges véleményeket szerezze
be.
Határidı:

Felelıs:

-

pályázat benyújtásának határideje: 1999. január 04. 12,00
óra
- a pályázat elbírálása: 1999. január 12-ig
- a Képviselı-testület döntéshozatala: 1999. januári KT.
ülés
Dr. Dávid Imre polgármester

9. napirendi pont
A 2. Sz.. Napközi Otthonos Óvoda Vásártéri tagóvodájának vállalkozási formában
történı mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a fenti napirendhez hasonlóan ezt is három bizottság
véleményezte, felkérte a bizottság elnökeit tegyék meg szóbeli ismertetıjüket.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a bizottság ülésén jelen voltak az érintett tagóvoda
vezetıje, illetve a 2. Sz. Óvoda vezetıje. Mind ketten elmondták a vállalkozásba adással
kapcsolatos aggodalmaikat. Igen sok, nagyon jogos problémát vettek fel, amely
elgondolkodtató lehet a testület számára is.
A bizottságot a döntés meghozatalában két dolog vezérelt. Egyik az, hogy van már a
városban egy ilyen gyermekintézmény / bölcsıde /, amely vállalkozásba van, és jól mőködik

A másik, ami ettıl fontosabb, hogy ennek az óvodának az önkormányzati támogatása az
elmúlt öt év alatt a háromszorosára növekedett. Ezt hosszabb távon az önkormányzat nem
tudja anyagilag vállalni, ezért a bizottság úgy döntött, hogy támogatja a vállalkozásba adást,
és javasolja a testületnek is elfogadásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a Humánpolitikai bizottság a vállalkozásba
adásra vonatkozó javaslatot nem fogadta el. Egyrészt, mert a bizottsági anyagban még úgy
szerepelt, hogy a vállalkozásba adás tervezett idıpontja 1999. Március 1. ez azonban a
közoktatási törvénynek nem felelt meg. Azóta a törvénynek megfelelıen az idıpont
helyesbítésre került.
A másik szempont, ami miatt nem fogadta el a bizottság, hogy az anyagban nem találtak
semmilyen pedagógiai, közoktatási indokot a vállalkozásba adásra, kifejezetten csak pénzügyi
alátámasztással lett megindokolva.
Szakmailag az alábbi problémája merült fel az óvoda bérbeadásával kapcsolatban:
„ Az én tudat három éves korra alakul ki, ettıl kezdve személyiség egy gyerek, aki önmaga
szabályozására képes. Az óvodás korú gyermek az érzelmi fejlıdés idıszakában van.
Megjelenik az intellektuális érzelem a kíváncsiság, és az 5-6 éves korú gyermekre már
jellemzı a rájövés, kitalálás öröme. Ebben a korban nagyon fontos a tartós személyes szeretet
kapcsolat, a gyermek testi, lelki, szociális érintése. Védettség és szeretet érzés nélkül a
gyermek elbizonytalanodik, szorongóvá válik. A gyereknek ebben a korban az állandóságot,
biztonságot biztosítani kell. „
Ezek azok az aspektusok, ami miatt komolyan aggódik. Egy intézmény nem lehet kísérlet
tárgya, az oda járó gyermekek már egyszer átélték egy változtatást, amikor a Kisréti útról át
kellett költözniük a jelenlegi helyükre. Két éven belül nagyon gyors ez az újbóli intézkedés.
A gyermek személyiség fejlıdése miatt félı, hogy nem igazán a vállalkozói szféra
kompetenciája lenne ez az intézmény, hiszen egy vállalkozás mindig nyereségérdekeltségő, és
nem hiszi, hogy egy óvodában olyan komoly nyereséget lehetne produkálni.
Pedagógiai kutatások is bebizonyították, hogy nagyon fontos az óvodai nevelés, és nem hiszi,
hogy az önkormányzatnak most megkellene próbálni ezt vállalkozásba adni.
További aggálya ezzel a szándékkal, hogy a vállalkozónak nyilván az lesz az érdeke, hogy az
alkalmazott óvodapedagógusoknak minél kevesebb bért kelljen fizetni, ami csak úgy lehet, ha
fiatal pályakezdıket fog alkalmazni.
Bizottsági ülésen felvetıdött részérıl, hogy a hivatalnak meg kellene nézni, hogy a
vállalkozásba adott bölcsıdében pedagógiai szempontból „jó kezekben” vannak e a
gyermekek, és amennyiben úgy látják, hogy a szülık maximálisan elégedettek, akkor esetleg
meggyızhetı arról, hogy támogassa az óvoda vállalkozásba adását. Addig viszont, míg a
vizsgálat eredményét nem ismeri, a maga részérıl idıre van szüksége a döntés
meghozatalához.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság az óvoda vállalkozásba
adását egyhangúlag támogatta. A döntésüket az indokolta, hogy a kapott tájékoztatás szerint a
hasonló formában mőködı bölcsıde jól bevált, a korábbihoz képest nıtt a gyermekek
létszáma. Anyagi vonatkozásában egyszerőbb ez a kérdés, mert a jól végzett munka alapján
valószínő, hogy több gyerek kerül az óvodába, aminek következtében több saját bevétel
képzıdik.
A pályázat kiírás során esetleg lehetne kikötés, hogy az iskola elıtt álló gyerekek esetében az
óvoda pedagógus személye ne változzon arra az oktatási évre.

Czibulka György képviselı részérıl felmerült a kérdés, miért nem az egész 2. Sz. óvodát
adják ki vállalkozásba, miért csak ezt a tagóvodát. Az anyagban leírt számadatok az össz
óvodára vonatkoznak, miért nem tagóvodára vetítve számították ki a finanszírozási adatokat.
A tagóvoda jelenleg is túl létszámmal dolgozik az 56 férıhelyen 64 gyermek van, sokkal több
gyermek oda már nem vehetı fel.
Dezsı Zoltán alpolgármester úgy gondolta, hogy mindenképpen olyan személy fog pályázni,
aki jelenleg is az intézmény dolgozója, vagy aki eddig is gyerekekkel foglalkozott.
Véleménye szerint az ott dolgozók eséllyel pályázhatnának. Aki erre vállalkozik annak az
érdekeltsége elsısorban nem az anyagiassághoz főzıdik, hanem ahhoz, hogy minél
elismertebb legyen a tevékenysége.
Ami az ott dolgozók továbbfoglalkoztatását illeti, az az idısebb óvónı, aki eddig is
tisztességgel és becsülettel dolgozott, biztos nem lesz útban a vállalkozónak, ha a szülık
körében is egy elismert óvónı, továbbra is számíthat a munkahelyére.
Megítélése szerint azokra az aggályokra, amelyek most elhangzottak, akkor kellene
visszatérni, ha a megismerték a pályázatokat, egyenlıre viszont abban kell dönteni, hogy az
intézményt kiadják vállalkozásba, vagy nem.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem értette, hogy egyesek miért félnek annyira az oktatási
szféra vállalkozásba adásától kipróbálás nélkül, kizárólag elıítéletekre alapozva. Nyugati
országokban ez már évek óta jól mőködik.
Látni kell, hogy Magyarországon is egyre inkább az a cél, hogy amit lehet privatizálni kell,
legyen felelıs gazdája egy-egy területnek. A maga részérıl ezzel maximálisan egyetértett.
A pályázati feltételek mindazokat tartalmazzák, ami a hozzászólások során aggályként
felmerültek, az biztos, hogy ezt a tevékenységet, csak életcélként, hosszú távra gondolkodva
lehet végezni, minıségi alapon.
Dr. Csoma Antalné a 2. Sz. Óvoda vezetıje hozzászólásában az alábbiakat mondta.
Nagyon váratlanul érintette az intézmény valamennyi dolgozóját a tagóvoda vállalkozásba
adására tett javaslat, annál is inkább mivel a majdan egy éve a tisztelt testület által elfogadott
közoktatási politikai koncepcióban az óvodai ellátással kapcsolatban, úgy fogalmaztak, hogy
a jelenleg óvodai intézmény hálózat biztosítja az önkormányzat feladat ellátási
kötelezettségét. A demográfiai adatok ismeretében a 2. Sz. óvoda négy tagóvodája az
elkövetkezı években biztosítja a teljes óvodai szolgáltatást.
Tudják, hogy az országban mindenütt a kötelezı feladatok ellátása - óvoda, iskola- igényli a
legtöbb önkormányzati támogatást. Az itt jelenlévı pénzügyi szakembereknek biztos nem kell
bizonygatnia, hogy miért nıtt az elmúlt években ilyen mértékben az óvoda támogatása.
Ehhez kapcsolódóan Dr. Szemkı Judit a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium
államtitkára az endrıdi településrészen tartott fórumon az alábbiakat mondta, „az állam
legkevésbé támogatja az óvodát. Az állami kötelezettség vállalás miatt kevesebbet kap az
óvoda, relatíve növekedni fog a támogatás, de továbbra is az önkormányzatoknak jelentıs
összeggel kiegészíteni. Ha az óvodák szerepét nem tudják megerısíteni, szociálisan rendkívül
hátrányos helyzetbe kerülnek a gyerekek.”
A maga részérıl azt szeretné, ha az óvónık nagyon tárgyilagosak, és korrektek maradnának.
A vállalkozási formában történı üzemeltetés indokait megismerve kifejtette a intézmény
dolgozóinak álláspontját.
 Tovább csökkenthetı a közalkalmazotti létszám, és a végkielégítés a központi keretbıl
még visszaigényelhetı: Ez az indok számukra a legfájdalmasabb, mert az intézmény
átszervezése óvodapedagógusok és technikai dolgozók munkanélküliségét vetíti elı.
Megrendült a biztonságérzetük, többségüket létbizonytalanság fenyegeti. Mit fog jelenteni

mindez a szoros érzelmi kapcsolatot igénylı gyermekeknek, hogyan fogja érinteni a
szülıket.
 Az épület állagmegóvása nem az önkormányzatot terheli: A vásártéri óvoda a gyomai
óvodák közül az egyetlen, amely gyermek intézménynek épült, állaga felszereltsége jó, a
legkorszerőbb.
 Az ellátás színvonalában is kialakulhat versengés az önkormányzat és a vállalkozásba adott
intézmény között: Ez a versengés jelenleg is meg van az óvodák között, azon belül pedig a
csoportok között is. Egy egészséges rivalizálás csak a nevelımunka színvonalának tesz jót.
Nem kételkednek abban, hogy a leendı vállalkozó a feladatellátást körültekintıen és jó
színvonalon oldja meg.
Befejezésként arra kérte a tisztségviselıket, hogy szíveskedjenek az alkalmazotti közösséget
és a szülıi szervezetet tájékoztatni az önkormányzat ezen szándékáról. Továbbá kérte a
tisztelet testületet, hogy döntésüket körültekintıen és felelısségteljesen hozzák meg.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezésként elmondta, elhangzottak pro-kontra dolgok.
Jóslásokkal nem szabad foglalkozni, az aggályokat viszont el lehet fogadni. Kétségtelen, hogy
ez az intézkedés bizonyos mértékben a munkanélküliek létszámának emelkedését fogja
jelenteni, de tudomásul kell venni, hogy az állami támogatás mellé az önkormányzatnak évrıl
évre több támogatást kellett adni a mőködıképesség biztosítása érdekében.
A jövı évi normatív támogatás vonatkozásában úgy érezte, hogy az óvodák egy árnyalattal
rosszabb körülmények közé kerülnek, az általános iskolák még ettıl is rosszabb helyzetbe
lesznek, a középiskolák azok, amelyek hasonló normatív támogatásra számíthatnak. Ebbıl
következıen az önkormányzat is sokkal rosszabb helyzetben lesz.
Lezárva a témát arra kérte a képviselıket, döntsenek az óvoda vállalkozásba adásáról.
A képviselı-testület a 14 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal a vállalkozásba adást támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 88. §. (4)
bekezdésében foglaltak alapján a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Vásártéri
lakótelepen mőködı tagóvodáját 1999. július 01-tıl vállalkozási formában
történı üzemeltetésre meghirdeti.
2./
A Képviselı-testület az elıterjesztés mellékletében szereplı pályázati kiírás
megjelentetését rendeli el és megbízza a Polgármestert a pályázati eljárás
lebonyolításával.
3./
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1992. évi XXXIII. tv.
25/A. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint ismertesse az érintett
alkalmazotti közösséggel a Képviselı-testület döntését.
4./

A Képviselı-testület a pályázati elbírálással kapcsolatos elıkészítı
feladatok ellátásával a 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet 26. §. (1)
bekezdésében meghatározott munkacsoportot bízza meg.
5./
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert a vállalkozási formába adással
kapcsolatos létszámleépítésrıl a jelentést a Munkaügyi Központ felé tegye
meg.
A végsı döntés meghozatalához a szükséges véleményeket szerezze be.
Határidı:

Felelıs:

-

a pályázat benyújtásának határideje: 1999. április 30.
12,00 óra
- a pályázat elbírálása 1999. május 30-ig
- a képviselık döntéshozatala: 1999. Júniusi KT. ülés
Dr. Dávid Imre polgármester

A határozat meghozatala után a polgármester arra kérte az intézmény dolgozóit, vezetıit,
próbáljanak meg pályázni, az önkormányzat maximálisan támogatni fogja vállalkozót, hogy
érvényesülni tudjon.
/ Vass Ignác képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 18 fı. /
10. napirendi pont
Az intézmények finanszírozási helyzetének áttekintése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gróf Évát a pénzügyi csoport ügyintézıjét az
elıterjesztés ismertetésére.
Gróf Éva ügyintézı elmondta, az intézmények finanszírozásának helyzetérıl május óta
folyamatosan kap tájékoztatást a testület. Fél év tájékán némi problémák jelentkeztek az egyes
intézmények gazdálkodásában, az idıarányos elıirányzathoz viszonyítva túlfinanszírozás
mutatkozott. Ennek csökkentése érdekében a képviselı-testület és az intézmények részérıl is
történtek olyan intézkedések, aminek következtében a gazdálkodásuk kedvezıen alakult, a
túlfinanszírozásuk mérséklıdött. Jelenleg három intézménynél mutatkozik túlfinanszírozás.
A november végéig elıre jelzett támogatási igények alapján a túlfinanszírozott
intézményeknél csökken a túlfinanszírozás összege, azonban az alulfinanszírozott
intézményeknek az év végéig csökken az alulfinanszírozásuk, ez összességében a
túlfinanszírozás csökkenését jelenti, ami kedvezınek ítélhetı.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, kétségtelen, hogy az intézmények nincsenek jó
anyagi helyzetben. Elızetes tervek szerint a pótfinanszírozás lehetıségére szeptemberben
akartak visszatérni, de erre az idıpontra egy intézmény sem nyújtott be kérelmet.
Kérte a képviselıket, hogy a tájékozatót vegyék tudomásul, és ismételten hívják fel az
intézményvezetık figyelmét az önkormányzat által elfogadott költségvetés betartásának és
betartatásának felelısségére.
További hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, 18 igen szavazattal a
határozati javaslatot elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „Az intézmények finanszírozási
helyzetének áttekintése” tárgyú elıterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi; és
ismételten felhívja az intézményvezetık figyelmét, hogy a költségvetési szerv a
jóváhagyott elıirányzaton belül köteles gazdálkodni, az intézményvezetı
felelıs a Képviselı-testület által elfogadott költségvetés betartásáért,
betarttatásáért.
Határidı: azonnal
11. napirendi pont
Az 1998. Évi normatív állami támogatás elszámolás az 1998/99. Évi oktatási
statisztika alapján
Gróf Éva ügyintézı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
1997-ben a normatív állami támogatás elszámolása során mintegy 6 millió forint
visszafizetési kötelezettsége keletkezett a városnak. Ahhoz, hogy az ide évben ilyen jelentıs
összegő visszafizetési kötelezettségre ne kerüljön sor, a képviselı-testület olyan döntést
hozott, miszerint azok az intézmények, amelyek az ellátotti létszámot a tervezethez képest
alul teljesítik, az ebbıl adódó visszafizetési kötelezettség 50 %-át kötelesek saját
költségvetésükbıl kigazdálkodni. Azon intézményeknél pedig, ahol feladat többlettel járó
létszámnövekedés következik be, mutatószámos fejlesztés címén megkapja a felmerülı
kiadást. Ilyen címen a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola 3.800 e Ft többlettámogatást kapott.
A hozott döntés végrehajtása alapján az intézmények az 1998/99. Évi statisztikai létszám
adatok alapján kiszámították a normatív állami támogatás elszámolásának várható alakulását.
Az elszámolás alapján három intézménynél jelentkezett visszafizetési kötelezettség, így ezen
intézmények mőködési önkormányzati támogatását az alábbiak szerint szükséges csökkenteni:
2. sz. Óvoda 55 E Ft, 2. Sz Általános Iskola 598 e Ft, Zene-és Mővészeti Iskola 157 e Ft.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta, az elıterjesztésben
leírtakat a bizottság megvitatta, az abban foglaltakat tudomásul vette, javasolja annak
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998/99. évi oktatási statisztika alapján az
1998. évi költségvetési támogatást
A 2. sz. Óvodánál:
55 E Ft-tal
A 2. sz. Általános Iskolánál:
598 E Ft-tal
A Zene- és Mővészeti Iskolánál:
157 E Ft-tal
csökkenti.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy készítse elı az 1998.
évi költségvetési rendelet módosítását.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
12. napirendi pont
A Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatói állására benyújtott pályázat
elbírálására létrehozandó szakmai-szakértıi bizottság
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt egészítse ki az írásos
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület júliusi ülésén döntött arról, hogy
pályázatot ír ki az intézmény igazgatói állására. A mai ülésen viszont az intézmény
vállalkozásba adásáról született döntés. Így ellentét mutatkozik a két döntés között, ez
azonban csak látszólagos. Mivel a vállalkozásba adásra kiírt pályázat benyújtási határideje
1999. január 4., így az igazgatói pályázatra beérkezett pályázat elbírálásával értelem szerint
szükséges megvárni ezt az idıpontot, hogy a vállalkozási tevékenységre érkezik e pályázat
vagy nem.
Természetesen ettıl függetlenül az igazgatói állásra beérkezett pályázatot a szakértıi
bizottság véleményezheti, és ha a fenti határidıre nem érkezik be pályázat, abban az esetben
az igazgatót ki kell nevezni.
Tehát ezt a szakértıi bizottságot mindenképpen létre kell hozni, ugyanakkor a decemberi
soron következı ülésen a testületnek dönteni kell arról, hogy az igazgatói állásra kiírt pályázat
határidejét 30 nappal meghosszabbításra kerül. Ez azt jelenti, hogy mind két eljárás a januári
testületi ülésen fog lezárulni.
Amennyiben a januári ülésen úgy dönt a testület, hogy a vállalkozási tevékenység keretén
belül fogja ellátni ezt a feladatot, abban az esetben az igazgatói állásra kiírt pályázatot
érvénytelennek kell tekinteni.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy az elhangzottak
figyelembevételével a szakértıi bizottság tagjainak személyére tett javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 150/1992.
(XI.20.) számú Korm. rendeletben elıírtak szerint a Katona József Városi
Mővelıdési Központ igazgatói állására beérkezett pályázat szakmai
véleményezésére a szakmai-szakértıi bizottságba az alábbi személyek
felkérését rendeli el:
- Papp István, a Békés Megyei Mővelıdési Központ igazgatója
- Kissné Dávid Ágnes, a Közalkalmazotti Tanács tagja
- Nagy Piroska, a reprezentatív szakszervezet delegáltja.
Határidı: azonnal

13. napirendi pont
Bérbeadott önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának módosítása
Babos László bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, a bizottság a témát megtárgyalta, a
bérleti díjak javaslat szerinti módosításával egyetértettek. Az emelés mértéke 15 %, amely
követi az inflációt.
Kérte a testület tagjait, a javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester pontosításként elmondta, a Piac és vásárrendezés bérleti díja is
szerepel az anyagban, a jövı évi vásári és piaci díjtételek megállapítására viszont csak a soron
következı ülésen kerül sor.
Császárné Gyuricza Éva képviselı részérıl kérdésként merült fel, hogy a városi Kertészet
bérleti díja miért nem követi az inflációt, a két szabad strand miért térítésmentesen kerül
bérbeadásra, illetve a Tourinform Iroda bérleti díja miért ilyen kevés.
Véleménye szerint az önkormányzat vagyonának mőködtetésébıl keletkezı egyéb bevételek,
pótforrást adhatnának azokra a segélykérelmekre, amelyek forrás hiány miatt kerülnek
elutasításra.
Dr. Dávid Imre polgármester a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a kertészet bérleti
szerzıdése jövı év júniusában fog lejárni, azt követıen pedig nem kívánják bérbe adni,
másként akarják hasznosítani azt a területet.
A két szabad strandot bérlı vállalkozó az általuk végzett beruházás és folyamatos rendben
tartás fejében kapják meg térítésmentesen.
A Tourinform Irodára 1997-ben 1.400 e Ft-ot fizetett rá a város, 1998-ban pedig kaptak érte
1.440 Ft-ot. A város nem kívánt többet erre költeni, hanem meghirdette vállalkozásba úgy,
hogy az épület ilyen összegő használata fejében a vállalkozó üzemeltesse, önkormányzati
támogatás nélkül.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök annyiban kívánta kiegészíteni az elhangzottakat, hogy a
Tourinform Iroda pályázati pénzbıl lett létrehozva, fenntartási kötelezettséggel, mely
kötelezettséget kiadás nélkül áthárítottak a vállalkozóra.
A Temlom-zugi szabad strandnál 4 millió forint értékő beruházást írtak elı a vállalkozónak 5
éves idıtartamra, amelynek nagy része már meg is valósult, és ami a bérlet lejárta után
helyben fog maradni.
További kérdés, észrevétel a testület részérıl nem volt, így a polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérleti díját 15 %-al megemeli 1999. Január 1. napjától kezdıdıen
1999. December 31. napjáig - amikor a bérleti díj illetve a bérleti jogviszony
felülvizsgálata ismételten esedékessé válik azon bérlemények esetében, melyek
térítés ellenében kerültek bérbeadásra.

A korábbiakban térítésmentesen bérbe adott ingatlanokat továbbra is
térítésmentesen adja bérbe a Képviselı-testület 1999. Január 1 napjától 1999.
December 31 napjáig – amikor is a díjmentesség illetve bérleti jogviszony
felülvizsgálata ismételten esedékessé válik.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Tulajdonközösség megszüntetése
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Buzás István és neje a lakásvásárlásra 1991-ben 100.000 Ft kamatmentes hitelben részesültek.
A támogatás feltétele volt, hogy három éven belül vállalják a második gyermek
megszületését.
Idıközben nevezettek házassága megromlott, elváltak és a volt férj szeretné a lakást
megváltani és kifizetni a volt feleségét. Az önkormányzat által nyújtott 100.000 Ft hitelre
jelzálogjog került bejegyzésre, melyet a volt férj ügyvédje kérne, hogy annak illetve az ebbıl
adódó fizetési kötelezettség átvállalását engedélyezzék az ügyfele részére, s így az ingatlan
1/1-ed arányban Buzás István tulajdonába kerül.
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a vállalt második gyermek nem született meg,
és nevezettek házassága felbomlott, ezért a bizottság úgy foglalt állást, hogy nem járul hozzá
a kedvezmény megadásához, így kérelmezınek a még fennálló hitel tıketartozását + kamat,
összesen 33.170 Ft-ot még ebben az évben, egy összegben az önkormányzat számlájára vissza
kell fizetnie.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta még, hogy nem idegen a bizottság,
illetve a testület elıtt a jelzálogjog átvállalásának engedélyezése. Ennek azonban egyetlen
feltétele, hogy mindig annak a félnek engedélyezik, akinél a gyermek marad.
Jelen esetben fordított helyzetrıl van szó, ezért nem javasolja a bizottság a kérelem
támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával kérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Buzás István
Gyomaendrıd, Székely B. u. 4. szám alatti lakosnak a fenti ingatlanra - az
önkormányzat által nyújtott lakásvásárlási hitelre - bejegyeztetett
jelzálogjog átvállalását nem engedélyezi.
Egyben kötelezi Buzás Istvánt, hogy a még fennálló hitelt /31.694.- Ft
tıketartozás + 1.476.- Ft kamattartozás, ez összesen: 33.170.- Ft/ 1998.
december 31. napjáig az Önkormányzat számlájára egy összegben fizesse
vissza.
Ezen 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
Buzás István és felesége, Buzás Istvánné Gyomaendrıd, Székely B. u. 4.
szám alatti lakosok 1991. évben a fenti ingatlan megvásárolásához
100.000.- Ft kamatmentes hitelben részesültek.
A támogatás feltétele volt, hogy három éven belül vállalják a második
gyermek megszületését.
Buzás István Gyomaendrıd, Székely B. u. 4. szám alatti lakos ügyében
eljáró Ugrinné dr. Katona Klára ügyvéd - 1998. 10.07. napján iktatott azzal kéréssel fordult a polgármesteri hivatalhoz, hogy a csatolt házastársi
tulajdonközösséget megszüntetı szerzıdés 6./ pontjában szereplı, az
önkormányzat által nyújtott 100.000.- Ft lakásvásárlási hitelre
bejegyeztetett jelzálogjog, valamint ebbıl adódó fizetési kötelezettség
átvállalását engedélyezzük ügyfele részére, s így az ingatlan 1/1-ed
arányban Buzás István tulajdonába kerül.
A felülvizsgálat alkalmával megállapítottuk, hogy a vállalt második
gyermek nem született meg.
A meglévı egy kiskorú gyermek, a válást követıen az anyánál nyert
elhelyezést.
A tulajdonközösség megszüntetése érinti az önkormányzat által, 1991.
október 02. napján kelt, VI. 2215/1991. ikt. számú kölcsönszerzıdésben
nyújtott hitelt és annak kötelezettségeit, melyet a kölcsönszerzıdés 3./, 4./,
valamint 6./ pontja rögzít.
3./ “A hitelezı a támogatást 1 születendı, vállalt gyermekre való tekintettel
nyújtja. Az igénylı kötelezi magát, hogy a gyermek/ek/ születését 3 éven
belül vállalja..."
4./ “Amennyiben az igénylı nem tesz eleget vállalt kötelezettségének, úgy a
kötelezettség nem teljesítésétıl számított 3 /három/ hónapon belül köteles
visszafizetni a támogatást a meghiúsulás idıpontjától számított mindenkori
banki kamatnak megfelelı kamatösszeggel együtt."
6./ “Az adósok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 5./ pontban megjelölt
lakásnak a kölcsön visszafizetési határidejét megelızıen történt
elidegenítése esetén a saját rész befizetéséhez nyújtott, még fennálló
kölcsön összegét és járulékait készpénzben kiegyenlítik."
A határozat a VI. 2215/1991. ikt. számú, 1991. október 02. napján kelt
kölcsönszerzıdés 3./, 4./ és 6./ pontjain alapszik.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Beszámoló a Tourinform Iroda 1998. Évi tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét röviden tájékoztassa a jelenlévıket a beszámoló lényegérıl.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a beszámolót áttekintve a bizottság az iroda
mőködését eredményesnek ítélte. A vállalkozó törekedett a vállalt feladatnak a végrehajtására,

igen sok kiadványt jelentetett meg, és szervezte a város szezonális idıszakában az
idegenforgalmat. Természetesen ilyen tevékenységnél egy szezonnak a megítéléséhez rövid
ez az idıszak, hosszabb távon biztosan alaposabb értékelést lehetne végezni.
A vállalkozó azon törekvésével maximálisan egyetértett a bizottság, miszerint szeretné, ha
Gyomaendrıd nemcsak a megyében, hanem országosan is elismert és vonzó turisztikai
célpont lenne adottságainak és az itt élı embereknek köszönhetıen. Amennyiben ezt sikerül
megvalósítani, az komoly eredmény lesz.
Befejezésként javasolta a tisztelt testületnek, hogy a beszámolót az elıterjesztés szerint
fogadják el.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke annyit kívánt
elmondani a beszámolóról, hogy az részben beszámoló, részben pedig helyzetértékelés, amit
nagyon fontosnak és megszívlelendınek tartott. Az igényesebb szálláshely, a nyelvtudás, a
virágos Gyomaendrıdért, ezek olyan feladatok, amelyekkel mindenképpen foglalkozni
kellene a vállalkozónak és az önkormányzatnak egyaránt.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a bizottsági üléseken szó volt arról
is, hogy a jövı évben már azt szeretnék, ha január február elején egy olyan programot állítana
össze a vállalkozó, amely egész évre áttekintené a fontosabb rendezvényeket, bevonva az
intézményeket, vállalkozókat is, illetve „kilépne” a városból és esetleg bevonná a térségi
településeket és azoknak is ajánlana programot.
Az Utazás Idegenforgalmi Kiállításon a jövıben is meg kell jelenni, a költségvetésben erre
bizonyos összeget el kell különíteni, hiszen az idei kiállításon nagy volt az érdeklıdés
Gyomaendrıd iránt.
Összességében az elmúlt évben az irodára fordított pénznek ez csak a töredéke, de az
eredményt elıbb vagy utóbb el kell, hogy érjék, de ehhez az szükséges, hogy vendéget
hozzanak, programot csináljanak, és a várost idegenforgalmi szempontból vonzóvá tegyék.
Természetesen ebbıl a város közvetlenül nem igazán profitál, ezért a kiállítás költségének
csak az 50 % -át szabad átvállalnia.
A maga részérıl remélte, hogy a jövıben ez a tevékenységet még eredményesebb és
látványos lesz.
Miután több észrevétel a beszámolóval kapcsolatban nem volt, felkérte a képviselıket annak
tudomásul vételére.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a Rekline Stúdió
beszámolóját a Gyomaendrıdi Tourinform Iroda 1998. évi tevékenységérıl.
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyomaendrıdi Alirodájának
mőködésérıl szóló beszámoló

Dr. Dávid Imre
polgármester tájékoztatásként elmondta, 1997-ben 1millió forint
önkormányzati támogatással hozták létre ezt az alirodát, ami további 700 e Ft –ba került a
városnak. A célját, amiért létrehozták elérte, de most már megrekedt, a szolgáltatásai nehezen
mérhetık, ezért a mőködésrıl adott beszámolót elfogadásra javasolja, ugyanakkor az aliroda
tevékenységének megújulására tenne javaslatot. Az iroda vezetıje felmondott, így az
alapítvány megyei vezetıje annak ideiglenes bezárása mellett döntött. A gond az, hogy a Tb,
az APEH, illetve a Gazdajegyzı ott tart fogadóórát, ezért egyenlıre nem tudja pontosan mi
lesz az iroda további sorsa. Az információk szerint gazdajegyzıket a jövı héttıl kezdıdıen
megszőntetik, és falugazdász szolgálatként mőködnek tovább. A mőködtetésük feltétele
egyenlıre nem ismeretes, de szeretné, ha a falugazdász szolgálat továbbra is az alirodában
mőködne, egy adminisztrátorral, és térségi feladatot látna el.
Várhatóan ezek a dolgok a közeli hetekben letisztázódnak, így a decemberi testületi ülésre
konkrét javaslatot tud tenni az aliroda 1999. Évi üzemeltetésére.
Arra kérte a képviselıket, hogy a beszámolót az általa elmondottak figyelembe vételével
vegyék tudomásul.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi a Békés
Megyéért
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
Gyomaendrıdi
Alirodájának mőködésérıl szóló beszámolót.
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Kriszt László telekvásárlásra vonatkozó kérelme
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke annyiban kívánta ismertetni az
elıterjesztést, miszerint nevezett a testület felé benyújtott kérelmében az önkormányzat
tulajdonát képezı Magtárlaposi út és az Újkert sor által határolt beépítetlen telekbıl 600
négyszögöl területet szeretne megvásárolni, ahol a közeljövıben bowling pályát és
melegkonyhás büfét kíván létesíteni
A kérelmet a bizottság megtárgyalta és a kért telek értékesítését támogatta azzal a feltétellel,
miszerint az adás-vételi szerzıdés megkötése elıtt az építtetı nyújtson be részletes
tanulmány-tervet a telek beépítésérıl a Városfenntartó és Környezetvédelmi, illetve a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé.
Dr. Dávid Imre polgármester támogatta a bizottság véleményét, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „Részletes rendezési és telek
átalakítási terv„ módosítására meghozott döntése alapján az Önkormányzat
tulajdonában lévı 3542/1 hrsz-ú 8871 m2 Selyem út - Magtárlaposi út és az
Újkert sor által határolt beépítetlen telekbıl 600 négyszögöl, 2202 m2 területet
értékesít bruttó 450 Ft/m2 limitár mellett Kriszt László Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 19/B/3 sz. alatti lakos részére.
Az adásvételi szerzıdésben külön ki kell kötni az alábbiakat:
1/ tevékenység megkezdésének idıpontja: 2000. év május hó 01.napjáig,
2/ visszavásárlási jog gyakorlása 2001 év január hó 01 napjától, amennyiben a
vevı tevékenységét nem kezdi meg, visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral,
3/ profilkötöttség a közvetlen környezet védelme érdekében,
4/ területrendezése végett a helyreállítási kötelezettség,
5/ a telek átalakítási valamint a Részletes rendezési és telek átalakítási terv
módosításának költségei a vevıt terhelik.
6/ az értékesítés limitára 450 Ft/m2 ( 990.900.- Ft )
7/ a végleges adásvételi szerzıdés megkötése elıtt az építtetı nyújtson be
részletes tanulmány-tervet a telek beépítésérıl a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé.
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
18. napirendi pont
Davidovics László szolgálati bérlakás megvásárlására vonatkozó kérelme
Babos László bizottsági elnök elmondta, nevezett szolgálati lakás megvásárlására vonatkozó
kérelmérıl a bizottságnak az volt a véleménye, hogy mivel túl sok szolgálati lakással nem
rendelkezik az önkormányzat, a meglévıkre szüksége van, úgy a kért lakást nem javasolja
értékesíteni, ugyanakkor javasolja felhatalmazni a polgármestert, hogy a képviselı-testület
döntésérıl tájékoztassa az ilyen irányú kérelmezıket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a határozati javaslatban leírtakkal, azzal a
változtatással, hogy azt bontsák két részre. Az elsı részben mondják ki, hogy a kérelmezı
részérıl nem idegenítik el a bérlakást, míg a másik részben a testület kimondaná, hogy a
következı ciklusban nem óhajtanak szolgálati bérlakást elidegeníteni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök támogatta az elhangzott javaslatokat, egyben arra kérte a
képviselıket, hogy az 1999-es költségvetési évben alakítsanak ki egy un. „letelepedési
alapot”, hiszen a szellemi tıke nagyon fontos a város életében, és ha azt szeretnék, hogy a
fiatalok a városban maradjanak, és az értelmiségiek letelepedjenek, akkor erre igen is áldozni
kell.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a felvetéssel, esetleg az elsı lakáshoz jutók
támogatásáról szóló rendeletet lehetne ezzel kiegészíteni. Amennyiben a jövı évi
költségvetésben lesz rá fedezet, úgy a Humánpolitikai bizottság feladata lenne ennek
elıkészítése.
Javasolta, hogy ezt a felvetést a határozati javaslatban is fogalmazzák meg, miszerint a
képviselı-testület

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23. Szám alatti szolgálati bérlakást nem értékesíti
Davidovics László részére.
2./
A képviselı-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı
szolgálati bérlakások állományát értékesítés útján nem kívánja csökkenteni
1998-2002. idıtartamra szóló megbízatása alatt. A képviselı-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgálati bérlakás értékesítésére
irányuló kérelmezıket – ezen határozatban foglaltaknak megfelelıen
tájékoztassa.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A Képviselı-testület utasítja Humánpolitikai Bizottságot, hogy vizsgálja meg
az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló Kt
rendelet módosításának lehetıségét, abból a szempontból, hogy kiemelt
támogatásban részesüljenek azok az elsı lakáshoz jutók, akik szolgálati lakást
adnak le, és ily módon akarnak saját tulajdonú lakást vásárolni.
Határidı: 1999. Január 31.
Felelıs: Humánpolitikai bizottság
19.napirendi pont
„ Sóshalom” régi településrész elnevezés visszaállításának kérése
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az AGRO-DUAL Kft tulajdonosai azzal a
kéréssel fordultak a képviselı-testülethez, engedélyezze számukra, hogy a tulajdonukat
képezı volt Lenin Tsz Majorja által határolt terület elnevezése Sóshalom néven hivatalosan is
fennmaradhasson.
A kérelem megtárgyalása során a bizottságnak az volt a véleménye, hogy engedélyezik a
névhasználatot, de csak jelképesen, felmérések és közigazgatási átvezetések nélkül. A város
közigazgatási területén száznál több lokális terület egységek név található hagyományból, /
Ugara, Póhalom stb. / és ha mindet hivatalossá akarnánk tenni, az igen hosszadalmas és
költséges lenne. Ezért javasolta a bizottság a jelképes névhasználatot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, gyakorlatilag a két véleményezı bizottság azonos
álláspontot képviselt, hiszen az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak is az volt a véleménye, hogy
egyetért a névhasználattal úgy, hogy annak többlet költség vonzata ne legyen.
Amennyiben ez a megoldás nem felel a kérelmezınek, úgy a témát ismételten be kell hozni a
Képviselı-testület elé, de abban az esetben az átvezetéssel kapcsolatos költségeket neki kell
fedezni.
Dr. Kovács Béla képviselı szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy azon a területen ilyen
elnevezés soha nem szerepelt, az mindig magára a kunhalomra vonatkozik.

Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a bizottságok véleményével, felkérte a képviselıket
a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
/1998./XI.26./Kt. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testület támogatja a “Sóshalom” jelképes
névhasználatát.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a “Sóshalom” jelképes névhasználat
meghatározáshoz szükséges döntés-elıkészítés kidolgozására.
Határidı: 1999. Január 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A továbbiakban Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12.
§/4/ bekezdés b. pontja alapján az alábbi napirendeket zárt ülésen tárgyalja meg a képviselıtestület.
Ennek megfelelıen megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd az ülést bezárta.
K. m. f.
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Polgármester
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hitelesítı

Garai János
hitelesítı

