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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. december 15-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Dezsı Zoltán és Gellai Imre
alpolgármesterek;
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva,
Ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla és Vass Ignác, Véha Lászlóné képviselık;
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı;
Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Rau József, Tímárné Binges Irén és
Pápai Pálné csoportvezetık;
Oktatási intézmények vezetıi, valamint a helyi és a megyei sajtó
képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı és aljegyzı
urat, a hivatal csoportvezetıit, az intézmények vezetıit és valamennyi megjelent vendéget.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 20 fı képviselıbıl jelen volt
19 fı. Hangya Lajosné képviselı elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai
ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Knapcsek Béla és Dr. Valach Béla képviselı urakat.
Ezt követıen tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
-

December 15-én sor került a Hármas-Körös Kistérség szilárd kommunális hulladéklerakó
létrehozásával kapcsolatos beruházás megbeszélésre. Kb.: 6-8 környezı település jelezte
csatlakozási szándékát, mely azt jelenti, hogy megközelítıleg 30 ezer lakos kommunális
szemételhelyezését kellene a városnak megoldania. Szarvas és Csabacsőd települések nem
csatlakoztak a szeméttelep megépítéséhez, más irányban mozdultak el. A társulás az
elıterjesztésben is szereplı megállapodás II. változatát fogadta el, mely szerint a HármasKörös Kistérségi Területfejlesztési Társulás további 3-5 településsel bıvül.

-

Megállapodás jött létre a Thermix Építıipari Szövetkezet és a város vezetése között a
Sportcsarnok sportpadozatának felújításának, javításának kérdésében. A szövetkezet
vállalja, hogy megfizet az Önkormányzatnak kártérítés címén 3.000.000,-Ft-ot, melybıl
1,5 millió forintot 1998. december 31-ig, a fennmaradó 1,5 millió forintot pedig 1999.
augusztus 31-ig utal át. Továbbá a felek minden egyéb kártérítési és pereskedési
szándékuktól eltérnek. Ezen összeg a felújítás, helyreállítás közvetlen költségeit fedezné.
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-

Tájékoztatásul elmondta, hogy több középfokú oktatási intézményt át akarnak adni a
megyének. Mindazon városokban, ahol az intézmények mértéktartóssága, az ott tanuló
csoportok létszáma nem megfelelı, az önkormányzati támogatás mértéke magas, ott
szükségessé válik ennek megtétele.

-

1998. december 09-én került sor az Internet hálózaton megjelenı Gyomaendrıd
Honlapjának ünnepélyes átadása, mellyel megkezdıdött a város kilépése az ország felé.

-

Az ülés elıtt kiosztásra került a Képviselı-testület és bizottságainak 1999. évre tervezett
idıpontjait tartalmazó anyag. Amennyiben lehetséges ezen idıpontokat szeretnék tartani.

-

A polgármesteri alapból kb.: 60-70 ezer forint kifizetésére került sor az óvodák, iskolák,
civil szervezetek, stb. részére, a karácsonyi ünnepek alkalmával megrendezett ünnepségek
támogatásaként.

-

December 04-én a város rendezésében, egy vadászaton vettek részt, ahol meghívott
vendég volt többek között Domokos László országgyőlési képviselı, megyei jogú város
alpolgármestere is. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola volt a fı rendezı, és az
önkormányzat is megadta a szükséges segítséget, a városi szponzorokkal egyetértve.

Ezt követıen felkérte a jelenlévıket, hogy amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban van
valamilyen bejelentenivalója, interpellációja, azt tegye meg.
Szabó Istvánné az l. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıje felszólalásában megköszönte
a polgármester által nyújtott segítséget. Továbbá köszönetet mondott Jakus Imre képviselı
úrnak, aki megválasztását követıen felkereste, és aziránt érdeklıdött, hogy a körzetében lévı
öregszılısi óvoda ellátását illetıen milyen segítséget nyújthat. Ezt követıen néhány
öregszılısi vállalkozóval karöltve kb.: 30 ezer forint összegben játékvásárlást tettek lehetıvé
a külterületi óvoda részére. Ezen segítség nélkül nem tudták volna ennyire felszerelni az
óvodát, hiszen a nagyobb létszámú intézményekben sincs erre lehetıségük. Eredményekben
gazdag, sikeres munkát kívánt a megválasztott képviselıknek, és megköszönte eme nemes
gesztust.
Dr. Dávid Imre polgármester a fenti hozzászólást követıen felkérte a képviselıket, hogy
amennyiben van interpellációjuk, azt tegyék meg.
Mivel interpelláció nem volt, így a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a
kiküldött meghívóval ellentétben egy napirendi ponttal javasolt kiegészíteni:
26./ A víz és csatornaszolgáltatási díjak mérséklésére irányuló pályázat elkészítésére
megbízás megadása a Békés Megyei Vízmővek Vállalat részére
A Képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
379/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998. december 15-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./
23./
24./
25./
26./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Az 1998. évi költségvetési rendelet módosítása
A gépjármőadóról szóló rendelet módosítása
A helyi adóról szóló rendelet módosítása
Az 1999. évi vásári és piaci díjtételek megállapítása
Szociális jellegő bérlakások bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet 1.a
mellékletének módosítása
Helyi járatú autóbusz menetjegy és bérlet 1999. Évi ármegállapítása
Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 1999. január 01. napjától
Az 1999. évi költségvetési koncepció
Civil szervezetek támogatási alap létrehozása
Intézmények finanszírozási helyzete
Szakképzı középiskolák szakképzési hozzájárul kamata
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola kérelme a „Sertéstelepi rekonstrukció”
fejlesztési kiadása megelılegezésére
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola gépjármővásárlásra vonatkozó kérelme
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, egységes
szerkezetbe foglalása
Együttmőködési megállapodás megkötése Hunya Község Önkormányzatával
gyermekjóléti szolgálat ellátására
A Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatói állására kiírt pályázat
eljárási határidejének meghosszabbítása
Óvodai nyitva tartás szüneteltetésének engedélyezése
Városi Bölcsıde nyitva tartás szüneteltetésének engedélyezése
Térségi szilárd kommunális hulladékkezelı telep megvalósítása
Megállapodás a Körös Halász Szövetkezettel
A Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyomaendrıdi
Alirodájának megszüntetése
Felhagyott vasúti pályatest értékesítése
Tájékoztató az ivóvíz-beruházás munkáiról
A Magyar Millennium és Centenárium elıkészítésére szervezı bizottság
létrehozása
A víz és csatornaszolgáltatási díjak mérséklésére irányuló pályázat
elkészítésére megbízás megadása a Békés Megyei Vízmővek Vállalat részére

Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester az elsı napirendi pont tárgyalása elıtt arra kérte a képviselıket,
hogy a lejárt határidejő határozatokról készült jelentést vitassák meg.
- A 240/1998.(IX.17.) KT számú: „Mezıırök kinevezése a külterületi termıföldek
ırzésére” tárgyú határozat kiegészítéseként elmondta, hogy a mezıırök november 18-án
sikeres vizsgát tettek
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-

Ezt követıen december 14-én 13 órakor letették Békéscsabán a hivatalos esküt. Az un.:
kiegészítı felszereléseket, igazolványt, jelvényt, stb. ott átvették, és ezt követıen teljes
hatáskörben mezııri tevékenységet folytathatnak. Az 1999-es évben vélhetıen szintén
50 %-os támogatással a mezııri szolgálat fennmarad, illetve ténylegesen mőködik.
260/1998.(IX.17.) KT számú „ Városháza nyugati homlokzat felújítására a kivitelezı
kiválasztása” tárgyú határozattal kapcsolatban az alábbi kiegészítést tette: A városház
felújítása, mőszaki átadása november 30-án megtörtént. Az ide vonatkozó napirendi pont
tartalmazza a költségvetést is, illetve a felmerült tényleges költségeket. Véleménye, hogy
megjelenésében patinás a felújított épület. A garanciális javításokra a tavasz folyamán sor
kerül. A növényzet teljes pótlására az idı rosszabbodása miatt nem kerülhetett sor.

A lejárt határidejő határozatokkal kapcsolatban további kiegészítenivalója nem volt, ezért
kérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
380/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 5/1998.(I.29.), 6/1998.(I.29.),
156/1998.(V.28.),
163/1998.(VI.25.),
177/1998.(VI.25.),
208/1998.(VII.30.),
234/1998.(IX.17.),
240/1998.(IX.17.),
252/1998.(IX.17.),
254/1998.(IX.17.),
260/1998.(IX.17.), 280/1998.(IX.23.) és 283/1998.(X.06.) KT számú határozatokról
készült jelentést elfogadta.
Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

és

Szervei

Szervezeti

és

Mőködési

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatása szerint az SZMSZ felülvizsgálata folyamatban van, a
legszükségesebb felülvizsgálati dolgokat elvégezték, melyet az elıterjesztés is tartalmaz.
A januári testületi ülés alkalmával szükséges felülvizsgálni az SZMSZ mellékletét képezı
hatásköri listát, melyet a testület bizottságai elızetesen áttanulmányoznak. Az SZMSZ
jelenleg két lényeges változást tartalmaz: - a tisztségviselıi fogadóórák szabályozása és helye.
Ezzel kapcsolatban pontosítást eszközölt, mely szerint a 6. oldalon a 4. § (2) bekezdésében:
„A Képviselı-testület tisztségviselıi hétfıi munkanapokon 9-11 óráig tartanak
ügyfélfogadást.” – Az alpolgármesterek fogadóórái: Dezsı Zoltán alpolgármester, mint a
polgármester általános helyettese, a gyomai városrészen a Polgármesteri Hivatalban tart
fogadóórát, keddi napokon 8-11 óráig, míg Gellai Imre alpolgármester az endrıdi városrészen
a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén tart fogadóórát, a hónap elsı és harmadik csütörtöki
napján 8,30-tól 10 óráig. A rendelet tartalmazza továbbá az önkormányzati képviselık
névsorát, a bizottsági tagok névsorát, (a testületi és külsıs tagok vonatkozásában), valamint az
alpolgármesterek közötti munkamegosztást, melyet a polgármester alakít ki, illetve határoz
meg.
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Pontosítani kívánta továbbá az 1. számú mellékletben leírtakat, melyben Vass Ignác képviselı
(független jelöltként lett feltüntetve), az MSZP jelölıszervezet jelöltjeként került
megválasztásra. Még egy további lényeges kérdést tartalmaz az SZMSZ mely szerint, ha több
alternatíva szerepel, és egyik sem kapja meg a szükséges többséget, abban az esetben a
polgármesternek, illetve a Képviselı-testületnek milyen eljárást kell követnie.
Császárné Gyuricza Éva képviselı jelezte, hogy az SZMSZ 1. számú mellékletében szerelı
választókörzetben neve mellett elírás történt, mely szerint nem a 8-as, hanem a 9. számú
egyéni választókerületben indult, mint képviselı.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy
alkossák meg a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
rendeletet, az elhangzott módosítások, illetve kiegészítések figyelembevételével.
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
27/1998.(….) KT. számú rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
7/1991.(IX.19.) KT számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
Az 1998. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a rendelet 1-8. §-ában történt
változásokat tartalmazza az elıterjesztés. Ezen változások nem most kerülnek döntésre, a
testület ezzel kapcsolatban már határozott, jelenleg átvezetésre kerülnek a rendeletben a
változtatások.
Kérte a jelenlévıket, amennyiben észrevétele, kérdése van, a napirendi ponttal kapcsolatban
azt tegye meg.
Mivel a képviselık részérıl hozzászólás nem volt, felkérte a testületet az 1998. évi
költségvetési rendelet megalkotására.
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
28/1998.(…..) KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
az 1998. évi költségvetésérıl szóló 18/1998.(VI.29.) KT számú rendelettel
módosított 9/1998.(II.27.) KT számú rendelet módosításáról
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3. napirendi pont
A gépjármőadóról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a megjelenteket arról, ami tulajdonképpen a lakosságot
érinti, azaz hogy milyen mértékben változik a helyi gépjármőadó? Az Ügyrendi és Jogi
Bizottság a gépjármővek súly szerinti tételét 650,-Ft/évben, a fix tételő jármővek (értjük
ezalatt a motorkerékpárt és utánfutók) adóját pedig 3.000,-Ft/évben javasolta megállapítani.
Egyéb vonatkozásban a gépjármőadó nem változik. Tájékoztatásul elmondta továbbá, hogy a
törvényi minimum tétel 600,-Ft/év, mely jelenleg 50,-Ft-tal emelkedik. Ezen összeg az
önkormányzat bevételét fogja képezni. A gépjármőadóról szóló, többször módosított 1991.
évi LXXXII. törvény a gépjármőadó megosztásáról úgy rendelkezik, hogy ha az
önkormányzat a törvényi adótétel alsó mértékével állapítja meg, akkor annak 50 %-a az
útalapot, 50 %-a pedig a helyi önkormányzatot illeti meg, a törvényi adómérték feletti
bevételrész egésze az önkormányzat bevétele.
A környezı települések önkormányzatainál eltérı szabályozást vezettek be, így magasabb
adótételeket alkalmaznak, mint Gyomaendrıd Város Önkormányzata. A helyi önkormányzat
célja, hogy az inflációs hatásokat figyelembe véve a költségvetés bevételei ne legyenek
alacsonyabbak, mint az 1998-as évben.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a jelenlévıket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
tegyék meg észrevételeiket.
Mivel a képviselık részérıl hozzászólás, észrevétel nem volt, felkérte a testületet az 1998. évi
gépjármőadóról szóló rendelet megalkotására.
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
29/1998.(…..) KT számú rendeletét
a gépjármőadóról szóló 25/1996.(X.10.) KT számú rendelettel
módosított 36/1995.(XII.22.) KT számú rendelet módosításáról
4. napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat a napirendi pont
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés leglényegesebb pontjait (melyekben a hivatali
elıterjesztést a bizottságok megváltoztatták) kiemelve tájékoztatásul elmondta, hogy az
iparőzési adó tekintetében a Képviselı-testület eredeti szándéka az volt, hogy nem emeli az
adótételeket, ezzel szemben mégis sor került a rendelet módosítására. Ezen változtatás
alapvetı oka, hogy az önkormányzathoz a költségvetési koncepció készítése során érkezett
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információk szerint, a költségvetésnek a helyi bevételekre nagyon nagy szüksége lesz.
Tulajdonképpen ezt tükrözik az adórendelet módosítások. Cél, hogy az inflációs hatások az
adóbevételeknél érezhetıek legyenek. A módosítást szükségessé teszi továbbá az is, hogy a
helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény, mely szerint az adó alapjának a
megállapításánál úgy rendelkezik, hogy nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk
beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az 1998-as évben az
anyagköltség 33 %-ával, 1999-ben az anyagköltség 66 %-ával és a 2000. évtıl a teljes
anyagköltséggel. A fent leírtak miatt indokolt lenne az adómértékek emelése az 1999-es évre
vonatkozóan, ugyanis ha az adómértékek változatlanok maradnak, akkor az anyagköltség
66 %-os elszámolása mellett jelentısen csökkenni fog az 1999-es évben az önkormányzat
iparőzési adóból származó bevétele.
A rendelet kidolgozásánál három kategóriát dolgozott ki az önkormányzat, melyeknek csak a
mértéke változott. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az adótételek meghatározását az alábbiak
szerint javasolta módosítani: az iparőzési adó mértéke - a termelési típusú tevékenységnél
9 %, a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek esetében 1,2 %, a szeszesitalok árusításából,
szerencsejáték szolgáltatásból, illetve erotikus és szexuális áruk árusításából elért
árbevételekbıl az éves adó mértéke 1,7 %-ra emelkedjen. Ezen módosításokkal a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság is egyetértett, ugyanakkor az alkalmi jelleggel végzett tevékenység után
megállapítandó napi átalány összegének meghatározására az alábbi módosító indítványt
terjesztette elı: … fıleg az építıipari, nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és
fenntartási munkák, az ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó,
felügyeleti tevékenységek, illetıleg természeti erıforrás feltárása, kutatása tekintetében 5 fıig
terjedı foglalkoztatott esetében 2.000,-Ft/nap, 5-20 fıig 3.000,-Ft/nap és 20 fı feletti
foglalkoztatotti létszám esetében 5.000,-Ft/nap iparőzési adó megállapítását javasolta.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy foglalkoztatott az, aki a vállalkozói cél megvalósításában
bármilyen
jogcímen
az
önkormányzat
illetékességi
területén
részt
vesz.
Ezen emelés azért vált szükségessé, mivel az 1999-2000-es években olyan jelentıs
beruházásokhoz kezd a város, melynek során a külsı alvállalkozók szerepe megnı, és
amennyiben Gyomaendrıdön sem székhelyük, sem telephelyük nincs az alvállalkozóknak, a
napi átalány vonatkozásában adóztathatók.
A rendelet módosítása során figyelembe vették azt is, hogy a helyi vállalkozók esetében is
arányos legyen az adó megfizetése.
Mivel településünkön továbbra is cél a helyi kábeltelevízió minél szélesebb körő kiépítése,
ezért indokolttá vált, hogy azok a magánszemélyek is megkaphassák a kedvezményt, akik az
1999-es évben befizetést teljesítenek, ezen személyek a befizetett összeget a magánszemélyek
kommunális adójával szemben – legfeljebb azonban a kommunális adójuknak összegéig –
elszámolhatják.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottsági elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökének feltett kérdésében aziránt érdeklıdött, hogy a módosító javaslatnak megfelelıen a
bizottság tagjai figyelembe vették-e, hogy a fent említett vállalkozók esetében a napi
átalányként fizetendı adó mértékét az elvégzendı munka árába bekalkulálhatják az
alvállalkozók, és adott esetben a városnak kell megfizetnie a felmerülı többletköltséget.
Dr. Dávid Imre polgármester meglátása szerint ez nem jelenthet problémát, mivel az
alvállalkozó ez esetben magasabb bekerülési költséggel fog számolni. Az alvállalkozási díjak
növekedése miatt a vállalkozói pályázatban ezt úgy is szerepeltetni fogja, így azonban
hátrányba kerül a helyi vállalkozókkal szemben.
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Mivel a képviselık részérıl további hozzászólás, észrevétel nem volt, felkérte a testületet az
1998. évi helyi adókról szóló rendelet megalkotására.
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
30/1998.(….) KT. számú rendeletét
a helyi adókról szóló 29/1997.(XII.17.) KT, 30/1996.(XII.19.) KT
és a 37/1995.(XII.22.) KT számú rendelettel módosított
25/1995.(X.26.) KT számú rendelet módosításáról
5. napirendi pont
Az 1999. évi vásári és piaci díjtételek megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy 1997. augusztus 01. napjától az
önkormányzat vállalkozás formájában üzemelteti a vásár-, piac rendezési, illetve mérlegelési
tevékenységet. A vállalkozási szerzıdés mellékletében meg van határozva, hogy a
szolgáltatási díjak változtatása csak a Képviselı-testület jóváhagyásával történhet. Ennek
megfelelıen a vállalkozó, Kolohné Pelyva Edit, beterjesztette a bizottságok, illetve a testület
elé az 1999. Évi áremelésre vonatkozó javaslatát jóváhagyás céljából. A beterjesztett
szolgáltatási díjtételeket a vállalkozó 1999. április 01. napjától kívánja bevezetni. Némi
változtatással konszenzusra jutott a bizottság a vállalkozóval. Ezen változtatások az alábbiak:
1. számú melléklet a. táblázat 3. sor a tervezett 80,-Ft helyett 70,-Ft, a 4. sor a tervezett 40,-Ft
helyett 35,-Ft és az 5. sor a tervezett 20,-Ft helyett 17,-Ft. Továbbá a 2. számú melléklet, mely
a mérlegelési díjakat tartalmazza, az 51-300 kg-os súlyhatár esetében a tervezett 80,-Ft helyett
a bizottság 75,-Ft-ot javasolt elfogadni.
Kérte a testületet a módosítások figyelembevételével a rendelet megalkotására.
Jenei Bálint bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tette fenti módosító javaslatokat. Meglátása, hogy a vállalkozónak az infláció mértékét
figyelembe véve kellett volna az árakat emelnie. Az elıterjesztésben szereplı áremelkedés
azonban jóval magasabb ezen értéknél. Mivel tételes kimutatás nem került a bizottságok,
illetve a képviselı elé, ezért nem igazán tudható, hogy melyik tétel milyen sőrőn fordult elı,
mennyi bevétele volt a vállalkozónak. Ennek ismeretében objektívabban tudott volna a
testület dönteni.
Dr. Dávid Imre polgármester el kívánta mondani, hogy a vállalkozó által bérelt piac bérleti
díja is ugyanolyan mértékben emelkedni fog, mint amilyen mértékő áremelkedést a testület
megszavazott a vállalkozónak.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy azért tartja veszélyesnek, ha
akár üzletpolitikai célból, akár gazdasági célból valaki önmegtartóztató és egy évben nem
emeli a díjtételeket, nem követi az inflációt, mivel a következı évben az inflációt
többszörösen is meghaladó áremelkedést kell végrehajtania.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a tavalyi évben is emelte a vállalkozó a
díjtételeket, csak nagyon csekély mértékben, ami nem érte el az infláció mértékét. Továbbá
tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a vállalkozó elızetesen jelezte távolmaradását az ülésrıl.
Mivel a képviselık részérıl további hozzászólás, észrevétel nem volt, felkérte a testületet az
1999. évi vásári- és piaci díjtételek megállapításáról szóló rendelet megalkotására.
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
31/1998.(….) KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló
23/1995.(VIII.30.) KT számú rendelet módosításáról
6./ napirendi pont
Szociális jellegő bérlakások bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet l.a mellékletének
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a nemrég vásárolt három ingatlan,
bérlakás bérleti díjának meghatározása miatt szükséges módosítani a 6/1994.(II.23.) KT
számú rendeletet. A szociális bérlakások bérleti díját minden esetben a Képviselı-testület
állapítja meg. A bérleti díj meghatározása a komfort fokozat, a területnagyság, illetve a lakás
elhelyezkedésének megfelelıen történik. A bérleti díj meghatározása ahhoz szükséges, hogy
ezen ingatlanokat az önkormányzat meghirdethesse, és a Humánpolitikai Bizottság a bérlıket
kijelölhesse.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy amennyiben észrevételük,
véleményük van az elhangzottakkal kapcsolatban, tegyék meg.
A képviselık részérıl hozzászólás nem lévén, kérte a testületet határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
381/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben, illetve a Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
24/1995.(X.24.) KT számú rendeletében foglaltakra figyelemmel az Önkormányzat
tulajdonában lévı, az ingatlan-nyilvántartásban 8176 hrsz alatt felvett Gyomaendrıd,
Kör út 39. szám és az 5058 hrsz alatt felvett Gyomaendrıd, Endrıdi út 4. szám,
valamint a 5469 hrsz alatt felvett Gyomaendrıd, Mirhói út 14. szám alatti lakóház,
udvar mővelési ágba sorolt ingatlanokat átminısíti szociális bérlakásokká.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a többször módosított 24/1994.(X.24.) KT
számú rendeletet módosítva az ingatlanokat az önkormányzati vagyonba vegye fel és a
nyilvántartásban a forgalomképes vagyontárgyak kategóriájába sorolja be.
Határidı:
Felelıs:

1998. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

A határozattal egyidejőleg felkérte a képviselıket a szociális jellegő bérlakások bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló rendelet megalkotására.
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
32/1998.(….) KT. számú rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994.(II.23.) KT számú rendelet módosítása
7. napirendi pont
Helyi járatú autóbusz menetjegy és bérlet 1999. évi ármegállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét a napirendi
pont ismertetésére.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat a helyi
tömegközlekedés autóbusszal történı szervezésének jogát koncessziós szerzıdés keretében a
Villámturs Kht-nak átadta. Az üzemeltetı viteldíjainak emeléséhez a Képviselı-testület
jóváhagyására van szükség. A bizottsági elıterjesztéseknek megfelelıen az egy útra szóló
menetjegy 1999. évi díját 60,-Ft-ban, a dolgozói bérlet árát 1.500,-Ft/hónapban, a tanuló és
nyugdíjas bérletet 430,-Ft/hónapban tervezi meghatározni. Ezen díjváltoztatásnál a
Pénzügyminisztérium irányelveit vettük figyelembe, mely szerint maximum 10-11 %-os
mértékő díjváltoztatást javasolt. Az önkormányzati támogatás várható összege 263.162,Ft/hónap (mely változott a bizottsági elıterjesztések tárgyalása óta). Ezen módosítás
figyelembevételével javasolta a Képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy az elıterjesztésben szereplı
272.645,-Ft/hó a Villámturs Kht. által kért önkormányzati támogatás volt, melyet az
önkormányzat 263.162,-Ft/hónapban javasol elfogadni. A Kht. önkormányzati támogatása az
elmúlt évben nem emelkedett. Jelenleg egy mőködı vállalkozásról beszélhetünk, akik
igyekeznek megfelelı szinten ellátni a reá háruló, és vállalt feladatokat.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, kérte a képviselıket a határozat meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
382/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (2)
bekezdése alapján a helyi autóbusz közlekedés díjtételeit 1999. január 01-tıl a
mellékletben szereplı rendelet tervezet szerint határozza meg.
A vállalkozónak nyújtandó 1999. évi önkormányzati támogatás mértékét havi
263.162,-Ft-ban határozza meg, mely összeget az 1999. évi költségvetésben
szerepeltetni kell.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a díjakat jóváhagyás céljából a
Pénzügyminisztériumnak küldje meg, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (2)
bekezdése alapján.
Határidı:
Felelıs:

1999. január 01.
Dr. Dávid Imre polgármester

A határozattal egyidejőleg felkérte a képviselıket a helyi járatú autóbusz menetjegy és bérlet
1999. évi ármegállapítására vonatkozó rendelet megalkotására.
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
33/1998.(….) KT. számú rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991.(III.29.) KT számú rendelet
1. számú mellékletének módosításáról
8. napirendi pont
Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 1999. január 01. napjától
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Gyomaszolg Kft. azzal a
kéréssel fordult a testülethez, hogy az általa végzett szemétszállítás, parkgondozás és temetıi
szolgáltatások díjtételeinek emelését hagyja jóvá, az elıterjesztésben szereplı 1. számú
melléket szerint. Az emelés mértéke szolgáltatásonként eltérı. A szemétszállítás és
parkgondozás esetében 12 %-os emelést tervezett a Kft., mellyel az illetékes bizottságok nem
értettek egyet, az emelés mértékét 10 %-ban javasolták elfogadni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak
változására vonatkozó rendelet megalkotására.
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
34/1998.(…..) KT számú rendeletét
a települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
17/1996.(IX.16.) KT számú rendelet módosításáról
9. napirendi pont
Az 1999. évi költségvetési koncepció
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint van egy írásbeli koncepció, mely az 1999.
évi várható költségvetését tartalmazza az önkormányzatnak. A helyi önkormányzat
költségvetésének tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek
és az önkormányzati pénzügyi szabályozás elızetes elgondolásai figyelembevételével állítja
össze. A költségvetés tárgyalása három fordulós, elfogadására februárban kerülhet sor. Az
országgyőlés költségvetésének elfogadásától számított 60 napon belül kell az
önkormányzatnak saját költségvetését megalkotnia. Az elsı számítások alapján 214 millió
forint mínusszal került meghatározásra a város költségvetési koncepciója. Mivel nincs meg a
parlament által elfogadott költségvetés, ezért nem ismertek az önkormányzat bevételi
oldalának részletei. Súlyos és nagy tételt jelen a pedagógusok bére, a pedagógusok
bértáblázatának módosítása. Vagy 16 %-os bérnövekedés, vagy a bértáblázat módosítása
várható. Az egyéb ágazatoknál átlagosan 10 %-os bérfejlesztést tudott az önkormányzat
biztosítani, míg a szociális ágazatnál 14,3 %-ot. A mővészeti oktatás esetében, pld.: tánc
vonatkozásában lényeges csökkenés várható, bizonyos szociális, gyermekjóléti vonatkozásban
is normatív csökkenések mutatkoznak. Minden oktatási intézményben önmérséklésre és
átgondolásra kell inteni az intézmények vezetıit, mivel a költségvetési koncepció legnagyobb
tétele a munkabér és közterhei. Január 01-tıl eltőnik a minıségi bér, eltőnik az 1.500,-Ft-os
támogatás, illetve ezek megfizetése az önkormányzatra hárul. Az önkormányzat 1,9 % zárolt
költségvetést kap az államtól, mely a mi esetünkben további 20-25 millió forintos csökkenést
jelent, tehát ezen összegeket megkapják az önkormányzatok, de nem használhatják fel. Ennek
ellenére a város költségvetési helyzete nem olyan rossz, hiszen lehetıség van, illetve lesz
további fejlesztésekre, mint pld.: ivóvíz, szennyvíz, utak, kommunális szemét elhelyezésére
vonatkozó beruházások, az endrıdi piac, a város image-nek kialakítása. Meglátása, hogy
januárban mindenütt át kell tekinteni a fejlesztési és mőködési elképzeléseket, a felújítások
lehetıségét.
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Elmondása szerint az intézmények egyre kisebb százaléka nyújt be pályázatokat, szeretné, ha
a következı években ezt szorgalmaznák. A jelenlegi hiány kb.: 170-180 millió forint, mely
kb.: 120 millió forintra csökkenthetı, ebbıl az összegbıl 15-20 milliós hiány kezelhetı az
önkormányzat részérıl, ettıl csak a fejlesztések tekintetében lehet eltérni. Tájékoztatása
szerint az elmúlt év intézkedései pozitívan hatnak az intézményeknél, így a Városi Gondozási
Központnál, a Liget-fürdınél, stb. Ezeken a helyeken az infláció mértékének megfelelıen nem
emelkedtek, hanem csökkentek az önkormányzati támogatás összegei.
Az írásos elıterjesztésnek megfelelıen kérné a Képviselı-testületet az 1999. évi költségvetési
koncepció elfogadására.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felszólalásában elmondta, hogy a költségvetési rendelet
áttanulmányozása során felmerült némi probléma, mely kifejezetten szakmai jellegő, mint
pld.: kérdése, hogy az 1999. éves terv összehasonlítása miért az eredeti 1998-as tervhez
történt? Ennek megfelelıen az 1999-es évet alultervezettnek találja. Másrészt, ahol már lehet
pontosan tudni az önkormányzat saját bevételeit, mint pld.: a helyi adó, területbérleti díj, miért
nem szerepel a költségvetésben. Továbbá miért nem szerepel a várható tartalék összege az
önkormányzat költségvetési koncepciójában, ami az 1998-as évrıl átmegy az 1999-es évre?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondása szerint, amikor a költségvetési koncepció
tervezetet összeállították, akkor még az adórendelet módosítása sem volt napirenden, ezért
nem tartalmazza a költségvetés. Lehetségesnek tartja, hogy kb.: 2-3 millió forinttal alul van
tervezve a költségvetés, nem vitatta. A tartalékot betervezték, mivel 68 millió forint összegő
pénzmaradvánnyal számolnak. Ezen összegbıl 60 millió forint a TITÁSZ részvények
eladásából, a többi az áthúzódó beruházásokra való tervezés. A területfoglalási díjak, mint
közterület foglalási díjak szerepelnek a költségvetési koncepcióban. Azért az 1998-as eredeti
költségvetési tervhez hasonlítottak, mivel a módosított költségvetés számos olyan
elıirányzatot tartalmaz, melyeket a város, az intézmény csak egyszer kap.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint, ha a területfoglalási díjra gondolunk,
elıtérbe kerülnek azok a dolgok, ha pld.: nem lesz szennyvízberuházás, akkor területfoglalási
díjjal sem számolhat az önkormányzat.
Véleménye, hogy egy 70-80 %-os pontosságú költségvetést tudnak januárban benyújtani,
februárban kb.: 90-95 %-os pontossággal tudják meghatározni az önkormányzat 1999. évi
költségvetését.
Mivel további észrevétel, kérdés nem hangzott el, ezért kérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
383/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. évi költségvetési koncepciót a
további egyeztetésre alkalmasnak tartja.
A Képviselı-testület utasítja bizottságait a további kidolgozásra.
Határidı:
Felelıs:

1999. január 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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10. napirendi pont
Civil szervezetek támogatási alap létrehozása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint bizonyos mértékig ezen támogatási alap
összegét az 1999. évi költségvetési koncepció is tartalmazza. Ahhoz, hogy a következı
idıszakban ezzel számolni tudjanak, a testületnek be kellett terjeszteni, és mint pályázati alap
szerepelne a továbbiakban.
Ezt követıen felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatása szerint maga a civil szervezetek támogatási alapjának
létrehozása kicsit illeszkedik az 1998-as költségvetési év tárgyalásához, hiszen ebben az
évben került kialakításra a sportalap, az ifjúsági alap.
Az a meggyızıdés alakult ki, hogy ezen alapok jól mőködnek. Jelen esetben azért született az
az elképzelés, és fogadták el a bizottságok, hogy a költségvetés készítésére ki kellene dolgozni
egy olyan alapot, amelybıl az idık folyamán meg lehetne oldani különbözı szervezetek
támogatását. Ez lenne az un. civil szervezetek támogatásának az alapja, melynek mértéke az
1999-es év mőködési elıirányzatainak jelenleg 0,75 %-a lenne. Ezt követıen a Képviselıtestület a támogatás elnyerésének feltételeit részletes pályázati kiírásban dolgozná ki, melyet a
januári testületi ülés alkalmával kellene elfogadni. Ezt követıen februárig lehetne benyújtani a
pályázatokat, és a bizottságnak elbírálni a különbözı támogatási igényeket, és meghatározni
az egyes szervezeteknek adandó támogatást. A támogatási alap jelentısége, hogy részben
átláthatóvá teszi azt, hogy a Képviselı-testület mennyi támogatást kíván fordítani ezen civil
szervezetek segítésére. Az elıterjesztésben is látható, hogy ez idáig több oldalról tevıdött
össze ezen szervezeteknek a támogatása, mint pld.: polgármesteri alap, költségvetési
rendeletben meghatározott támogatásból és egyéb forrás. A jelenleg meghatározott 0,75 %-os
támogatás mértéke a költségvetés változtatásával ugyanúgy változna. A benyújtott pályázatok
alapján a Humánpolitikai Bizottság döntene a támogatás megítélésérıl. Két részre osztanák a
támogatási alapot, az egyik része a kiemelten közcélú szervezetek támogatására fordítható
lenne, mely az elkülönítendı alap 0,55 %-a; a másik rész a 45 % egyéb civil szervezetek
támogatására fordítható. Meghatározásra kerülne a januári testületi ülésen, hogy milyen
bevételi összeget kell az egyes szervezeteknek teljesíteni ahhoz, hogy ebbıl a támogatási
alapból részesüljenek.
A Képviselı-testület jelen ülése alkalmával arról dönt, hogy ezen támogatási alapot a
költségvetés elkészítésére létrehozza-e.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a Városi Tőzoltó Egyesületnek, és a
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Alapítványnak, mint kiemelten közcélú
szervezetnek meg kívánják meghatározni a támogatás összegét. A Városi Tőzoltó Egyesület
éves mőködési kiadásainak legfeljebb 50 %-át nyújtanák önkormányzati támogatásként,
amennyiben további 50 %-ot egyéb támogatásból az egyesület biztosítja, és a részletes
költségvetés tervezetét a pályázathoz mellékeli. Az önkormányzati támogatásból 1 millió
forintot fenntartási (gépkocsi vizsgáztatása, biztosítási díjak, üzemanyag, stb.) költségeinek
fedezésére köteles felhasználni.
Mivel a képviselık részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
384/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. költségvetési évtıl
“CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI ALAP”-ot hoz létre.
A tárgyévi támogatási alap az elızı évi önkormányzati költségvetés eredeti
mőködési kiadásainak.0,75.%-a legyen, növelve az éves infláció mértékével.
A támogatási összeg 45 %-a a külön megállapodással nem rendelkezı és
nem közhasznú szervezetek támogatására kell fordítani. Az elosztás
pályázati úton történik. A pályázat kiírásának határideje a tárgyév január 31,
a pályázatok benyújtási határideje a kiírást követı 30 nap, a pályázatok
elbírálása a benyújtást követı 30 nap. A Képviselı-testület a pályázatok
elbírálásával a Humánpolitikai Bizottságot bízza meg.
A Képviselı-testület a következı pályázati feltételeket határozza meg:
• pályázhat az a magánszemély, aki tevékenységével növeli a város
hírnevét,
• pályázhatnak azok az egyesületek, klubok, akik tevékenységükkel
hozzájárulnak a lakosság nagyobb csoportjának szabadidı hasznos
eltöltéséhez,
• pályázhatnak azok a karitatív szervezetek, akik célul tőzték ki a
rászorulók megsegítését,
• pályázhatnak azok a bírósági bejegyzéssel rendelkezı civil szervezetek,
akik a mővelıdés területén jelentıs tevékenységet folytatnak.
A támogatási összeg 55 %-a közhasznú szervezetek és a külön
megállapodással rendelkezı magán személy támogatására kell fordítani.
Gyomaendrıd Városban mőködı közhasznú civil szervezetek támogatásának
elveit a Képviselı- testület a következık szerint határozza meg:
• Városi Tőzoltó Egyesület éves mőködési kiadásainak legfeljebb 50 %-át
nyújtja önkormányzati támogatásként, amennyiben a további 50%-ot egyéb
támogatásból az egyesület biztosítja, és a részletes költségvetési tervezetet a
pályázathoz mellékeli. Az önkormányzati támogatásból 1.000 eFt-ot
fenntartási (gépkocsik vizsgáztatása, biztosítási díjak, üzemanyag stb.)
költségeinek fedezetére köteles felhasználni.
• Alapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért 25,-Ft szponzori
támogatáshoz 75,- Ft önkormányzati támogatást kap, de maximum 700 ezer
Ft-ot. A szponzori támogatás összegébe beszámításra kerül az adományozott
képzımővészeti alkotások értéke.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelettervezet készítése során a “CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI ALAP”
létrehozása során meghatározott összeget vegye figyelembe .
Határidı:
Felelıs:

a tárgyévi költségvetés készítésének idıszaka
Dr. Csorba Csaba jegyzı
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11. napirendi pont
Az intézmények finanszírozási helyzetének áttekintése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismertesse ez elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatása szerint a Képviselı-testület 1998. májusa óta
rendszeresen tájékoztatást kapott az intézmények finanszírozási helyzetérıl. Az intézmények
január 01-tıl november 30-ig összesen 4.952,-e Ft-tal több támogatást vettek igénybe az
idıarányoshoz viszonyítva. Felszólították az intézmények vezetıit, hogy év végére arra
törekedjenek arra, hogy ezen túlfinanszírozási helyzetek rendezıdjenek. Sajnos valóban elég
szoros az intézmények finanszírozási helyzete. Az intézmények többsége, a 2. számú Napközi
Otthonos Óvoda kivételével a költségvetési gazdálkodását rendezte. Ennek következtében
azon intézménynél, mely nem tudta megvalósítani a költségvetés rendezését, az
intézményvezetı részére a 13. havi illetmény csak 1999. január hónapban, a gazdaságvezetı
részére pedig a 13. havi illetmény 67 %-a 1998. december hónapban, a további 33 %-a pedig
1999. január hónapban fizethetı ki.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a 13. havi illetmények kifizetése
folyamatban van. Az intézmények próbálták tartani magukat a költségvetéshez, mely valóban
nehézséget okozott. Véleménye, hogy a jövı évben is egy szigorú költségvetési gazdálkodást
kell az önkormányzatnak követnie. Tájékoztatása szerint ma már az ivóvíz beruházás nélkül is
12 %-ot meghaladják a fejlesztések.
Mivel a képviselık részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
385/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „Az intézmények finanszírozási helyzetének
áttekintése” tárgyú elıterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Megállapítja, hogy a 2. sz. Óvoda az engedélyezett önkormányzati támogatáson felül
1.542,-e Ft többlettámogatást vesz igénybe, ezért a 2. sz. Óvoda intézményvezetıje
részére az 1998. évi 13. havi illetmény csak 1999. január hónapban, a gazdaságvezetı
részére az 1998. évi 13. havi illetmény 67 %-a 1998. december hónapban, további
33 %-a 1999. január hónapban fizethetı ki.
Határidı:

azonnal

12. napirendi pont
Szakképzı középiskolák szakképzési hozzájárulás kamata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismertesse ez elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzatnál 1996.
november 01-én bevezetésre kerül a városi kincstár, melynek során az intézmények saját
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bevételeit teljes körően bevonásra kerültek az önkormányzat finanszírozási rendszerébe. A
szakképzési hozzájárulás és hozamának felhasználása csak a szakképzésre használható fel.
Mivel az intézmények a kincstári rendszer bevezetése elıtt a hozzájárulás összegét
elkülönítetten lekötött betétként kezelte, így kamatbevétele is keletkezett. Ennek megfelelıen
a keletkezett kamat összege megilleti az intézményeket, azaz a Bethlen Gábor Szakképzı
Iskolát és a Kner Imre Gimnáziumot.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és javasolja annak
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel nem lévén, kérte a testületet határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
386/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szakképzési hozzájárulás után a Bethlen
Gábor Szakképzı Iskola részére 864,-e Ft, a Kner Imre Gimnázium részére 65,-e Ft
támogatást biztosít, mely összeg szakképzésre használható fel.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a támogatás összegét vezesse keresztül a
költségvetési rendeleten.
Határidı:
Felelıs:

1998. december 15.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

13. napirendi pont
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola kérelme a „Sertéstelepi rekonstrukció” fejlesztési
kiadása megelılegezésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismertesse ez elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatása szerint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, mely szerint 8.375,-e Ft megelılegezését kérné az
un.: „Sertéstelepi rekonstrukciós” fejlesztésük ez évben történı megvalósításához,
rendezéséhez.
Ezt követıen felkérte Gubucz József igazgató urat, hogy kérelmüket részletesebben ismertesse
a jelenlévık elıtt.
Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatója elmondta, hogy a
földmővelésügyi alapokból, területfejlesztési pályázaton is sikerül pénzt nyerni a „sertéstelepi
rekonstrukció” megvalósításához. Ezen pénzeszközökhöz csak abban az esetben jut hozzá az
intézmény, ha a saját erın kívül befizeti az elnyert összegnek megfelelı értéket, melynek
beérkezési határideje 1998. december 19-e, ezen idıpontig kell a kincstári kamarának átutalni
a szükséges összeget. Ha ezen befizetés nem történik meg, akkor az elnyert pályázati összeg
semmissé válik.
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Az intézmény év vége lévén nem rendelkezik a szükséges összeggel, így az önkormányzathoz
kölcsönért folyamodik, mely összeget január hónapban megfizet az önkormányzatnak az
elnyert pályázati összegbıl, és az 1999. évi elnyert szakképzési hozzájárulásból.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel nem lévén, kérte a testületet határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
387/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola részére a
„Sertéstelepi rekonstrukciós” fejlesztési kiadása 1998. évi teljesítéséhez 8.375,-e Ft
összeg pénzügyileg való megelılegezéséhez és annak elszámolásához hozzájárul,
melynek határideje 1999. január 31.
Határidı:
Felelıs:

1998. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

14. napirendi pont
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola gépjármő vásárlásra vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismertesse ez elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévıket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésének eredményérıl, mely szerint a bizottság tagjai 1 ellenszavazattal elfogadták a
szükséges pénzösszeg megelılegezését.
Az iskola gépkocsija a közelmúltban a kárpátaljai segélyakció során balesetet szenvedett,
totálkáros lett. Az iskolában folyó oktató-képzı-nevelı munka feltételeinek megteremtéséhez,
az eredményes mőködés szervezéséhez az iskola vezetésének elengedhetetlenül szükséges egy
gépjármő, amely mindenkor rendelkezésre áll. A bizottság támogatja az iskola kérelmét, egy
gépjármő késıbbi idıpontban történı megvásárlását, illetve saját tulajdonú személygépkocsi
hivatali célú használatát.
Ezt követıen felkérte Gubucz József igazgató urat, hogy kérelmüket részletesebben ismertesse
a jelenlévık elıtt.
Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatója elmondása szerint az iskolának
a beiskolázási, termelı és pályázati munkálatokhoz nélkülözhetetlen egy hivatali gépjármő
használata. A jelenleg is folyó tetıtér rekonstrukciója, illetve a sertéstelepi rekonstrukció
folytán az intézménynek nincs anyagi lehetısége a fent említett gépjármő megvásárlására. Egy
vállalati gépjármővet magán tulajdonban lévı gépjármővel kívánnak kiváltani. Az intézmény
kérése, hogy a gépkocsi megvásárlásához szükséges összeg 1/3-ával az önkormányzat járuljon
hozzá, és az iskola az 1999. évi költségvetésének terhére megvásárolja a gépjármővet.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdése, hogy nem okoz-e gondot, hogy éven túli költség
megelılegezésérıl van szó, azaz 15 hónapról. Továbbá a határozati javaslat kiegészítését
javasolta az alábbiak szerint: - A szokásos biztosítási kötelezettségeinek tegyen eleget a
gépjármő tulajdonosa . –
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondása szerint év végén el kell számolni a felvett
elılegekkel, de technikailag megoldható lenne a szükséges összeg megelılegezése.
Véha Lászlóné képviselı sajnálatát fejezte ki a baleset miatt. Személyesen ajánlotta az
intézménynek a biztosítás megkötését, ık azonban nem éltek a felkínált lehetıséggel.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetért a kiegészítı javaslattal, és kérte ennek
figyelembevételével a határozati javaslat elfogadását.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az iskola az elmúlt évben kb.: 30 millió forint összegő
pályázati pénzt hozott be, a többi intézmény együttesen sem érte el ezen összeget.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, kérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület 15 igen, 3 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
388/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı
Iskola és Kollégium igazgatója részére engedélyezi saját tulajdonú személygépkocsi
vásárlásához az iskola 1999. évi költségvetése terhére 15 havi saját tulajdonú
személygépkocsi intézményi célú üzemanyag felhasználás, 780.000,- Ft, azaz:
Hétszáznyolcvanezer forint elıleg egy összegben történı kifizetését 1999. január
hónapban.
A saját tulajdonú személygépkocsi intézményi célú felhasználása az alábbi szabályozás
alapján számolható el:
1./

2./
3./
4./

Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú használatának költsége: a
60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4.§. alapján, illetve 3 Ft/km általános
személygépkocsi - normaköltség téríthetı,
Engedélyezett havi kilométer teljesítmény, amelyet az intézmény részére
az igazgató köteles teljesíteni: legfeljebb 3000 km,
Naponta a kilométer óra állásával egyezıen útnyilvántartást kötelezı
vezetni, amelyet az elszámoláshoz mellékelni kell.
A szokásos biztosítási kötelezettségeinek tegyen eleget a gépjármő
tulajdonosa .

A Képviselı-testülete a saját tulajdonú személygépkocsi vásárlásához, intézményi célú
felhasználásához adott engedélyhez az intézmény számára feltételként szabja meg,
hogy 2000. év december hó 31. napjáig a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és
Kollégium semmilyen nemő forrásból nem vásárolhat új gépkocsit
Határidı:
Felelıs:

1998. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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15. napirendi pont
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe
foglalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy az intézmény életében azokat a
változásokat, amelyek a vagyonban és mőködésben bekövetkeznek, azt az alapító okiratban
fel kell tüntetni. A Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása az alábbiak miatt
vált szükségessé. Részben bıvült az alapítói vagyon köre, hiszen a Mirhóháti út 3-5. szám
alatti használatra átadott ingatlanokkal bıvült az intézmény. Másrészt az idısek
vonatkozásában felvette az intézmény az „İszikék Idısek Otthona” nevét, továbbá a
gazdálkodási feladatokat ellátó belsı intézményi egység székhelye a Mirhóháti út 3-5. szám
alá költözött.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy a Városi Gondozási Központ alapító okiratát a határozati
javaslatnak megfelelıen elfogadni szíveskedjenek.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel, hozzászólás nem lévén, kérte a képviselıket, hogy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
389/1998.(XII.15.)KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (1), (3)
bekezdésében foglaltak alapján, Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
1./
A költségvetési szerv neve: Városi Gondozási Központ
Székhelye:
Gyomaendrıd, Mirhóháti út 3-5. szám
Jogelıdje:
Gondozási Központ
Gyomaendrıd, Sallai u. 4. szám
Az intézmény az alábbi helyeken mőködik:
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1. sz.
İszikék Idısek Otthona Gyomaendrıd, Mirhóháti út 3-5. szám
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 6. sz.
Gyomaendrıd, Fı út 66. sz.
Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz.
Gyomaendrıd, Mester u. 19. sz.
2./ A szociális ellátást biztosító intézmény alapításának ideje: 1993. május 01.
3./ Alapító szerv neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység államháztartási szakágazat száma: 853120
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a SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, /TEÁOR szám: 853/ melybıl fı
tevékenységként látja el;
a.)
Szociális alapellátásból a
szociális étkeztetést /TEÁOR szám: 8532/
házi segítségnyújtást /TEÁOR szám: 8532/
b.)
Szakosított ellátást biztosít az
Idısek Otthonában /TEÁOR szám: 8531/
Idısek Klubjában /TEÁOR szám: 8532/
Fı tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége a
Munkahelyi /étkeztetés/ vendéglátás
/TEÁOR szám: 5551/
Szakmai képzéshez gyakorlóterep biztosítása
5./ Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
6./ Az Intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv. Önálló jogi személy.
A munkáltatói jogot az intézmény vezetıje gyakorolja.
7./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéséhez
szükséges ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
Az ingatlanok helyrajzi szám szerint a következık:
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1. sz.
Hrsz: 278/2
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 3. sz.
Hrsz: 279
Gyomaendrıd, Mirhóháti út 5. sz.
Hrsz: 280/A/1
Hrsz: 280/A/2
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 6. sz.
Hrsz: 5041
Gyomaendrıd, Fı út 66. sz.
Hrsz: 6477
Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz.
Hrsz: 8406
Gyomaendrıd, Mester u. 19. sz.
Hrsz: 7640
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még, az
intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a helyi vagyonrendeletben
foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont biztosítékként nem adhatja.
8./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét, nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki.
9./ Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
10./ Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával
egyidejőleg, Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület
11/1998. (I.29.) KT számú határozata
74/1998. (III.19.) KT számú határozata
hatályát veszti.
Határidı:

Azonnal
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A határozat meghozatala után a Polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a következı
napirendi pontként „Megállapodás a Körös Halász Szövetkezettel” tárgyú elıterjesztést
tárgyalják meg.
21. napirendi pont
Megállapodás a Körös Halász Szövetkezettel
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a Képviselı-testület által
jóváhagyott - az önkormányzat tulajdonában lévı 11 holtág 1998. Évi hasznosításáról szóló
megállapodást a Körös Halász Szövetkezet az igazgatóságának döntése alapján az alábbi
változtatással kívánja aláírni. Az 1. Pontban meghatározott fizetési határidıt jövı év március
30-ra tette, - a bérleti díj összegét változatlanul hagyta /460.000 Ft /-, aminek következtében a
megállapodás 9. pontja aktualitását vesztette.
A téma megtárgyalása során a bizottság a beterjesztett két határozati javaslat közül a 2.
pontban szereplıt fogadta el, miszerint a fizetési határidı meghosszabbítás esetén a
Szövetkezet az inflációval növekedett - 540.000 Ft hozzájárulási összeget utaljon az
önkormányzat számlájára. A jövı évre vonatkozóan pedig a hozzájárulás összegét 550.000 Ftban javasolta meghatározni, 1999. április 30-i fizetési határidıvel.
Mucsi Lajos a Körös Halász Szövetkezet képviseletében elmondta, véleménye szerint a
bizottság által javasolt összeg jóval az infláció felett van, úgy gondolta, hogy az igazgatóság
még 10 % körüli inflációval növelt összeget - 500.000 Ft -ot el tudna fogadni, de
természetesen ez a döntés az igazgatóság hatáskörébe tartozik.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl elfogadhatónak tartotta az 500.000 Ft
hozzájárulás összeget, a Szövetkezet által megjelölt idıpontig történı megfizetéssel. Kérte a
képviselıket, hogy az általa elmondottakat módosító indítványként vegyék figyelembe.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 19 fı. /
A képviselı-testület a módosító indítvány 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta.
Dr.Dávid Imre polgármester kérte, hogy a fentiekben hozott döntés figyelembe vételével
döntsenek az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
390/1998./XII.15./KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Körös Halász Szövetkezet által
megküldött 1998. Évre vonatkozó holtág hasznosítási megállapodás ajánlatot
azzal fogadja el, hogy a szövetkezet 1999. Március 31-i fizetés esetén 500.000
Ft hozzájárulási összeget köteles az önkormányzat számlájára átutalni.
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2./
A képviselı-testület az 1999. Évi megállapodás elıkészítésében az idei évi
inflációt figyelembe véve és a holtágak 1999-re vonatkozó költségvetési
tervezetében szereplı összegek alapján 550.000 Ft-ban állapítja meg a
hozzájárulás mértékét, melyet 1999. április 30-ig kell a szövetkezetnek
megfizetni.
Határidı: 1998. December 17.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Együttmőködési megállapodás
gyermekjóléti szolgálat ellátására

megkötése

Hunya

Község

Önkormányzatával

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a két település önkormányzata ez év májusában
megállapodás kötött a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. A megállapodás
alapján Hunya községben a gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat
Gyomaendrıd város által fenntartott Családsegítı Központ látta el. Hunya község
önkormányzata jelezte, hogy az együttmőködést a jövıben is fenn kívánja tartani és igényli,
hogy a gyermekjóléti szolgálat feladatait továbbra is Gyomaendrıd Város önkormányzata
lássa el.
A gyámügyi feladatokkal kapcsolatos gyermekjóléti szolgálat ellátását az ide vonatkozó
törvény kötelezı feladatként írja elı az önkormányzatok számára. Ezt a feladatot háromféle
módon láthatják el az önkormányzatok. Társulási megállapodás keretében, saját alkalmazott
által, vagy intézményi formában.
Tekintettel arra, hogy Hunya községben a veszélyeztetett gyermekek száma nem jelentıs,
ezért ott önálló intézményt létrehozni a feladat ellátására nem lenne célszerő, ezért kérnék,
hogy ezt a feladatot továbbra is Gyomaendrıd Város saját intézményén keresztül lássa el.
A költségekhez való hozzájárulás címén önkormányzatunk kétféle költségtérítést kérne,
egyrészt az utazási költségekhez, másrészt 1 fı vonatkozásában lakosság arányosan a
bérkiadásokhoz történı hozzájárulást.
A megállapodás ismét határozott idıre, egy évre kerülne megkötésre, amit jövı év végével a
két önkormányzatnak ismételten felül kellene vizsgálni.
Tájékoztatásként elmondta, hasonló jelzéssel élt Csárdaszállás önkormányzata is, amely ezen
megállapodásnak megfelelı elvek szerint a januári képviselı-testület ülésére kerül
beterjesztésre.
Véleménye szerint, ha Gyomaendrıd város önkormányzata a térségi együttmőködés feladatait
komolyan veszi, akkor célszerő lesz ezt a megállapodást megkötni Hunya község
önkormányzatával és adott estben majd Csárdaszállással is.
Arra kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztett megállapodás tervezetet fogadják el, és tegyék
lehetıvé, hogy a gyermekjóléti szolgálat a jövı évben is a korábbi gyakorlatnak megfelelıen
kerüljön ellátásra.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy Hunya község önkormányzata
elfogadta a megállapodás tervezetet.
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Kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangúlag - 19
igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
391/1998./XII.15./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az 1999-es költségvetési évre az 1997.
Évi XXXI tv. 39-40 §-ban meghatározott feladatok ellátására együttmőködési
megállapodást köt Hunya Község Önkormányzatával, az 1997. Évi CXXXV.
Tv. 19. §-ában foglaltakra figyelemmel.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az együttmőködési
megállapodást Hunya Község Önkormányzatával a gyermekjóléti szolgálat
ellátására kösse meg.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
A Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatói állására kiírt pályázat eljárási
határidejének meghosszabbítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a képviselı-testületet az elmúlt ülésén hozott
döntésére, miszerint pályázatot írt ki a mővelıdési ház vállalkozási formában történı
üzemeltetésére. Ezt megelızıen pedig az intézmény igazgatói állására írt ki pályázatot. Tehát
mindaddig, amíg a vállalkozásba adásra vonatkozó pályázati eljárás le nem folyik, addig az
intézményvezetıi állásra kiírt pályázat határidejét célszerő meghosszabbítani, hiszen adott
esetben az intézményvezetı kinevezésérıl a vállalkozásba adásra kiírt pályázat eredményének
ismeretében tudnak majd dönteni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzottakkal, kérte annak elfogadását.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
392/1998./XII.15./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katona József Város Mővelıdési
Központ vállalkozásba adásával kapcsolatos pályázat lebonyolításáig az
igazgatói pályázat eljárási határidejét és Megyeriné Csapó Ildikó
intézményvezetı igazgatói megbízását 1999. Február 1. napjáig
meghosszabbítja.
Határidı: azonnal, illetve 1999. Február 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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18. napirendi pont
Óvodai nyitva tartás szüneteltetésének engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a két napközi otthonos óvoda vezetıje a Képviselıtestület felé benyújtott kérelmükben a tagóvodák nyitva tartás szüneteltetésének
engedélyezését kérték.
Az 1. Számú Óvoda mind a négy tagóvodája december 21-tıl január 3-ig lenne zárva, míg a 2.
Sz. Óvoda három tagóvodája december 19-tıl december 31-ig, a Jókai úti óvoda pedig
biztosítaná az óvodai ellátást a lecsökkent gyermeklétszámnak.
A kérelmet a Humánpolitikai bizottság megtárgyalta, a nyitva tartás szüneteltetésével
egyetértett azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az 1. Sz. Óvoda Szabadság úti
tagóvodájában a létszám 3 fı alá csökken, úgy ott is indokolt a nyitva tartás szüneteltetése. Ha
azon a részen óvodai ellátást igényelnek, úgy a 2. Sz. óvoda Jókai úti tagóvodája fogadja a
gyermeket.
Szabó Istvánné az 1. Sz. óvoda vezetıje tájékoztatásként elmondta, a Szabadság úti
tagóvodából egy fı igényel ellátást erre az idıpontra. A szülıvel történt megegyezés alapján
ezt a gyermeket a Jókai úti óvoda fogadja.
A képviselı-testület az óvodai nyitva tartás szüneteltetését 19 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
393/1998./XII.15./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a karácsonyi ünnepek idıszakában
lecsökkenı óvodai ellátási igény miatt a tagóvodák nyitva tartásának
szüneteltetését az alábbiak szerint engedélyezi:
1 számú Napközi Otthonos Óvoda
• Polyákhalmi úti,
• Blaha úti.
• Selyem úti tagóvodáiban 1998. december 21-tıl, 1999. január 3-ig.
Amennyiben 3 fı alá csökken az óvodai ellátási igény, abban az esetben a
Szabadság úti tagóvoda nyitva tartása is szünetel a fenti idıtartamban.
A gyermekek ellátását a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Jókai úti tagóvodája
biztosítja.
2 számú Napközi Otthonos Óvoda
• Fı úti
• Vásártéri
• Kossuth úti tagóvodáiban 1998. december 19-tıl, 1998. december 31ig.
Határidı: azonnal
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19. napirendi pont
Bölcsıde nyitva tartásának szüneteltetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a bölcsıdét mőködtetı vállalkozó levélben
tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy az intézmény nyitva tartása 1998. December 24tıl január 3-ig szünetel. A vállalkozó a szülıkkel egyeztetve határozta meg ezt az idıpontot.
A tájékoztatót a Humánpolitikai bizottság tudomásul vette.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel kapcsolatban 19 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
394/1998./XII.15./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a vállalkozásban mőködı Bölcsıde
1998. December 24-tıl, 1999. Január 3-ig történı nyitva tartás szüneteltetésérıl
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
20. napirendi pont
Térségi szilárd kommunális hulladék kezelı telep megvalósítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A képviselı-testület már több alkalommal foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy szükséges
lenne egy szilárd kommunális hulladéklerakó telepet megvalósítani Gyomaendrıdön. Az errıl
szóló döntését az elmúlt ülésen meg is hozta. Mint emlékezetes akkor ı jelezte, hogy
szükséges a szervezeti formákat is megteremteni ehhez a beruházáshoz. Abban az idıszakban
még nem volt ismert, hogy hány települési önkormányzat hajlandó részt venni ebben, és a
céltámogatási pályázatot benyújtani erre a beruházásra.
A mai nap délelıtt megtartott kistérségi megbeszélésen világossá vált, hogy az
elıterjesztésben szereplı önkormányzatok kívánják megvalósítani a térségi szilárd
hulladéklerakót. Nem kíván a beruházásban részt venni Szarvas és Csabacsőd önkormányzata,
illetve Köröstarcsa önkormányzata szándéknyilatkozatban jelezte, amennyiben máshol nem
sikerül megoldani a település ezen problémáját, adott esetben a késıbbiekben szívesen
csatlakozik ehhez a beruházáshoz. Ezen a Kistérségi megbeszélésen már részt vettek a
tervezık is, akik felvázolták a beruházás menetét, ismertették, hogy a tervezés jelenleg hol
tart, illetve a különbözı szakhatóságok képviselıi is jelen voltak – ÁNTSZ,
Környezetvédelmi Felügyelıség, Tőzoltóság - , akik az elızetes tervet nem ellenezték, de
szükségesnek tartották azok alapos megismerését, hiszen csak ezt követıen tudják a
szakhatósági álláspontjukat kifejteni. Az ott elhangzottak alapján az volt a véleményük, hogy
a beruházásnak nincs olyan akadálya, ami lehetetlenné tenné a céltámogatási pályázatnak a
benyújtását.
További intézkedésként arra van szükség, hogy a Képviselı-testületek elfogadják azt a
szervezeti megoldás, ami alapján meg tudják valósítani a térségi szilárd hulladéklerakót. Erre
vonatkozóan kétféle álláspont volt a mai délelıtti megbeszélésen.
1. Egy teljesen új szervezetet létrehozni, ami megvalósítja, ezt követıen pedig mőködteti ezt
a beruházást. Ennek akkor lett volna igazán jelentısége, ha a fent említett önkormányzatok
is részt vettek volna a beruházásban.
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2. A már létezı három önkormányzat - Gyomaendrıd, Hunya, Csárdaszállás – által
létrehozott “Hármas –Körös” Kistérségi Területfejlesztési társulás valósítsa meg a
beruházást. Az eddig szándéknyilatkozatot adó önkormányzatok úgy nyilatkoztak, hogy
elfogadnák ezt a szervezeti formát, és csatlakozni kívánnak ehhez a társuláshoz. A három
alapító önkormányzat pedig döntött arról, hogy felveszi ezeket az önkormányzatokat a
kistérségbe és a Képviselı-testületeik elé terjesztik az erre vonatkozó együttmőködési
megállapodást módosítás céljából.
Lényegében az elıterjesztés II. pontja ezt a megoldást vázolja fel. A megállapodás három
szerkezeti elembıl tevıdik össze, az eredeti szövegrészbıl, a módosító javaslatokból, illetve
tartalmazza azokat a részeket, amelyek a korábbi megállapodásból hatályon kívül helyezésre
kerültek.
A képviselı-testületnek a mai ülésen ezt az együttmőködési megállapodást kellene elfogadni
ahhoz, hogy a többi önkormányzat is dönteni tudjon ebben a kérdésben, majd a januári ülésen
a kistérség alapító okirata ennek megfelelıen kerülne módosításra. Mindezen döntések után
nem lesz akadálya annak, hogy a tervek elkészülte és a szakhatósági egyeztetések lefolytatását
követıen a céltámogatási pályázat benyújtásra kerüljön 1999. február 2-ig. Nagyon lényeges
ez a mai döntés, hiszen az elıkészítı folyamatok egy része lezárult, ugyanakkor ezzel a
döntéssel Gyomaendrıd önkormányzata felvállalja azt, hogy legalább 10 évig ezt a térségi
szeméttelepet mőködtetni kívánja, és a jelenlegi együttmőködési megállapodás alapján
lakosság arányosan biztosítja az ehhez szükséges költségeket, hiszen az elsı két évben ez a
telep nem lesz önfenntartó, hanem a mőködési költségeit az önkormányzatoknak kell lakosság
arányosan kiegészíteni.
Ez az együttmőködési megállapodás szabályozza még azokat a kérdéseket, amelyek a
késıbbiek során a mőködtetéshez szükségesek. Egyrészt a beruházáshoz megvalósításához
szükséges költségek biztosítását, a döntéshozatali eljárás kérdését, az egyes településeket
megilletı szavazati arányokat, illetve külön szabályozza a megyei önkormányzatot megilletı
döntési jogosultságokat. Szükséges megjegyezni, hogy az érintett települési önkormányzatok a
beruházás megvalósításával kapcsolatos döntési jogosultságukat a társulásra ruházzák át, és az
általuk megjelölt képviselın keresztül gyakorolják az ellenırzési és beszámoltatási
jogosultságukat. Mivel az elmúlt ülésen döntés született arról, hogy a gesztor szerepét
Gyomaendrıd város önkormányzata vállalná fel, ennek megfelelıen a költségvetés
elkészítésében és megjelenítésében neki lesz meghatározó szerepe.
A mai ülést követıen – figyelemmel a hozott döntésre – szükséges lesz januárban egy
közmeghallgatást tartani, ahol a lakosságot részletesen tájékoztatni kell errıl a beruházásról,
hiszen az ott elhangzott vélemények része kell, hogy legyen a benyújtásra kerülı pályázati
csomagnak. A pályázat benyújtását követıen pedig a képviselı-testület további feladat az lesz,
hogy a saját erıs rész csökkentése érdekében felkutassa a további pályázati lehetıségeket, és
az ezzel kapcsolatos döntéseit meghozza.
Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye szerint minden olyan beruházás, ami a település
fejlıdését és a lakosság életkörülményeinek javítását szolgálja, pozitívan kell megítélni, és
támogatni kell a testületnek. Ez a beruházás, ami több település összefogásával jön létre,
vagyonilag itt jelentkezik Gyomaendrıdön, annak értékeit növeli, és az itteni embereknek ad
bizonyos fokig munkalehetıséget és az itteni körülményeket fogja javítani.
Arra kérte a testület tagjait, támogassák ezt a beruházást.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a társulás jogosult lesz e Áfa
visszaigénylésre?
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A megállapodás tervezet szerint a társulás elnöke a költségvetés terhére 500.000 Ft-ig
vállalhat kötelezettséget önállóan. Kérdése az volt, hogy ezt éves szinten kell érteni, vagy
esetenkénti kötelezettségvállalást jelent.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésekre válaszolva elmondta, a társulás nem lesz jogosult az
Áfa visszaigénylésre, csak abban az esetben, ha megvalósult beruházást egy létrehozandó
közhasznú társaságnak átadja üzemeltetésre.
A kötelezettségvállalás az éves költségvetés terhére történne, az összegen azonban bár mikor
módosíthatnak az érdekelt felek, ha az szükségessé válik.
Czibulka György képviselı elmondta, nagy elınye lesz ennek a beruházásnak, az hogy a
lakossági hulladék rendezett körülmények között lesz tárolva.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a ma délelıtti megbeszélésen a hatóságok
képviselıi megnyugvással fogadták a települések ezen törekvését, és minden segítséget
megadnak a pályázat benyújtásához. A tervezık jól felkészülten ismertették a beruházás
folyamatát, szakértıi véleményekkel megalapozottan. Bízott abban, hogy minél hamarabb
sikerül nyerni a céltámogatási pályázaton, és elindulhat ez a folyamat.
Látni kell azt, hogy bár voltak fenntartások a társulás létrehozásával kapcsolatban, valahol
még is csak elérte a célját, hiszen a víz, szennyvízberuházásokban ezen társulás kapcsolatai
révén tudtak elindulni, a területfejlesztésnél döntés közelebb helyzetbe kerülni
Az induló beruházásban egy korrekt partneri kapcsolatot kívánnak kialakítani, és a térség
érdekében tevékenykedni.
Lezárva a témát - figyelemmel a hozzászólásokra - a II. alternatívát tette fel szavazásra,
miszerint a térségi kommunális szilárd hulladéklerakó telep megvalósítása és mőködtetése a
Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési társulás keretei között történik
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
395/1998./XII.15./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. Évi LXV. Tv. 41. § az 1996.
Évi XXI. Tv. 10. § valamint az 1997. Évi CXXXV. Törvényben biztosított
jogkörében eljárva a térségi kommunális szilárd hulladéklerakó telep
megvalósítását és annak mőködtetését a “ Hármas-Körös “ Kistérségi
Területfejlesztési Társulás keretében kívánja megvalósítani. A Képviselıtestület a társulási megállapodást az elıterjesztés mellékletét képezı
megállapodás tervezet szerint módosítja.
Határidı: 1999. Január 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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22. napirendi pont
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyomaendrıdi Alirodájának
megszőntetése
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, lényegében az elıterjesztésben arról van szó,
hogy sem a város vezetése, sem az alapítvány megyei vezetése nem volt megelégedve az
alapítvány által foglalkoztatott vezetı tevékenységével, ezért a megye azonnali hatállyal 1998.
November 30. Napjával visszahívta. A vezetı mellett közalkalmazotti jogviszonyban
alkalmazott 1 fı általános adminisztrátori létszám leépítésre kerül és átmenetileg az irodát
bezárnák.
Az iroda újraindításának, új vezetı kiválasztásának tekintetében szükséges lesz a megyei
vezetéssel egyeztetni és új szempontok alapján együttmőködési megállapodás-tervezetet
kidolgozni, amit várhatóan a testület soron következı ülésén ismertetnének a képviselıkkel.
Arra kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen fogadják
el.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
396/1998./XII.15./Kt. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gyomaendrıdi alirodája mőködésének 1998.
december 31-vel történı megszüntetését és utasítja Dr. Dávid Imre
polgármestert, hogy új szempontok alapján készítsen együttmőködési
megállapodást az alapítvány igazgatójával a helyi vállalkozások szakmai
segítése céljából.
Határidı : 1999. március. 01.
Felelıs.: Dr. Dávid Imre polgármester
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a racionálisabb feladatellátás és
gazdálkodás érdekében l fı közalkalmazotti létszám leépítését rendeli el a
vállalkozói alirodánál 1999. január 01-tıl. Az így felszabaduló személyi
juttatások elıirányzatát a foglakoztatásban maradó közalkalmazottak
bérfejlesztésére kell felhasználni.
A Képviselı- testület utasítja a polgármestert, a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére és a felmentéssel járó többletkiadás - pályázati kiírás
megjelenése esetén - a központi költségvetésbıl történı visszaigénylésre.
Határidı.: A felmentés tekintetében 1998. december 31.
A költség megigénylése tekintetében: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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23. napirendi pont
Felhagyott vasúti pályatest értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester emlékeztette a képviselı-testületet azon törekvésére, amely a
9.9 hektár területő felhagyott vasúti pályatestnek az értékesítésére vonatkozott rekultivációs
kötelezettség ellenében. Az értékesítésre kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, ez azonban
nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek, illetve egy helyi Vadásztársaság tett
rekultivációs ajánlatot, amely ajánlattól a késıbbiekben elállt.
A szóban forgó terület mezıgazdaságilag nem hasznosítható, komoly mobilizálható értéket
nem képvisel, a rekultivációja viszont komoly költségvetést megterhelı kiadást jelentene az
önkormányzatnak. A Földhivatal határozata szerint december 31-i határidıt követıen,
amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a rekultivációs kötelezettségének, földvédelmi
bizottságot kell fizetni. Mindezek alapján a törekvés továbbra is az, hogy a terület valamilyen
formában értékesítésre kerüljön.
Az elmúlt hetekben Gurin László a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje vételi ajánlattal
lépett fel a fenti terület tekintetében, amelyet a rekultivációs kötelezettség fejében vásárolna
meg az önkormányzattól. A területen ligetes-legelıt kíván kialakítani, és pár év alatt
eltakarítja az ott lévı vasúti maradványokat.
Az ajánlatot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolta a Képviselıtestületnek a terület ilyen módon történı értékesítését.
Felkérte a testület tagjait, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, úgy a határozati
javaslatot az elıterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
397/1998./XII.15./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 01128/4, 01140/4-5-6-7 hrsz-ú,
összesen 9.9748 m2 területő felhagyott vasúti pályatestet értékesíti Gurin László
Gyomaendrıd, Katona J. u. 18. szám alatti lakos részére rekultivációs
kötelezettség ellenében. A jogügylettel kapcsolatos mindennemő költség a vevıt
terheli.
A képviselı - testület utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
24. napirendi pont
Tájékoztató az ivóvízberuházás munkáiról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a Mőszaki csoport vezetıjét az
elıterjesztés ismertetésére.
Rau József csoportvezetı elmondta, az írásos anyagból részletesen meg lehet ismerni a
beruházás jelenlegi állását. Mint a számadatok is mutatják, ebben az évben 791.790 e Ft
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összegő címzett támogatásra kaptak lehetıséget, amelybıl 597 e Ft erejéig született döntés az
elsı ütemnek a megvalósítására.
A beruházás 60-65 %-os készültségi foknál tart, 18 km vezeték került megépítésre. A
régészeti ásatások, a Közútkezelı Kht-val folytatott egyeztetések, illetve az idıjárás miatt
további teljesítésre nem volt lehetıség. Ettıl függetlenül ez a beruházás jövı év júniusára
befejezıdik, és jó minıségő egészséges ivóvízhez jut a város lakossága.
A beruházás folyamán igen sok erıfeszítést tettek a költségek csökkentése érdekében. A
Svájci projekten a Vandháti szivattyú gépház korszerősítéséhez térítésmentesen jutottak
gépekhez, szerelvényekhez, mőszerekhez, amelyek elsı beszállítása januárban várható. A
Békés Megyei Vízmővek vállalat eddig 27.5 millió Ft-al támogatta ezt a beruházást, illetve a
megbeszélések alapján további támogatásra is van lehetıség.
Tudni kell azonban, hogy ez a beruházás teljes mértékben nem oldja meg azokat a
problémákat, amelyek a két település vízellátási gondját jelentették, lehetıség van további
gépészeti beruházás megvalósításra a Svájci támogatáson keresztül. Itt viszont elsısorban
azon beruházások támogatására kívánnak pályázatot benyújtani, ami kapcsolódik ugyan a
település ivóvízellátásához, de közvetlenül nem része ennek a beruházásnak. Erre azért van
szükség, mert a 600 millió Ft feletti címzett támogatási összeg elnyerésére csak abban az
esetben van lehetıség, ha a támogatás 50 %-át az önkormányzat saját költségvetésbıl
finanszírozza. Erre viszont az önkormányzatnak nincs pénzügyi fedezete, így azt az
elképzelést szeretnék megvalósítani, hogy svájci támogatásból keletkezı megtakarítási összeg
felhasználásából elsı lépcsıként Nagylapos és Öregszılı ivóvízellátását oldanák meg, illetve
ehhez kapcsolódna még Kocsorhegy vízellátása is. Mindehhez az önkormányzatnak nem
kellene saját erıt biztosítani, ezt a Vízmővek Vállalattal kötött megállapodás alapján a
vízmővek finanszírozná.
Az elhangzottak figyelembe vételével arra kérte a képviselı-testületet, hogy a bizottságok által
is jóváhagyott határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Dávid Imre
megköszönte a szóbeli ismertetıt, majd felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
398/1998./XII.15./Kt. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Csárdaszállás községgel
közös beruházásban megvalósuló az ivóvízellátás beruházás munkáiról készült
beszámolót.
2./
A Képviselı-testület egyetért az ivóvízellátás beruházási munkáiról készült
elıterjesztésben szereplı további fejlesztési feladatokkal, azok rangsorával.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a beruházás további
folytatásához szükséges elıkészítı munkálatokat és a Békés Megyei Vízmővek
Vállalattal megkötendı támogatási szerzıdés-tervezetet készítse el.
Határidı: 1999. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Nagylapos
ivóvízellátása a város vízellátó rendszerébıl legyen megoldva, felhatalmazza a
polgármestert a tervezési munkák beindítására, valamint a beruházást
elıkészítı munkák elvégzésére, a tervezési szerzıdés aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
25. napirendi pont
A Magyar Millennium és Centenárium elıkészítésére szervezı bizottság létrehozása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, bizonyára senki elıtt nem kell bizonyítani, hogy milyen
fontos szerepet tölt be a magyarság tudatban a millennium a centenárium és az államiság és a
kereszténység felvételének 1000. évfordulójának méltóképpen történı megünneplése.
A novemberi bizottsági elnöki megbeszélésen felmerült annak szükségessége, hogy az
ünnepségek elıkészítésére, összehangolására, azok megfelelı színvonalon történı
lebonyolítására egy bizottságot kellene létrehozni. A megbeszélésen a bizottság személyi
összetételére is javaslat született. A javaslatot valamennyi bizottság megtárgyalta, azzal
egyetértett, egy név vonatkozásában hangzott el kiegészítı javaslat, Hornokné Német Eszter
személyében, akit a bizottságok javasoltak felvenni a szervezı bizottság tagjai közé.
Ezt a folyamatot megerısíti az 1152/1998./XII.1./ Kormány határozat is, amely a Magyar
Millennium megünneplésének irányelveirıl rendelkezik.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elıterjesztésben foglaltakkal, a bizottság személyi
összetételével, javasolta annak elfogadását.
Természetesen erre a célra a jövı évi költségvetésben bizonyos pénzösszeget el kell majd
különíteni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
399/1998./XII.15./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd várossá avatásnak tizedik
évfordulója centenáriumi ünnepségei elıkészítésére, továbbá a Magyar Millennium
gyomaendrıdi ünnepségsorozatának megszervezésére és a szükséges döntések
elıkészítésére az alábbi szervezı bizottságot hozza létre.
A bizottság vezetıje: Dezsı Zoltán alpolgármester
A tagjai:
Dr. Dávid Imre polgármester
Gellai Imre alpolgármester
Dr. Valach Béla képviselı
Babos László képviselı
Hangya Lajosné képviselı
Jenei Bálint képviselı
Dr. Kovács Béla képviselı
Hack Mária képviselı
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Dr. Csorba Csaba jegyzı
Kóris Györgyné köztisztviselı
Iványi László plébános
Sipos Tas Töhötöm lelkész
Ladányi Gáborné iskolaigazgató
Hajdú László a városi Kulturális Egyesület elnöke
Mészáros Vendel gazdasági menedzser
Papp Lajos gazdasági menedzser
Hornokné Németh Eszter
Határidı: azonnal, illetve 1999. december 31.
Felelıs: Dezsı Zoltán alpolgármester
26. napirendi pont
A víz és csatornaszolgáltatási díjak mérséklésére irányuló pályázat elkészítésére
megbízás megadása a Békés Megyei Vízmővek Vállalat részére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a szóbeli ismertetés
megtételére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a Képviselı-testület az elmúlt ülésén
megalkotott rendeletében meghatározta az 1999. Évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási hatósági
díjak mértékét, ugyanakkor a Békés Megyei Vízmővek vállalattal megkötendı
megállapodásban meghatározásra került a lakossági és közületi víz és csatornadíj mértéke is,
amely kevesebb, mint a hatósági vízdíj. A két összeg közötti különbség fedezetére az
önkormányzat megbízása alapján a Vízmővek vállalat minden évben pályázatot nyújt be a
szakminisztérium felé, melyben a kért támogatást minden esetben meg is kapta. Lényegében
ez teszi lehetıvé, hogy a lakossági vízdíjat a hatósági díjtól olcsóbban tudták meghatározni.
A benyújtandó pályázat mellékleteként a vállalatnak szükséges becsatolni a Képviselı-testület
azon határozatát, amelyben megbízza a vállalatot a pályázat benyújtásával. A vállalat faxon
érkezett kérelmében a fenti tartalmú határozat meghozatalára kérte a tisztelt testületet.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az elhangzottakkal az alábbi határozati javaslatot
tette fel szavazásra:
A Képviselı-testület a víz és csatornadíj támogatási igény KHVM-hez történı bejelentését a
csatolt tartalommal tudomásul veszi. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a település díjtámogatási igényében a szükséges intézkedést tegye meg.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal támogatva az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
400/1998./XII.15./Kt. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a település víz
–és csatornadíj támogatási igény KHVM-hez történı bejelentését a Békés
Megyei Vízmővek Vállalat készítse el, és nyújtsa be.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a település díjtámogatási
igényében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: azonnal
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További írásos napirendi pont nem lévén a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztést zárt ülésen
tárgyalja meg a Képviselı-testület.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét a Helyi Kábel Tv keresztül kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánt a város lakosságának, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Valach Béla
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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