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Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi, a helyi és a
megyei sajtó képviselıi,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a hivatal osztályvezetıit,
az intézmények vezetıit, a helyi kábel Tv keresztül a város lakosságát, és valamennyi jelenlévı
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 19 fı képviselı. Jenei Bálint
képviselı elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Babos László és Császárné Gyuricza Éva képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Az 1999. március 15-i ünnepi Megyegyőlés Szeghalmon kerül megrendezésre. Szeretné, ha
2000-ben városunk lenne a házigazdája ennek a rendezvénynek. Az erre vonatkozó kérelmét
levélben megküldte Domokos László úrnak a Megyegyőlés Elnökének.
Maga a rendezvény költségbe nem kerül a városnak, csak a helyet kell biztosítani.
Az elmúlt héten egy napot Romániában volt egy helyi varrodát üzemeltetı vállalkozó
kísérıjeként. Sajnálatosan vette tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a városunkban kb. 50 fı
munkanélküli szakképzett varrónı van, a helyi vállalkozó mégis Romániából kíván munkaerıt
foglalkoztatni.
Amennyiben a mai ülésen a Képviselı-testület elfogadja az önkormányzat költségvetését, úgy a
az endrıdi településrészen kialakítandó piac látványterve hamarosan elkészül. A terv a
Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén kifüggesztésre kerül, a lakosság ott megtekintheti.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének megyei küldöttgyőlésén vett részt.
Március 10-én egy országos értekezletet tartanak, ahol İ, mint megyei küldött fog részt venni.
Február 22-én a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás tartotta soron következı
ülését.
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A kistérséghez tartozó 8 település képviselıje véglegesen döntött arról, hogy a Gyomaendrıd
térségében létesülı térségi szilárd kommunális hulladék-lerakó megvalósításával kapcsolatos
pályázatot közösen fogják benyújtani, mint térségi beruházást.
Az elmúlt napokban két alkalommal kellett rendkívüli Védelmi Bizottsági ülést összehívni a
Hunyán kialakult belvízzel kapcsolatban. Katasztrofális helyzet alakult ki a településen, több
mint 100 épületben már komoly károk keletkeztek. A Gyomaendrıdi Polgári Védelmi
Parancsnokság parancsnoka folyamatosan kint van, és végzi a védelmi munkálatokat.
A médiák, a televízió több csatornája is foglalkozott a Gyomaendrıdi tagóvodák vállalkozásba
adására vonatkozó elképzeléssel. A témáról bıvebben a mai ülésen lesz szó.
A Jókai úti tagóvodában tartott szülıi értekezleten, melyen a jegyzı úrral és az alpolgármester
úrral együtt részt vettek, kölcsönösen kicserélték véleményeiket, gondolataikat és bizonyos
kérdésekben a szülık és az érintett dolgozók megnyugvást kaptak.
A továbbiakban fontosnak tartotta, hogy a jelenlévık, és a város lakossága egy részletesebb
tájékoztatót kapjon a gyomaendrıdi belvízhelyzetrıl, ami településünket is sújtja, de pánikra
nincs ok, a jelenlegi helyzetet egyenlıre kezelni tudják.
Felkérte Rau József urat a hivatal Város Üzemeltetési Osztályának vezetıjét a tájékoztató
megtételére.
Rau József osztályvezetı elmondta, a februári rendkívüli csapadékos idıjárás és a hóolvadás
miatt kritikus helyzet alakult ki a belvizet illetıen. A helyszíni szemle során megállapításra
került, hogy a fıgyőjtı medrek teljesen telítettek és a város jelentıs részén elöntések
keletkeztek, ezért azonnali intézkedést tettek a holtágakon lévı szivattyútelep indításáról.
A rendkívüli helyzetben a lakosság jelentıs része tevékenyen kivette részét a mentési
munkálatokból. Az elmúlt években végrehajtott csapadékcsatorna hálózat rekonstrukciós
munkák következtében a csatornák döntı többsége mőködıképes volt. Február 23-án virradóra
jelentısen csökkent az árkokban a vízszint. Csak azokon a helyeken volt jelentısebb
vízmagasság, ahol az ingatlan tulajdonosok nem gondoskodtak a csatornák tisztántartásáról,
illetve ahol a felújítási munkálatokat nem tudták elvégezni.
A holtágakon jelentıs vízszintemelkedés következett be. Jelentıs számú melléképület,
gazdasági épület került veszélybe, de a lakosság erıfeszítésén túl a szervezett védekezésnek
köszönhetıen jelentıs állapotromlás nem következett be, de sajnos javulás sem.
A kialakult rendkívüli helyzet ráirányította a figyelmet arra, hogy a csapadékelvezetı medrekbefogadók állapotát folyamatosan karban kell tartani, sıt az elmúlt évek erıfeszítéseit sem
szabad veszni hagyni, minden lehetıséget meg kell ragadni a csatornák folyamatos
fenntartására, a hiányzó szakaszok felújítására.
Megragadva az alkalmat arra kérte a Tisztelt Képviselıket, hogy segítség a Polgármesteri
Hivatal munkáját abban, hogy a lakosság körében végzett munkájuk során hívják fel a figyelmet
az ingatlanok elıtti közterületek, árkok rendben tartására. A jelenlegi helyzetben is
bebizonyosodott, hogy ahol a lakók vigyázznak a közvetlen környezetükre, ott sokkal hamarabb
úrrá tudtak lenni a belvíz okozta problémákon.
A mai napig II. fokú belvízkészültség van a városban, az elhárításban a Polgármesteri Hivatal
mőszaki osztályának dolgozóin túl részt vesz az Önkéntes Tőzoltóság, a Gyomaszolg Kft, a
közterület-felügyelı és a mezıırök. Eddig 71 bejelentés érkezett a lakosság részérıl. Minden
helyen megjelennek, de a jelenleginél több szivattyút nem tudnak üzembe helyezni, ezért kérik a
lakosság türelmét, megértését.
Befejezésként szólt még az árvíz helyzetrıl, amely sajnos településünket is érinti. Jelen
pillanatban településünknél a Hármas-Körösön 660 cm a vízállás.
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Várhatóan a hétvégére ez meg fogja haladni a 700 cm-t, ami a III. fokú készültséget is elérheti.
A kapott tájékoztatás szerint Gyomaendrıdön nem fogják elrendelni a III. fokú készültséget, de
a következı héten egy újabb árhullám várható, így fel kell készülni arra, hogy az árvízvédekezés
huzamosabb idıt fog igénybe venni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd köszöntötte Berceli László urat
a Dégáz Rt. Szentesi Kirendeltségének vezetıjét és Kupackiné Olaji Erzsébetet a Kereskedelmi
és Ügyfélszolgálati iroda vezetıjét.
A tél folyamán egyre több lakossági panasz érkezett a Polgármesteri Hivatal felé - a
közmeghallgatások alkalmával is jó néhányan felvetették ilyen irányú problémájukat - az
átalánydíjas gázszámlázással kapcsolatban, kérve a város vezetését, hogy a panaszokat
tolmácsolva a szolgáltató felé, próbáljanak meg segíteni.
Ezek alapján kereste fel telefonon, majd levélben a Szentesi Kirendeltség vezetıjét, és kérte,
hogy a mai testületi ülésen vegyen részt és adjon tájékoztatást.
Berceli László köszöntötte a Képviselı-testület tagjait és valamennyi jelenlévıt. A kirendeltség
részérıl köszönettel vették a meghívást. A polgármester úr által említett problémák nem
ismeretlenek elıttük, és örömükre szolgálna, ha a problémák kezelésére esetleg szorosabb
kapcsolatot teremthetnének a város vezetésével.
A társaságról röviden annyit, hogy 1998. Október 1-tıl egy társulati döntés alapján az addig
meglévı kirendeltség számát lecsökkentették 14-re és a 6 területi igazgatóságból 4-et alakítottak
ki. Ezen átszervezés következtében a szentesi és a szarvasi kirendeltséget összevonták egy
kirendeltséggé Szentesi központtal, a régi szarvasi kirendeltség helyén pedig egy
ügyfélszolgálati irodát alakítottak ki. Gyomaendrıd város lakosságát ez az ügyfélszolgálati iroda
szolgálja ki. A 4 kirendeltségen egy-egy ügyfélszolgálati szerelı mőködik, akik közvetlen
kapcsolatban vannak a fogyasztókkal. Gyomaendrıdön a helyi lakosú Szabó Lajos látja el ezt a
feladatot.
A társaság átszervezéséhez kapcsolódott egy ügyfélszolgálati politika átszervezés is, ami a
következıket jelentette.
A díjbeszedıket megszőntették, - megszőntetve ez által egy potenciális veszélyforrást - nincs
pénzmozgás embernél. Így került bevezetésre a három havonkénti óraleolvasás és a fogyasztói
szorzó alapján történı kéthavonkénti kalkulált számla kiállítása. Lényegében ez az, ami a
legnagyobb problémát váltotta ki a fogyasztók részérıl. A kalkuláció a rendelkezésre álló gépi
adatok alapján történt, amely nem vehette figyelembe azt, hogy idıközben az emberek jelentıs
része különbözı takarékossági megoldásokat vezetett be. Így történt az, hogy megjelentek a
jelentısen túlkalkulált számlák, ami óriási nyomást mért a szolgáltatóra. Ennek következtében a
társaság vezetése úgy döntött, hogy az ügyfél által bejelentett óraállást ellenırzik és amennyiben
jelentıs túlszámlázás történt, úgy a számla módosításra kerül és új a megfelelıre korrigált
összeget tartalmazó befizetési csekket küldenek ki. Ezzel egyidejőleg a fogyasztóval történı
egyeztetés után módosítják a fogyasztói szorzót is.
Az intézkedés hatására az elmúlt hónapban a fogyasztói bejelentések száma lényegesen
lecsökkent, viszont egyre inkább emelkedik azoknak a száma, akik pótszámlát kérnek.
A szolgáltató arra törekszik, hogy az elkövetkezı idıben úgy a szolgáltató, mint a fogyasztó
megelégedésére történjen a kapcsolattartás. Ehhez azonban kérik a lakosság megértését, hiszen a
szolgáltató is - mint újjal - küszködik ezzel a rendszerrel, amit folyamatosan javítanak a
beérkezett jelzések alapján mindaddig, míg nem lesz teljesen hibátlan, hiszen ha ez a rendszer
beáll, mindkét fél könnyebbségére fog szolgálni.
Megköszönte a figyelmet, majd kérte a jelenlévıket, amennyiben általános jellegő problémájuk,
kérdésük van, úgy készséggel válaszol rá.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte a képviselıket, a
jelenlévı érdeklıdıket van e észrevételük, kérdésük az elhangzott tájékoztatókkal kapcsolatban.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elsıként a belvízveszéllyel kapcsolatban
kívánta elmondani, hogy a választókörzetében a Rózsa F. utcában is van három ház, ami
súlyosan veszélyeztetve van, és sok kiskertben áll a víz. Kérte, hogy az illetékesek tegyék meg a
szükséges intézkedést.
A gázszolgáltatóval kapcsolatos észrevétele az volt, hogy az átalánydíjas számlázási rendszer
bevezetésével a szolgáltató kamat nélkül használja a fogyasztók pénzét, ami a fogyasztókra
nézve tisztességtelen. Megfogalmazódott részérıl, hogy ez ügyben ne éljen e beadvánnyal a
fogyasztóvédelmi felügyelıség felé.
Kérte, hogy a társaság változtasson ezen a rendszeren, hiszen ilyen jövedelmi viszonyok mellett
ezeket a megemelkedett költségeket a lakosság nem bírja fizetni.
Gellai András lakosnak az volt a kérdése, hogy köteles e kifizetni azt a többlet m3 gázt, amit
nem is használt fel. A tényleges fogyasztástól 150 m3-rel többet számláztak részére, amit három
hónap óta nem korrigált a szolgáltató, többszöri levélváltás ellenére sem.
A kirendeltség vezetı említette, hogy a kirendeltségeken ügyfélszolgálati szerelıket
mőködtetnek, jó lenne, ha néha találkoznának is ezzel a beosztottal.
Jó lenne, ha sürgısen visszavonnák ezeket a túlzott összegő számlákat.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a társaság a fogyasztókért kell, hogy legyen.
Mindenképpen jogtalan, ha a tényleges fogyasztástól többet fizetettnek a fogyasztóval. A
lakosság többsége igyekszik becsületesen fizetni, így joggal elvárható, hogy a szolgáltatás is
tisztességes és becsületes legyen.
Berceli László reagálva az elhangzott véleményekre, hangsúlyozta nem 3 havonta történik a
számlázás, hanem 3 havonta olvassák az óraállást, és minden hónapban küldik a számlát. A
közbeesı két hónapban kalkulált mérıállás készül. Amennyiben jelentıs túllépés van a kalkulált
számlánál a leolvasott mérıálláshoz képest, akkor az ügyfélszolgálat munkatársai a helyszínen
ellenırzik a mérıállást, és annak megfelelıen küldik ki a korrigált számlát. Szó sincs arról, hogy
a szolgáltató használja a fogyasztók pénzét.
Hangsúlyozta továbbá, hogy ezt a számlázási rendszert az energia hivatal jóváhagyta.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı-testület nevében megköszönte a kirendeltség
vezetınek és munkatársának, hogy elfogadta a meghívást és tájékoztatást adott a felmerült
problémával kapcsolatban.
Végezetül megkérdezte az alpolgármester urakat, a Képviselı-testület tagjait, van-e egyéb
napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem volt, így javaslatot tett az ülés napirendjére.
Tekintettel arra, hogy a „ Tájékoztató a tagóvodák vállalkozási formában való mőködtetésének
lehetıségérıl „ tárgyú 12. napirend megtárgyalásához szép számú érdeklıdı jelent meg az
érintettek részérıl, ezért javasolta ezt a napirendi pontot elsıként megtárgyalni.
A képviselı-testület a javaslatot 19 igen szavazattal támogatta, és az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tájékoztató a tagóvodák vállalkozási formában való mőködtetésének lehetıségeirıl
Az önkormányzat 1998. Évi költségvetési rendeletének módosítása
Állattartási rendelet módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
Közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
A települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos rendelet módosítása
Az Önkormányzat 1999. Évi költségvetésének elfogadása
Egészségügyi gép-mőszer céltámogatás elszámolása
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Köz Tájékoztató a tagóvodák vállalkozási formában való mőködtetésének lehetıségeirıl
világítás korszerősítésére pályázat benyújtása
10. Pályázati kiírás az Alföldi Ökotérség fejlesztés pályázat kivitelezési és üzemeltetési
munkáira
11. Népligeti sportpálya szennyvízelvezetése
12. Szabályrendelet újratárgyalása
13. Beszámoló a Bölcsıde mőködésérıl
14. Szolgálati bérlakás kérelem
Határidı: azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a Polgármester a lejárt határidejő képviselı-testületi
határozatokról készült jelentés elfogadására kérte fel a képviselıket.
A 41/1998./I.29./KT. számú határozatra adott jelentést annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a
határozat szerint a Képviselı-testület legkésıbb az elmúlt év végi idıpontig rendelte ki Dr.
Csorba Csaba jegyzıt Csárdaszállás önkormányzatához a jegyzıi feladatok ellátására.
Csárdaszállás önkormányzata többszöri alkalommal is megpályáztatta a jegyzıi állást, de ez
idáig sikertelenül, így szükséges, hogy a jegyzı úr kirendelésének idıpontját meghosszabbítsuk,
mindaddig, amíg a pályáztatás nem jár eredménnyel.
Kérte a képviselıket, hogy az augusztus 1. határidıt szíveskedjenek biztosítani.
A 398/1998./XII.15./KT. számú határozat végrehajtására adott jelentéshez annyit kívánt
hozzáfőzni, hogy a Nagylapos ivóvízellátására vonatkozó tervezési munkák elıkészítése
folyamatban van, ez azt jelenti, hogy ennek a városrésznek az egészséges ivóvízzel történı
ellátását is sikerül megoldani.
Megkérdezte a képviselıket, van e valakinek szóbeli kiegészíteni valója a jelentéssel
kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, a jelentésben foglaltakat 19 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 186/1998.(VII.30.), 199/1998.
(VII.30.), 237/1998.( IX.17.), 287/1998.(X.29.), 313/1995.(XI.30.),
348/1998.(XI.26.),360/1998.(XI.26.),381/1998.(XII.15.),
382/1998.(XII.15.)384/1998.(XII.15),386/1998.(XII.15.),
387/1998.(XII.15.),388/1998.(XII.15.),390/1998.(XII.15.),
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391/1998.(XII.15.),395/1998.(XII.15.),397/1998.(XII.15.),
398/1998.(XII.15.) KT. számú határozatokról készült jelentés elfogadta,
A 41/1998.( I.29.) KT. számú határozat határidejét 1999. augusztus 1-ig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Tájékoztató a tagóvodák vállalkozási formában való mőködtetésének lehetıségérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint azt a polgármesteri tájékoztatóban említette az
elmúlt hetekben több fórumon is foglalkoztak ezzel a témával. Az írott sajtón kívül a Tv-nek is
nyilatkozott, és a bizottsági üléseken túl a tagóvodákban tartott szülıi értekezleteken is
megvitatásra került.
Néhány gondolatot szólt arról, hogy milyen okok alapján született ez az elképzelés.
1999-ben a mőködésre 70 millió forinttal többet ad ki a város, mint amennyi bevétele van. Ezt
az összeget a fejlesztéstıl veszi el. Valószínő, hogy ez az óvónıket, a szülıket kevésbé érdekli,
de az önkormányzat ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. Továbbá nem lehet eltekinteni attól
sem, hogy van egy tendencia az óvodákkal kapcsolatban, miszerint 1994-tıl számolva az összes
kiadás 214 %-a az öt évvel ezelıttinek úgy, hogy az ellátott gyermekek létszám 89,4 %. A
bevétel 200 %, az állami hozzájárulás kb. 175-180 %, az önkormányzati támogatás pedig 400
%. Tehát, ugyanannyi gyermeklétszám mellett az önkormányzati támogatás a négyszeresére
emelkedett, ennek ellenére az ott lévı nevelımunka, a gyermekkel való törıdés, ellátás mégis
csak a minimum szinten van. Ez vonatkozik az óvónık bérére és a felszereltségre is. Évrıl évre
spórolni kell. Természetesen ezeket a városvezetés elismeri, de a Képviselı-testület a város
egészéért van, mely egésznek része az óvoda, az ott lévı gyermek, aki a jövı generációja lesz.
Tökéletesen igaz, hogy a gyermek nem lehet egy kísérleti alany, de ezt nem csak nekünk kellene
tudni, hanem a kormányzatnak is, aki a mőködtetéshez szők 175 %-ot ad akkor, amikor az
infláció kb. 250 %-os. Elıírnak kötelezettséget az önkormányzat számára, de a szükséges pénzt
nem biztosítják hozzá, a hiányzó pótlást a város önkormányzatának kell biztosítani.
Mind emellett tudni kell azt, hogy a gyermeklétszám csökkenés a következı években sem fog
megállni, erre született az endrıdi településrész óvodavezetése részérıl az a javaslat, hogy
zárjanak be egy tagóvodát. Akkor İ ezt a javaslatot nem támogatta, óvodát nem akar bezárni,
ugyanis azzal az ellátási területet is rontanák, másrészt zsúfolttá tennék a jelenlegi óvodákat, a
körülmények rosszabbodnának.
Tehát azt az utat kell megkeresni, hogy hogyan lehet az óvodák mőködtetését olcsóbbá tenni,
úgy, hogy a területi ellátás ne szenvedjen csorbát, és az ne menjen a minıség rovására.
Az erre kidolgozott elképzelés óriási felháborodást váltott ki az érintettek részérıl, melynek egy
részét el is tudják fogadni, de azt is látni kell, hogy az önkormányzat ezt a megemelt támogatást
már nem tudja sokáig biztosítani.
A bizottsági ülésekre három alternatíva került elıterjesztésre, amelyekrıl a bizottsági tagok
többségének az volt a véleménye, hogy amennyiben vállalkozásba adásra kerül sor, úgy
valamennyi óvodát adjanak ki. Ez a javaslat viszont nem igazán nyerte el az óvónık és a szülık
tetszését, ezért figyelemmel a felmerült aggályokra, véleményekre egy negyedik alternatíváról
szóló javaslatot terjesztette a Képviselı-testület felé. A Blaha úti, Selyem úti, Kossuth úti, és a
Jókai úti óvoda maradjon önkormányzati kezelésben, - kivéve, ha valamelyik tagóvoda vezetı
jelentkezik a vállalkozásba vételre – a többi tagóvodát pedig hirdessék meg vállalkozásba,
amelybe beletartozna az öregszılıi is, ahol a lecsökkenı gyermeklétszám miatt egy nagyobb
összegő önkormányzati támogatást adnának.
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Ez a javaslat új a képviselı-testület elıtt, de amennyiben ezzel egyetértenek, úgy ez lenne a
további tárgyalások alapja. Ugyanakkor egyéb költségcsökkentı tényezıket- szervezeti
felépítést, stb - is át kell tekinteni az óvodákkal kapcsolatban, és ekkor teljesülhet az, hogy a
szülık szabadon választhatnak. Ezen túlmenıen a tárgyalási alapba az is szerepelne, hogy emelt
színtő vállalkozói óvoda feltételeit biztosítsák a városba.
Hangsúlyozni kívánta, személy szerint a vállalkozás mellett és nem az óvodabezárás mellett van.
A felvetett aggályok benne is megvoltak, azok bizonyos mértékig jogosnak tekinthetık, de lát ki
utat a probléma kezelésre.
Mindezekrıl a mai ülésen nem dönt a testület, hanem vagy a márciusi rendkívüli, vagy az
áprilisi soron következı ülésen kerül sor a végleges döntésre.
Tóth Ferencné óvónı aziránt érdeklıdött, hogy mekkora összegő megtakarítást eredményezne
az óvodák vállalkozásba adása.
A városban mőködı középiskolákat is támogatja az önkormányzat, pedig azok nem tartoznak a
kötelezıen ellátandó feladatok közé.
A vállalkozónak hogyan érné meg egy óvodát mőködtetni, hiszen ha a minıséget meg akarja
tartani, ez a költség elmegy. Köztudott, hogy az óvodákat szinte évek óta a szülık tartják fenn,
berendezéseket, tárgyi eszközöket biztosítanak a szülık pénzébıl, támogatásából.
Mi a garancia arra, hogy a térítési díjon felül a vállalkozó nem vezet be egyéb költségeket a
szülık felé az óvoda igénybevételéhez.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, az elızetes számítások szerint, ha
valamennyi óvodát kiadnák vállalkozásba, az 20 millió forint megtakarítást eredményezne az
önkormányzatnak.
Az 550 fıs óvodai gyermeklétszámot 35 millió forinttal támogatják, az 1000 fıs középiskolákat
17 millió Ft-al, tehát a dupla létszámot felényi összeggel.
Az önkormányzat az óvodák mőködtetésére vonatkozó alapellátási kötelezettségének eleget tesz,
hiszen ingyen biztosítja az ellátást, és ad hozzá támogatást.
Az már a vállalkozó problémája, ı dönti el, hogyan érné meg neki.
A térítési díjak mértékét az önkormányzat állapítja meg, amely csak egységes lehet az egész
város területén.
Ungvölgyi Jánosné a Selyem úti tagóvoda dolgozója, a szülıi munkaközösség véleményét
tolmácsolta a testület felé.
A szülık és az óvónık tiltakoznak, és ellene vannak az óvodák vállalkozásba adásának. Az
óvodákat a városnak kötelessége fenntartani, mőködtetni még akkor is, ha az ráfizetéses. Egy
ilyen intézmény mőködtetése sosem volt nyereséges, és ha vállalkozásba adják, akkor sem lesz
az. Az itt befektetett szellemi munka évek múltán térül csak meg.
A vállalkozó csoportösszevonásokat lesz kénytelen bevezetni ahhoz, hogy fedezni tudja a
költségeit, ami túlzsúfoltságot fog eredményezni. Az óvoda ez által elvesztené az oktató, nevelı
munkáját, csak gyermekmegırzıvé válna, és nem tudná felkészíteni a gyermekeket az iskolára.
A szülık aggodalmukat fejezték ki aziránt is, hogy a gyerekek pszichésen is sérülhetnének a
változások miatt.
Ugyanakkor félnek attól is, hogy a vállalkozó meddig tudná így mőködtetni, ha azt az
önkormányzat sem tudja. Az országban nincs még erre tapasztalat, gyakorlat, ne az itteni
gyerekek legyenek a kísérleti alanyok.
A szülık és az óvónık nevében arra kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy vegyék le
napirendrıl ezt a témát, és az óvodákat a jelenlegi formában mőködtessék tovább.
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Kéri Imre , mint Nagyapa azt kérte a képviselıktıl, hogy minél hamarabb zárják le ezt az
ügyet, úgy, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. A szülıkön, nagyszülıkön túl a
gyerekeket is felkavarta ez az ügy.
Mészáros Vendelné óvónı véleménye szerint az országgyőlési képviselıkön keresztül igen is el
kellene juttatni a kormány felé ezeket a problémákat. Igen is támogassák az óvodákat.
A megjelent közoktatási törvény szerint nevelési programot kell az óvodáknak készíteni. Azok
az elvek, szempontok, amelyek megfogalmazásra kerülnének, ütköznének a vállalkozásba
adásra vonatkozó elképzeléssel, ugyanis a fı alapelve az új programnak az lenne, hogy „
szeretett teljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a
gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek”.
Mindezt azonban nem látják biztosítottnak a vállalkozásban való mőködtetés esetén.
Ha már úgy nem érdekli a város vezetését, mint közalkalmazottakat érintı döntés, akkor
legalább úgy érdekelje, hogy 100 gyomaendrıdi polgár sorsáról van szó.
Úgy érezte, hogy igen is joggal félthetik az óvónık ezt a státuszt, hiszen megdolgoztak érte, és
nem véletlenül kapták ezt annak idején.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, elsısorban a gyerekek érdekeit kell figyelembe
venni, persze közvetve az ott lévı óvónık sorsa is érdekli.
Látni kell azt, hogy a fiatalok elmennek a városból, milyen jövı várhat erre a száz óvónıre, ha a
gyermeklétszám folyamatosan csökken.
Végtelenségig a város nem tudja ezt finanszírozni, jövıre még ennyi pénz sem lesz. Nem azt
kell látni, hogy mi lenne jó, hanem azt, mire van lehetıség.
Kétségtelen, hogy mindenki számára az lenne jó, ha minden maradhatna ugyan úgy, de ehhez az
kellene, hogy az állam biztosítsa a szükséges pénzösszeget. A legnagyobb tételt a bér és annak
közterhei jelentik, amelynek nagy részét az állam vissza is veszi.
Mostanra egy olyan kényszerhelyzet állt elı, hogy valamilyen irányba az önkormányzatnak el
kell mozdulni. Ha nem akarnak óvodákat bezárni, meg kell találni azt a kompromisszumos
megoldást, ami mindegyik fél számára elfogadható.
A Selyem úti óvodába járó gyermek szülıje: hozzászólásában kifejtette, a térség
munkahelyek, munkalehetıségek szempontjából teljesen ellehetetlenül. Az óvodás korú
gyermekek szüleinek nagytöbbsége a magánkézbe kerülı óvodákat – amelyek nyilván a
profitorientálásra fognak törekedni – saját erıbıl nem tudja majd finanszírozni.
Lehetséges tartanák, un. elit óvodák kialakítását vállalkozói kezdeményezésben, a jelenleg
üresen álló, valamikor más funkciót betöltı létesítmények bérbeadásával. Azonban a jelenlegi
állapot felborítása egy szők réteg érdekeit leszámítva, a nagytöbbség óvodai oktatását el
lehetetlenítené.
Az önkormányzatnak nem szabadna még részlegesen sem kivonulni a közoktatásból, hiszen a
jövı nemzedékérıl van szó, az iskolára való felkészülésrıl. A szőkösebb pénztárcájú szülık
gyermekei rekesztıdnének ki a magánkézbe adás miatt.
A tagóvoda szülıi munkaközösségének részérıl ellenezte, az eddig jól bevált oktatási
rendszernek a felborítását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy jelen esetben nem
egy helyi problémáról van szó, nem csak Gyomaendrıd problémája, hogy az oktatásra,
kultúrára, az egészségügyre egyre kevesebb pénz jut. Ezek a gondok az ország valamennyi
önkormányzatánál jelentkeznek, hiszen az elmúlt években az igen magas inflációt az állami
normatíva nem követte, illetve a helyzetet tovább rontja az évek óta csökkenı gyermeklétszám
ténye.
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Azzal maximálisan egyet lehet érteni, hogy a városban már meg kellett kezdeni azokat a
fejlesztéseket, amelyek már ezelıtt 10-15 évvel ezelıtt is megkezdıdhettek volna. Úgy azonban
nem szabad a kérdést fel tenni, hogy vagy fejlesztenek, vagy pedig az alapfeladatok ellátását
szolgálják. Mindenképpen a helyes aránytartást kell az önkormányzatnak megtalálni.
A maga részérıl támogathatónak tartotta a polgármester által javasolt 4. Alternatívát. A végleges
döntés meghozatala elıtt azonban szükségesnek tartotta egy olyan hatástanulmánynak a
kidolgozását, amely számadatokkal alátámasztja, hogy a vállalkozásba adás esetén egy-egy
tagóvodára levetítve milyen összegő megtakarítás jelentkezne az önkormányzatnál úgy, hogy se
a szakmai elımenetel, sem a gyermekek ellátása ne szenvedjen csorbát, és a szülınek se kelljen
több térítési díjat fizetni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke a polgármester által javasolt 4. alternatívát
jobbnak találta, mint az eddigi hármat, amelyeket a bizottság megvitatott. A bizottság is azon a
véleményen volt, hogy ne szüntessenek meg óvodákat, hanem a kisebbeket is adják ki
vállalkozásba egy magasabb támogatási összeggel.
Czibulka György képviselı örömmel és megnyugvással vette a polgármester úr javaslatát.
Ésszerőnek tartotta és elfogadásra javasolta.
A jelenlévık részérıl felmerült az a kérdés, mi lesz, ha a vállalkozásba vételre nem lesz
jelentkezı.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, akkor nagy baj lesz, ugyanis ha
az 1. számú óvodánál ilyen arányban csökken a gyermeklétszám a Szabadság úti óvodát sem
tudják megmenteni. Akkor el kell dönteni, hogy hol szőkítenek.
Abban bízik, hogy a kisóvodák összes adottságát, lehetıségét ki tudják használni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnöknek az volt az érzése, mint ha a szülık és az óvónık nem
lennének a felmerült lehetıségek ismeretének birtokában. A szülık mintha valakik által félre
lennének informálva, hiszen csak emiatt merülhetett fel, hogy a vállalkozói óvoda többe fog
kerülni a szülınek. Pedig többször is elhangzott, hogy az önkormányzat, mint árhatóság azonos
feltétel rendszert teremt a szülıknek és a gyerekeknek.
Véleménye szerint indokolatlanul gerjesztett félelemmel állnak szemben a szülık a
vállalkozásba adás vonatkozásában.
Az óvónık részérıl teljesen érthetık az aggályok, hiszen a közalkalmazotti státuszukat
veszthetik el.
A maga részérıl a javasolt 4. alternatíva szerinti megoldást támogatta, elfogadásra javasolta.
A Besenyszegi tagóvoda részérıl egy szülı aziránt érdeklıdött, hogy ha bezárják ezt az óvodát
onnan hová teszik a gyerekeket.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, félreértés van a szülı részérıl, ugyanis az óvodák más
formában való mőködtetése nem jelenti azt, hogy azt megszüntetik. Sohasem mondta senki azt,
hogy a városban egyetlen óvodát is be kellene zárni, az viszont lehet, hogy másként kellene
mőködtetni.
A közoktatási törvény az, amely lehetıvé teszi az önkormányzat számára a más formában való
mőködtetést, a közoktatási megállapodás megkötése által. A megállapodásban valamennyi
érintett fél rögzíti azokat a szerepköröket, és feladatokat, amelyeket el kell látni.

77

A más formában való mőködtetés nem jelenti azt, hogy az nem lehet olcsóbb. Igen is lehet
olcsóbb, hiszen a mőködési kiadásokat lefelé kell szorítani, függetlenül attól, hogy most az
önkormányzat a mőködtetı, vagy egy vállalkozó.
Sajnálja, hogy a tagóvodákban tartott szülı értekezletre a város vezetését nem hívták meg,
ugyanis a hozzászólásokból az tőnik ki, hogy a szülık nem megfelelıen lettek tájékoztatva.
Nem lett elmondva részükre, hogy ez az önkormányzati célkitőzés mit jelent, és adott esetben
mivel járhat.
A szülıi oldalnak abban volna jelentıs szerepe, hogy az esetlegesen megkötésre kerülı
közoktatási megállapodást megvizsgálja abból a szempontból, hogy sérül e a gyermeki érdek a
mőködés változás következtében.
Befejezésként ismételten hangsúlyozta, attól, hogy az önkormányzat ezt a tevékenységet más
formában való ellátásra meghirdeti, nem jelenti azt, hogy ezen a területen a gyermekek
ellátatlanok maradnak, és jelentıs távolságra kellene menni a szülıknek a szolgáltatás
igénybevétele miatt.
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzott hozzászólásokból, úgy ítélte meg, hogy az általa tett
javaslatot további kidolgozásra alkalmasnak tartják. Mindezek alapján arra kérte a képviselıtestület tagjait, hogy határozattal erısítsék meg, miszerint a Gyomaendrıdi Tagóvodák
vállalkozási formában történı üzemeltetés lehetıségeire kidolgozott alternatívákat egy újabb
alternatívával bıvítik ki. Az 1. Sz. Napközi Otthonos Óvoda Polyákhalmi és Szabadság úti
tagóvodáit, valamint a 2.sz. Napközi Otthonos Óvoda Fı úti tagóvodáját 1999. július 01-tıl
vállalkozási formában történı üzemeltetésre meghirdetik.
Ugyanakkor az 1. Sz. Napközi Otthonos Óvoda Selyem úti és Blaha úti tagóvodáit, valamint a
2.sz. Napközi Otthonos Óvoda Kossuth úti és Jókai úti tagóvodáit önkormányzati fenntartásban
mőködtetik tovább. Amennyiben ezen tagóvodák vezetıi közül valaki jelzi, hogy az általa
vezetett tagóvodát vállalkozásba kívánja venni, úgy a fenti három tagóvodával együtt azt
vállalkozási formában történı üzemeltetésre meghirdetik.
A képviselı-testület kérje fel az elıkészítı bizottságokat, hogy a képviselı-testület április havi
ülésére a napirendi pont elıkészítése során a fenti alternatívában foglaltakat helyezzék elıtérbe.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Tagóvodák vállalkozási
formában történı üzemeltetés lehetıségére kidolgozott alternatívák számát egy újabb
alternatívával kibıvíti, miszerint az 1. Sz. Napközi Otthonos Óvoda Polyákhalmi és
Szabadság úti tagóvodáit, valamint a 2.sz. Napközi Otthonos Óvoda Fı úti tagóvodáját
1999. július 01-tıl vállalkozási formában történı üzemeltetésre meghirdetik.
Ugyanakkor az 1. Sz. Napközi Otthonos Óvoda Selyem úti és Blaha úti tagóvodáit,
valamint a 2.sz. Napközi Otthonos Óvoda Kossuth úti és Jókai úti tagóvodáit
önkormányzati fenntartásban mőködtetik tovább. Amennyiben ezen tagóvodák vezetıi
közül valaki jelzi, hogy az általa vezetett tagóvodát vállalkozásba kívánja venni, úgy a
fenti három tagóvodával együtt azt vállalkozási formában történı üzemeltetésre
meghirdetik.
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A képviselı-testület felkéri az elıkészítı bizottságokat, hogy a képviselı-testület április
havi ülésére a napirendi pont elıkészítése során a fenti alternatívában foglaltakat
helyezzék elıtérbe.
Határidı: 1999. Április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Humánpolitikai, valamint a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság
2. napirend
Az önkormányzat 1998. Évi költségvetési rendeletének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Nagy Istvánnét a Pénzügyi osztály vezetıjét röviden
ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Nagy Istvánné osztályvezetı elmondta, az elmúlt év végéig voltak olyan központi intézkedések,
amelyek szükségessé tették a rendelet módosítását.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket van e észrevételük, kérdésük a
rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, így a polgármester a döntés meghozatalára kérte fel
a képviselıket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1999. (…….) KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1998. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
9/1998. (II.27. ) KT. számú rendelet módosításáról
3. napirendi pont
Állattartási rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Valach Bélának a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható, mivel az
övezeti határok nem változtak az állattartásról szóló elıírásokat sem kellett számottevıen
megváltoztatni. Csak a szabályrendeletben elıírt elnevezéseket kell megváltoztatni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a régi állattartókra is vonatkozik a 2.
§ /2/ bekezdésben leírt bejelentési kötelezettség.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a régi állattartóknak nincs újbóli
bejelentési kötelezettség, az csak az új állattartókra vonatkozik.
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Bátori Gyula képviselı elmondta, a Városfenntartó bizottság ülésén részletesen kifejtette, hogy
miért nem tartja elfogadhatónak a rendelet-tervezetet. Változatlanul az volt a véleménye, hogy a
városban mezıgazdasággal, állattartással foglalkozó lakosok részérıl elfogadhatatlan ez a
rendelet-tervezetet. Véleménye szerint ez is megérne annyit, hogy egy közmeghallgatás témája
legyen.
Gellai Imre alpolgármesternek annyi észrevétele volt az 1. Sz. függelékkel kapcsolatban, hogy
talán pontosítani kellene, az abban felsorolt egész állatállományt tartható egy udvarban.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, ennyi mennyiségő állat tartható egy
udvarban. A probléma csak akkor keletkezik, ha a tartás nem megfelelı körülmények között
történik.
További kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a
képviselıket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1999. (…….) KT. számú rendeletét
az állatok tartásáról
4. napirendi pont
Közterületek rendjérıl szóló 24/ 1992. (VII.1.) KT. számú rendelet módosítása
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta a rendelet-tervezet megvitatása során a bizottságnak
az volt a javaslata, hogy az 5 Ft-ra végzıdı közterület használati díjakat kerekítsék ki egész
forintra. Ez a javaslat három tételt érintett.
A díjak átlagban 10-12 %-ot emelkedtek.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a
rendelet elıterjesztés szerinti megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1999. (…….) KT. számú rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló 24/1992. ( VII.1.) KT. számú
rendelet módosításáról
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5. napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 13/1998. ( III.30.) KT. számú rendelet
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés szóbeli
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet-tervezet mellékletében található ártényezı az
Ügyrendi és Jogi Bizottság által javasolt áremelés mértékét tartalmazza. Ez az áremelés az
infláció mértékével nagyjából azonos mértékő. Ezzel szemben a szolgáltatást végzı vállalkozó
az áremelésre vonatkozó kérelmében egy magasabb összegő emelésre tett javaslatot. A 40-50
%-os mértékő áremelés kérelmét azonban indokokkal nem támasztotta alá, ezért a
bizottságoknak az volt a véleménye, hogy az infláció mértékénél magasabb összegő emelést a
tételes költségkalkuláció ismerete nélkül nem tartanak indokoltnak, elfogadhatónak.
A bizottsági üléseket követıen a vállalkozóval történt egyeztetés során a bizottsági javaslatot a
vállalkozó elfogadta azzal, hogy a bizottságok április havi ülésére kívánja beterjeszteni a tételes
költségkalkulációt és azokat az ártényezıt befolyásoló elemeket, amelyek egy magasabb
összegő áremelést tennének indokolttá a vállalkozás nyugodt és biztonságos folytatása
érdekében. A bizottságok ennek megfelelıen döntenének arról, hogy a magasabb összegő
emelést elfogadják, vagy adott esetben indokolatlannak tartják a vállalkozó kérelmét.
Dezsı Zoltán alpolgármester az ÁNTSZ napirendhez kapcsolódó véleményére hívta fel a
képviselık figyelmét, miszerint a Hanyecz és Társa Kft. közegészségügyi szakvéleményt nem
kért az ÁNTSZ-tıl.
Javasolta, hogy a hiányosság pótlására szólítsák fel a vállalkozót.
Tótka Sándor képviselı elmondta, a szolgáltatást igénybe vevık részérıl többen jelezték, hogy
a szennyvizet szállító tartályon nincs kémlelı csı, így nem lehet meggyızıdni arról, hogy
mennyi szennyvizet szállít el. Kérte, hogy kötelezzék a Kft-t arra, hogy a szippantó tartályokra a
kémlelı csövet szereljék fel.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a hozzászólásokra, javasolta határozatban rögzíteni,
miszerint a képviselı-testület utasítja a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos kötelezı közszolgáltatási feladatokat
végzı Hanyecz és Társa Kft. áremelési kérelmét a benyújtandó részletes költségkalkuláció és
kimutatás ismeretében tárgyalja újra, és javaslatát terjessze a képviselı-testület április havi
ülésére.
Ugyanakkor a képviselı-testület felkéri a Hanyecz és Társa Kft-t, hogy a közegészségügyi
szakvéleményt az ÁNTSZ Szarvas Városi Intézetétıl szerezze be, továbbá a folyékonyhulladék
elszállítására használt tartálykocsikat kémlelı csıvel szerelje fel, az elszállítandó mennyiség
ellenırizhetıségének céljából.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy a települési folyékony hulladék elszállításával kapcsolatos kötelezı
közszolgáltatási feladatokat végzı Hanyecz és Társa Kft. áremelési kérelmét a
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benyújtandó részletes költségkalkuláció és kimutatás ismeretében tárgyalja újra, és
javaslatát terjessze a képviselı-testület április havi ülésére.
Ugyanakkor a képviselı-testület felkéri a Hanyecz és Társa Kft-t, hogy a
közegészségügyi szakvéleményt az ÁNTSZ Szarvas Városi Intézetétıl szerezze be,
továbbá a folyékonyhulladék elszállítására használt tartálykocsikat kémlelı csıvel
szerelje fel, az elszállítandó mennyiség ellenırizhetıségének céljából.
Határidı: 1999. Április 30.
Felelıs: Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
A határozat meghozatala után a polgármester a rendelet-tervezet elıterjesztés szerinti
elfogadására kérte a képviselıket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1999. ( …….) KT. számú rendeletét
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló
13/1998.( III.30. ) KT. számú rendelet módosításáról
6. napirendi pont
Az Önkormányzat 1999. Évi költségvetésének elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester elsıként köszöntötte Benzce Lajosné okleveles könyvvizsgálót,
aki 1995. óta látja el az önkormányzat pénzügyeinek ellenırzését.
Felkérte, mondjon néhány szót a város ez évi költségvetési rendelet-tervezetérıl.
Bencze Lajosné a rövid bemutatkozást követıen elmondta, a helyi önkormányzatokról szóló
törvény kötelezıen írja elı a könyvvizsgálók számára a költségvetési, valamint a zárszámadási
rendelet-tervezetnek a felülvizsgálatát abból a szempontból, hogy megfelel-e a jogszabályi
elıírásoknak.
A város ez évi költségvetési rendelet-tervezete a költségvetési törvényre épülıen került
kidolgozásra. Az óvatosság elvét – amelyet a számviteli törvény ír elı – a bevételeknél
betartották, hiszen csak a reálisan teljesíthetı bevételeket szabad beállítani.
A könyvvizsgáló tisztje felhívni az önkormányzat figyelmét a helyes arányok betartására, az
egyensúly olyan biztosítására, ahol a mőködési bevételek fedezik a mőködési célú kiadásokat.
Összegezve a könyvvizsgálatnak az volt a megállapítása, hogy rendelet-tervezet mind
tartalmában, mind pedig formájában az ide vonatkozó törvényeknek megfelelıen készült, így a
1.710.661 e Ft bevétel-kiadási fıösszeggel a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevében szintén elfogadásra javasolta a
költségvetést.
Fontosnak tartotta elmondani, hogy a költségvetés 62,7 %-át fordítják mőködésre, amely 120
millió forinttal több, mint az elmúlt évben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy szabadon
lehet költekezni.
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A költségvetés tervez egyes önkormányzati intézményeket érintı létszámintézkedéseket. Ezen
intézkedések fıleg az oktatási intézményeket fogják érinteni, ugyan is a közalkalmazottak
törvényben elıírt bérfejlesztésére csak így tudják a hiányzó fedezetet biztosítani.
Többszöri egyeztetés, tárgyalás után sikerült egy olyan költségvetést összeállítani, ami biztosítja
a város folyamatos mőködését, ugyanakkor több százmillió forintos nagyságrendő fejlesztést is
lehetıvé tesz.
Nagy Istvánné a Pénzügyi Osztály vezetıje hangsúlyozta, évrıl évre egyre nehezebb az
önkormányzat költségvetését összeállítani.
A könyvvizsgálat is említésre méltónak tartotta azt a tervezési módszert, hogy az intézmények
vezetıivel elızetesen egyeztetik a költségvetést. Lényegében ezek az egyeztetések eredménnyel
zárultak, így városi szinten lehetıség van bizonyos bérfejlesztést is biztosítani.
Látni kell azt, hogy azok a folyamatok, szervezeti intézkedések, amelyeket évekkel ezelıtt
elindítottak, ezek segítették elı, hogy jó néhány településhez képest, viszonylag könnyebb
helyzetben van az önkormányzat.
Dr. Dávid Imre polgármester, mint azt az osztályvezetı is elmondta, második évben érték el azt
az eredményt, hogy a költségvetés tervezet már úgy kerül a testület elé, hogy az intézményekkel
konszenzusra jutottak.
Nagy dolognak kell tekinteni azt, hogy nem az intézmények bezárásáról, hanem azok más
formában való mőködtetésérıl kell vitatkozni.
Aggasztónak tartotta, hogy az 1999. évi mőködési kiadások 70 millió forinttal meghaladják a
mőködési bevételeket. Mind ez azt jelenti, hogy a fejlesztésbıl kell a forrást elvonni. Ha az
elmúlt években nem indítják el a racionalizálási folyamatokat, ez az összeg most a duplája lenne,
2000-re pedig ott tartanának, hogy nem tudnának fejleszteni.
Kétségtelen, hogy kellemetlenek a tervezett létszámintézkedések, de itt ismét elıjön az a
probléma, hogy az állam a leosztott feladatokat a központi költségvetésbıl nem finanszírozza
kellıen.
Kovács Attila képviselı elmondta, a könyvvizsgálat az írásos véleményében kitért arra, hogy
fontosnak tartaná egyhavi ütemezésre bontott Finanszírozási Terv elkészítését. Kérdése az volt,
hogy várható e ennek elkészülése.
Nagy Istvánné osztályvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, lényegében nincs akadálya a terv
elkészítésének, azonban tudni kell azt, hogy a városi kincstár következtében rálátásuk van ezekre
a finanszírozásokra, és szabályozni tudják.
Véha Lászlóné képviselı örömmel vette tudomásul, hogy egyre több pénz jut fejlesztésre. A
szülıknek is be kellene látni, hogy erre is nagy szükség van.
Császárné Gyuricza Éva képviselınek a költségvetés szöveges elemzésével kapcsolatban
voltak problémái. Az összehasonlítás mindig a tavalyi terv elsı változatához történik, holott a
tényhez képest egész más számok jönnek ki. Azoknak, akik a számoknak a változását
megpróbálják figyelemmel kísérni, a terv mellett érdekelné a tényszámoknak az alakulása is.
Nagy Istvánné a felvetésre elmondta, már a koncepció összeállításánál is felvetıdött ez a
probléma a képviselı asszony részérıl, ezért az utána következı anyagokból kihagyták az 1998hoz való viszonyítást. Azt azonban tudni kell, hogy amennyiben a módosított elıirányzathoz
viszonyítják az ez évi tervet, nagyon torzképet fognak kapni.
Bár milyen szakirodalmat átnéznek, ott is az eredetihez hasonlítják össze.
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Dr. Dávid Imre polgármester befejezésként elmondta, szeptemberig nem kívánják a
költségvetést tárgyalni, módosítani, csak nagyon rendkívüli esetben.
Az elmúlt napokban jelentkezett belvízhelyzet miatt 2-3 millió Ft plusz kiadás várható.
A döntés meghozatala elıtt a képviselık figyelmébe ajánlotta, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 1999. Évi költségvetésének elfogadásáról szóló határozatát, mely az
önkormányzat költségvetésének 11. Sz. melléklete lesz.
A következıkben arra kérte a képviselıket, hogy elsıként az egyes intézményeket és a
Polgármesteri Hivatalt érintı létszámintézkedések elrendelését tartalmazó határozati javaslatról
döntsenek.
A képviselı-testület a javaslatot 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. évi költségvetés egyensúlyának
biztosítása érdekében
a.,
a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolánál jelentkezı 1999. január 1-én
meglévı két - technikai - üres álláshelyet 1999. január 1. napjával zárolja.
b.,
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola egy pedagógus asszisztens álláshelyet
1999. február 28. napjával megszünteti. Az álláshelyen foglalkoztatott
közalkalmazottnak az önkormányzati intézményhálózaton belüli áthelyezéssel a
továbbfoglalkoztatása biztosított.
c.,
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál egy igazgatóhelyettesi státuszt 1999.
február 28. napjával, a Zene- és Mővészeti Iskolánál egy igazgatóhelyettesi
státuszt 1999. augusztus 31. napjával megszünteti.
Határidı:

Felelıs:

a., pont:
azonnal
b., pont:
1999. február 28.
c., pont:
1999. február 28., 1999. augusztus 31.
a., b., c., pont: intézményvezetı
b., pont:
Dr. Dávid Imre polgármester

II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a feladatok racionálisabb elvégzése, a
közalkalmazottak 1999. évi bérfejlesztésének biztosítása érdekében a következı
létszámleépítés végrehajtását rendeli el.
1999. március 1. napjától
2. sz. Általános Iskola
6 fı teljes munkaidıs technikai dolgozó
1 fı részfoglalkoztatású (fıállású) technikai dolgozó
2. sz. Óvoda
5 fı teljes munkaidıs óvodapedagógus
3 fı teljes munkaidıs dajka
1 fı teljes munkaidıs technikai dolgozó
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Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
1 fı teljes munkaidıs technikai dolgozó
1 fı teljes munkaidıs adminisztratív dolgozó
1 fı teljes munkaidıs pedagógus asszisztens
3 fı teljes munkaidıs pedagógus
1. sz. Óvoda
2 fı teljes munkaidıs dajka
1 fı teljes munkaidıs óvodapedagógus
A létszámleépítésbıl felszabaduló bér az állományban maradó közalkalmazottak 1999. évi
bérfejlesztésére használható fel.
A létszámleépítés végleges.
A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetıt, hogy az álláshelyet szüntessék meg, a
létszámcsökkenést úgy hajtsák végre, hogy a feladatok változatlan szintő ellátását a
továbbiakban is biztosítsák.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés többletköltségének
fedezetére nyújtsa be pályázatát a Békés Megyei TÁKISZ-hoz.
Határidı:
Felelıs:

1. a létszámintézkedés végrehajtására:
2. a pályázat benyújtása:
1. intézményvezetık
2. Dr. Dávid Imre polgármester

1999. március 1.
1999. április 15.

III.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhívja az intézmények vezetıit, hogy az 1999.
évi költségvetést érintı többlettámogatási igényüket 1999. augusztus hónapban
nyújthatják be. A támogatás elbírálását a Képviselı-testület szeptember havi ülésén
tárgyalja.
Határidı:
Felelıs:

a., támogatás benyújtására: 1999. augusztus 31.
b., támogatás tárgyalására: 1999. szeptember
a., intézményvezetık
b., Dr. Dávid Imre polgármester

IV.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli a feladat változatlan szintő ellátása
mellett a Polgármesteri Hivatal a létszámracionalizációs programja keretében a
Polgármesteri Hivatalnál jelenleg alkalmazott 4 fı takarítóból 3 fı fıállású köztisztviselı
takarítói beosztású létszám leépítését az álláshely végleges megszőntetésével 1999.
március 1-tıl.
A létszámleépítésbıl felszabaduló bért az állományban maradó köztisztviselık 1999. évi
bérfejlesztésére kell felhasználni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítéssel jelentkezı
többletköltség megtérítésére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZ-hoz.
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Munkáltatói intézkedés tekintetében:
Határidı: 1999. március 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Pályázat benyújtása tekintetében:
Határidı: 1999. április 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után a Polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet tette fel
szavazásra. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1999. ( ……) KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1999. Évi költségvetésérıl
7. napirendi pont
Egészségügyi gép-mőszer céltámogatás elszámolása
Babos László bizottsági elnök elmondta, a céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépmőszer beszerzése részben megtörtént. Beszerzésre került egy hüvelyi vizsgálófej és egy
fogászati röntgengép berendezés, összesen 899.904 Ft értékben. Fennmaradt még 2.296 e Ft le
nem hívott összegrıl, - amely a kapott tájékoztatás szerint saját erı hiánya és az intézmény
struktúra váltása miatt nem került felhasználásra, - az önkormányzatnak le kell mondania.
A pénzügyi bizottság a témát megtárgyalta és az elıterjesztés szerint elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint a városi egészségügyi szerkezet
átalakítás miatt biztos szükség lett volna a betervezett gépekre. Áttekintve az elmúlt évi
költségvetési rendeletet látható, hogy éppen az egészségügynél jelentkezett 4.6 millió forint
pénzmaradvány, amely elegendı lett volna a saját erı fedezetéül.
Nagy Istvánné osztályvezetı reagálva a véleményre elmondta, tudomása szerint ez 1997. Évrıl
áthúzódó pénzmaradvány, amely pályázaton nyert pénz, ezt más célra felhasználni nem lehet.
További hozzászólás nem hangzott el a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi 49. Sz. Magyar Közlöny 1.
Sz. melléklet C/69 sorszám alatt jóváhagyott és megvalósult egészségügyi gépmőszer beszerzés le nem hívott 2.296.191 Ft összegő céltámogatásról lemond.
Határidı: 1999. február 25.
Határidı: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A képviselı-testület korábbi határozataiban különbözı alapok létrehozását rendelte el. Sport
alap, Sportrendezvény alap, Civil szervezetek támogatási alap. Az Ifjúsági alap létrehozását az
ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló helyi rendelet írja elı.
Ezen alapokra az ez évi költségvetésben különbözı összegeket határoztak meg pályázati
összegként, amelyek elnyerésére a civil szervezetek, egyesületek stb. pályázatot nyújthatnak be.
A pályázati kiírás feltételeit az elıterjesztett határozati javaslat tartalmazza. A hivatal elkészít
egy őrlapot, amelyen a pályázatot be lehet nyújtani. A beadási határidı március 31. A beadott
pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság az április havi ülésén fogja elbírálni, melyre
valamennyi pályázót meg fognak hívni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a költségvetésben az egyes
alapok tartalmaznak címkézett pénzeket is, és ezeken felül lehet az elıterjesztésben szereplı
összegekre pályázni.
Nagy Istvánné osztályvezetı ismertette, hogy az egyes alapoknál mennyi pénzösszeg lett
megcímkézve.
A Civilszervezetek alapjában 8.300 e Ft lett tartalékba helyezve. Ebbıl megállapodás alapján a
Soczó Motor Múzeum részére 550 e Ft kell átadni, az általános iskolákban folyó DADA
programra 385 e Ft-ot és Közgyőjtemény Alapítványra 400 e Ft-ot. Így marad 6.956 e Ft,
amelybıl 6 millió Ft ebben a félévben, a maradék pedig szeptemberben kerül elbírálásra.
Sportalapnál a sportpályák fenntartására a gyomai sportpályánál 1 millió Ft-ot, az endrıdi
sportpálya füvesítésére 600 e Ft, összesen 1. 600 e Ft-ot különítettek el. A diáksportra 500 e Ft, a
sportrendezvény alapra 500 e Ft, míg a versenysport alap belemegy a sportalapba, így 3.275 e Ft
lesz a sportalapra, tartalékba pedig 125 e Ft kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket döntsenek az elıterjesztésrıl.
A képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltakat egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot hirdet az 1999. évi
Ifjúsági-alap felhasználására.
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A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltése, a
tanulóifjúság nyári szünetének idejére szervezett táborok, programok
támogatása.
A pályázók köre: támogatható minden olyan személy vagy civil szervezet,
akinek az ifjúsággal való foglalkozás nem a feladatkörébe tartozik.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati
adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg a pályázatból kizártnak tekintendı.
Adatlap igényelhetı:
- Polgármesteri Hivatal - Kóris Györgyné oktatási elıadónál Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. Telefon: /66/ 386 122 - 124-es mellék.
- A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı: 1999. március 31. 16,00 óráig
Elbírálás idıpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai Bizottsági ülés
A nyerteseket postán értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ifjúsági-alap pályázat
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1.
Határidı:

Azonnal

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot hirdet az 1999. évi Sportalap felhasználására
A pályázat célja: Gyomaendrıd Városban mőködı olyan sportszervezetek
támogatása, akik jelentıs eredményeket értek el a versenysportban, akik az
utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is
elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a rendszeres testedzést. Jelentıs
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerősítésében
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı sportegyesületek,
szakosztályok és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati
adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A kiesı csapatok II. félévre esı
támogatási összegének 50 %-át az önkormányzat visszatartja és a tárgyév
szeptemberében a feljutó csapatok között felosztja.
Adatlap igényelhetı:
- Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné oktatási elıadó Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1 Telefon: /66/ 386 122 - 124-es mellék
- A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı: 1999. március 31. 16,00 óráig
Elbírálás idıpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai Bizottsági ülés
A nyerteseket postán értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Sport-alap pályázat
5500 GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1.
Határidı:

Azonnal
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3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot hirdet az 1999. évi
Sportrendezvény alap felhasználására.
A pályázat célja: megyei, területi, regionális és országos sportrendezvények
támogatása, amely településünkön kerül megrendezésre.
A pályázók köre: Gyomaendrıd városban mőködı sportszervezetek.
A pályázat feltételei: Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlappal
lehet.
Az adatlap igényelhetı:
- Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné okt. elıadó Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. Telefon: /66/ 386 122 - 124-es mellék
- A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı: 1999. március 31. 16,00 óráig
Elbírálás idıpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülésén.
A nyerteseket postán értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Sportrendezvény alap pályázat
5500 GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1.
Határidı:

azonnal

4./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot hirdet az 1999. évi Civil
szervezetek támogatási alap felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek,
magánszemélyek támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok
egyesületek, magánszemélyek. (kivétel sporttevékenységet folytató szervezet
vagy magánszemély)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a
pályázó személy vagy szervezet, aki tevékenységével jelentısen növeli a
város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon végzi
tevékenységét, karitatív jellegő, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít
tartalmas, kultúrált szabadidı eltöltést.
A pályázat feltételei:
Pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat
formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak
tekintendı.
Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei: kiemelten közhasznú
szervezetek és alapítványok az elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú
szponzori támogatást kell igazolniuk a támogatási összeg igénylésekor.
(szponzori támogatási szerzıdés másolata és pénzintézeti jóváírás másolata a
támogatás jóváírásáról)
Az adatlap igényelhetı:
- Polgármesteri Hivatal, Kóris Györgyné okt. elıadó Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. Telefon: /66/ 386 122 - 124-es mellék
- A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı: 1999. március 31. 16,00 óráig
Elbírálás idıpontja: 1999. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése
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A nyerteseket postán értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Civil szervezetek támogatási alap pályázat
5500 GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1.
Határidı:

Azonnal

9. napirendi pont
Közvilágítás korszerősítésére pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, lehetıség mutatkozik arra, hogy az elmúlt
években abba maradt közvilágítás korszerősítés programot egy TITÁSZ pályázat keretében az
önkormányzat tovább folytassa. Energiatakarékosság szempontjából, és esztétikailag is korszerő
közvilágítása legyen a városnak. Az elıterjesztés részletesen bemutatja a beruházás költségét, és
azt, hogy ehhez ki mekkora összeggel járul hozzá, illetve ezek a pénzek milyen formában jönnek
össze.
Látni kell azt, hogy ennek a programnak a megvalósítása hitelfelvételt tesz szükségessé az
önkormányzat számára, melynek visszafizetésére a fedezetet az energia megtakarításból
származó bevételek adják.
A téma bizottsági üléseken való megtárgyalása során a vélemények azt támasztották alá, hogy
város közvilágításának korszerősítését el kellene kezdeni, hiszen a hitel visszafizetése után – 6
év múlva - a megtakarítás már az önkormányzatnál fog jelentkezni.
A pályázat benyújtásához szükséges volt megvalósítási számításokat készíteni, melyet a
TITÁSZ végzett el.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a beruházás tervezett bekerülési
érték az Áfát tartalmazza e vagy nem.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, az önkormányzat számára a bekerülési
költség bruttó összeget jelent, az Áfa elszámolásra akkor kerülhet sor, ha a program
megvalósulása után az önkormányzat azt üzemeltetésre átadja a TITÁSZ Rt-nek, akkor lehet
majd erre a kérdésre visszatérni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a közvilágítás korszerősítés
megvalósítás fejlesztési munkáival egyetért. A tervezett fejlesztés
megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében a Magyar Hitel
Bank Rt-hez pályázatot és hitelkérelmet kell benyújtani.
A Képviselı-testület egyetért a város közvilágítási hálózatának 42.890.000-Ft
összegő munkáinak megvalósításával. Az 1999. évi költségvetésébıl 3.700.000Ft-ot saját külön forrásként elkülönít.
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A német szénsegély hitel igénybevételéhez szükséges saját forrást - a
34.890.000-Ft nagyságú pályázat 20%-át- 6.978.000.-Ft-ot és a pályázat
elkészítésének díját 586.000 Ft-ot az 1999. évi költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TITÁSZ RT-vel a
pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulást - a támogatás mértékérıl- kösse
meg. A támogatási megállapodás megléte után a pályázat, illetve a
hitelkérelemmel kapcsolatos ügyekben eljárjon.
Határidı:
Felelıs:

a támogatási megállapodás elkészítésére
és a pályázat benyújtására 1999. Március 15.
Dr. Dávid Imre polgármester

10. napirendi pont
Pályázati kiírás az Alföldi Ökotérség fejlesztés pályázat kivitelezésére és üzemeltetésére
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes a város 10 millió Ft-ot nyert a
benyújtott pályázaton. A 3 megvalósítandó létesítmény kivitelezésére és üzemeltetésére pályázat
kerülne kiírásra úgy, hogy a 15.700 e Ft értékő beruházás 20 %-át a pályázónak, mint saját erıt
kellene biztosítani. Ennek fejébe 10 évre megkapnák a létesítmény üzemeltetési jogát. Az
önkormányzatnak csak az ÁFÁ-t kellene megelılegezni, amit a létesítmény elkészülte után
visszaigényelhet, mivel a létesítmények tulajdonjoga az ı tulajdonába maradna.
Tekintettel arra, hogy a március havi ülés ünnepi testületi ülés, a kivitelezést viszont augusztus
20-ig be kell fejezni, ezért az a javaslat született, hogy a döntés jogát a képviselı-testület ruházza
át a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra.
Kovács Attila képviselı azt kérdezte, hogy az ajánlatok leadási határidejét és a bontási határidıt
nem lehetne egy idıpontra tenni.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérelem teljesítésének nem látta akadályát, az idıpontot 13
órára javasolta módosítani.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint rendkívül rövid határidı áll
rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez.
Lezárva a témát a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata

1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az "Alföldi Ökotérség Fejlesztés" pályázat
kivitelezésére és üzemeltetésére az elıterjesztés mellékleteként szereplı pályázati kiírást
fogadja el és teszi közzé.
Határidı: 1999. Február 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a 24/1995. (X.24.) KT. sz. rendeletben
szereplı bizottságot, hogy 1999. Március 10-én 13. 00 órakor a pályázat bontását
bonyolítsa le, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésére a kivitelezıre
és üzemeltetıre vonatkozó határozati javaslatát terjessze elı.
Határidı: 1999. Március 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3. Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az "Alföldi Ökotérség Fejlesztés" pályázat
kivitelezésére és üzemeltetésére beérkezı pályázatok elbírálási jogkörét átruházza a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra.
Határidı: 1999. Február 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4. Gyomaendrıd város Képviselı-testülete utasítja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Elnökét, hogy a pályázatok elbírálásáról a döntést 1999. március 25-ig hozza meg, és
arról az 1999. áprilisi Képviselı-testületi ülésen számoljon be.
Határidı: 1999. Április 30.
Felelıs: Babos László bizottsági elnök
11. napirendi pont
Népligeti sportpálya szennyvízelvezetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Béla bizottsági elnököt röviden ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a Barátság Sportegyesület kérelemmel fordult a
képviselı-testület felé, hogy a sporttelep szennyvízelvezetésének végleges megoldásában
nyújtson segítséget.
Tudni kell azt, hogy az egyesület az önkormányzattal közösen jelentıs beruházásba fogott. Az
ütemezés során azzal számoltak, hogy a Népligeti szennyvízcsatorna fejlesztések az öltözı
épület átadására megvalósulnak. Sajnos azonban a céltámogatásra benyújtott pályázaton nem
kaptunk támogatást, így a csatornafejlesztést ezen a részen nem tudták elkezdeni, egyedül az
átemelıt sikerült a szennyvízhálózatba bekapcsolni. Tehát ebben a helyzetben az öltözı
birtokbavétele nem lehetséges a szennyvízelhelyezés hiánya miatt.
Az egyesület szponzoraitól sikerült olyan árajánlatot beszerezni, ami az általános 20-25.000
Ft/m költséggel szemben 5.000 Ft/m –ról szól. Ennek megfelelıen az összes bekerülési költség
1.300 e Ft lenne, amelybıl 100.000 Ft-ot a kivitelezı elengedne a sportegyesület felé. Az
egyesület kérése az, hogy a költségek 80 %-át, de legfeljebb 1.000 e Ft-ot elılegezzen meg a
közmőfejlesztés kivitelezésére. Ezen túlmenıen egy ingatlantulajdonos - több ingatlan nem esik
a nyomvonalba – vállalná 80.000 Ft közmő hozzájárulás megfizetését az ingatlan bekötése
esetén.
Amennyiben a Népligeti szennyvízcsatorna fejlesztésére benyújtott újbóli céltámogatáson nyer a
város, abban az esetben a megelılegezett összeg visszajön az önkormányzatnak.
A képviselı-testület az elhangzottak, valamint az elıterjesztés alapján a határozati javaslatban
foglaltakat 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért a Népligeti sporttelep
szennyvízelvezetésének végleges megoldás szerinti kivitelezésével. A kivitelezés
megvalósításához szükséges forrást - az igazolt költségek 80%-a, de legfeljebb 1.
000. 000-Ft-ot - az 1999. évi költségvetésébıl biztosítja. A Képviselı-testület
tudomásul veszi, hogy a 6238/3 Hrsz-ú ingatlan bekötése esetén a közmő
hozzájárulás mértéke 80. 000-Ft.
Határidı: a kivitelezés megvalósítására: 1999. Március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Szabályrendelet újratárgyalása
Dr. Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a képviselıket az elmúlt ülésen hozott azon
határozatukra, melyben az elfogadott szabályrendelet újratárgyalása, felülvizsgálata mellett
döntöttek. Ugyanakkor döntöttek arról, hogy a Városfenntartó és Környezetvédelmi, valamint az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak együttesen kell megtárgyalni az esetleges módosításokat.
A módosítás irányai és elvei meghatározására egy elıkészítı munkacsoportot javasolnának létre
hozni, aki a két bizottság együttes tárgyalását lenne hivatott elıkészíteni.
Kérdés észrevétel a beterjesztett anyaggal kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú,
19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
56/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - figyelemmel az 1997. évi LXXVIII.
tv. 60. §-ára - szükségesnek látja a város településszerkezeti tervének
átdolgozását. A terv módosítását a város település földrajzi adottságaira, továbbá
a gazdasági, történelmi hagyományaira alapozottan a középtávú terület és
településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak figyelembevételével kell
kezdeményezni.
A módosítás irányai és elvei meghatározására elıkészítı munkacsoportot hoz
létre.
A munkacsoport vezetıje: Dr. Valach Béla, tagjai az alpolgármesterek és a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság önkormányzati képviselı tagjai.
A munkacsoport az ajánlását, a településszerkezeti terv módosításának
szakaszolására vonatkozó ütemtervét és annak várható költségkalkulációját
terjessze a szeptemberi testületi ülés elé.
Az ajánlást elızetesen véleményeztetni kell az érintett gazdasági kamarákkal és
érdekvédelmi szervezetekkel is.
Határidı: 1999. szeptember 30.
Felelıs: A munkabizottság
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13. napirendi pont
Beszámoló a Bölcsıde mőködésérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök az elıterjesztés rövid ismertetése után megkérdezte, hogy az
ÁNTSZ beszámolóval kapcsolatos véleményét- amit pótlólag kapott meg a képviselı-testület ismeri e a Bölcsıde vezetıje.
Az ÁNTSZ véleményének lényege, hogy felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy a
csoportlétszámot be kell tartani, és a gyermekek megbetegedésébıl és tényleges hiányzásából
adódóan a 100 %-os csoport létszámot szinte nem lehet betartani.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket a beszámoló
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Lázárné Varjú Judit
vállalkozó beszámolóját a Bölcsıde mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
14. napirendi pont
Szolgálati bérlakás kérelem
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, Molnár Borbála az endrıdi Közösségi Ház vezetıje
kérelemmel fordult a Humánpolitikai Bizottsághoz, hogy részére szolgálati lakást biztosítson. A
kérelmezı a Népligeti u 1/b. szám alatti bérlakást szeretné megkapni, amely jelenleg üresen áll.
A bizottság a kérelmet megvitatta, és javasolja a képviselı-testületnek a kért szolgálati lakás
biztosítását a kérelmezı részére.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, kért a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/1999. ( II. 25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Molnár Borbála Gyomaendrıd,
Páskumi u. 7. Szám alatti lakos részére 1999. Március 1. Napjával kiutalja a
Gyomaendrıd, Népligeti u. 1/b. szám alatti szolgálati bérlakást mindaddig, míg
nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum öt év idıtartamra.
Határidı: 1999. Március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester megkérdezte a Képviselı-testület
tagjait, van e bejelenteni valójuk.
Czibulka György képviselı, már több alkalommal kérte, hogy a Vásártéri ltp-en a négylakásos
sorházak elıtt lévı útra várakozást tiltó táblát helyezzenek el. Az út annyira keskeny, hogy ott
sem a kukás autó, télen pedig a hókotró sem tud bejönni, ha az út két oldalán leállnak a
gépkocsik.
Ismételten kérte az illetékeseket tegyék meg a szükséges intézkedést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, meg fogják kérdezni az érintett lakók véleményét, és
amennyiben szükséges elrendelik a várakozást tiltó táblának az elhelyezését.
Császárné Gyuricza Éva képviselı azt kérte, hogy a jövıben a Csókási út és a Fazekasi út hó
eltakarításáról se feledkezzenek meg.
Hack Mária képviselı a Szó-beszéd legutóbbi számában megjelent a Garázshelyek a
lakótelepen címő cikkel kapcsolatos észrevételét kívánta kifejteni. A képviselı-testület a január
18-i ülésén a 25. Napirendi pontban foglalkozott ezzel a témával. Az általa elmondottakat
azonban az újság szerkesztıje nem az elhangzottak alapján jelentette meg, ezért kérte, hogy az
újság következı számában illetve a Kábel Tv-ben a helyesbítést tegye közzé. Kérte továbbá,
hogy a jövıben, amennyiben idézni kíván a felszólalásaiból, úgy a megjelentetés elıtt azt
mutassa be.
A továbbiakban a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján a Fellebbezés tárgyú elıterjesztést a Képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja meg.
Mindezek alapján megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárt.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Babos László
hitelesítı
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