Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd

7/1999.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. Március 11-i rendkívüli ülésérıl a
Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek,

polgármester,

Gellai

Imre,

Dezsı

Zoltán

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva,
ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka
Sándor, Dr. Valach Béla, Véha Lászlóné képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a Jegyzı és az Aljegyzı
urakat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 19 fı képviselı. Vass Ignác
képviselı külföldre utazott, így a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Gellai Imre és Kovács Attila képviselı urakat.
Tekintettel arra, hogy a mai ülés fı napirendje a városi kitüntetı címekrıl való döntés, melyre
zárt ülés keretében kerülne sor, ezért a szokásostól eltérıen az ülés nem lett meghirdetve, csak a
képviselık kaptak meghívót.
Napirend elıtti bejelentésként tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a folyamatban lévı
vízkár elhárítási munkálatokra honvédségi erıket irányítottak Gyomaendrıd térségébe,
amelyeket a Hortobágy-Berettyó bal parti védı töltésén kívánnak alkalmazni. A kivezényelt 104
fıs honvédség elszállásolására a Városi Sportcsarnokot találták legalkalmasabbnak. A mai nap
folyamán a kivezényelt egység meg is érkezett és elhelyezkedett a sportcsarnokban. A városnak
csak a helyet kell biztosítani, az igénybevétel során felmerülı összes költséget a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság számla alapján meg fogja téríteni az intézménynek.
A városnak kötelezettsége a segítségnyújtás, hiszen nem tudhatjuk nekünk mikor lesz
szükségünk ilyen segítségre.
Településünkön nincs ok aggodalomra, a Hármas-Körösön jelenleg harmadfokú a készültség, de
az elırejelzések szerint a folyó apadása várható, így a készültség II. fokra csökkenthetı.
Az elızetes felmérések szerint a városban a belvíz okozta károk nagysága eléri a 8-10 millió
forintot, így a költségvetésbe erre a célra elkülönített 3 millió Ft nem lesz elegendı. Sajnos arra
nem számíthatunk, hogy a központi költségvetésbıl a hiányzó összeget teljes egészében meg
fogjuk kapni, az elızetes tájékoztatás szerint a felmerülı költségek 20 %-át fogják megkapni a
települések.
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A képviselık részérıl bejelentés, kérdés nem hangzott el, a Polgármester javaslatot tett a nyílt
ülés napirendjére.
A meghívóban szereplı napirendet az alábbi két napirenddel javasolta kiegészíteni.
3. napirendi pont Pályázat belvízkárok enyhítésére való támogatás elnyerésére
4. napirendi pont Pályázat kiírás az Alföldi Ökotérség fejlesztés pályázat kivitelezésére és
üzemeltetésére
Az elıterjesztések az ülés megkezdése elıtt kerültek kiosztásra.
Kérte a képviselıket, amennyiben elfogadják a javaslatot, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/1999. ( III.11 ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a március 11-i rendkívüli ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Gyomaendrıd várossá avatásának 10 éves évfordulójának emlékbe
foglalásáról és a decennium alkalmából adományozható kitüntetı emléklap
alapításáról szóló rendelet-tervezet
2. Gyomaendrıd, Kossuth u. 32/B. szám alatti ingatlan visszavásárlása
3. Pályázat belvízkárok enyhítésére való támogatás elnyerésére
4. Pályázat kiírás az Alföldi Ökotérség fejlesztés pályázat kivitelezésére és
üzemeltetésére
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Gyomaendrıd várossá avatásának 10 éves évfordulójának emlékbe foglalásáról és a
decennium alkalmából adományozható kitüntetı emléklap alapításáról szóló rendelettervezet
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a rendelet-tervezet a várossá válás tizedik évfordulója
alkalmából adományozandó kitüntetı emléklap alapításáról szól. Emléklapot csak erre az
egyszeri alkalomra adományoznak.
Kérte a képviselıket, hogy vitassák meg a rendelet-tervezetet.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, így a polgármester a döntés meghozatalára kértek
fel a képviselıket.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1999. ( ……. ) KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd várossá avatása 10 éves évfordulójának emlékbe foglalásáról
és a decennium alkalmából adományozható kitüntetı emléklap
alapításáról
2. napirendi pont
Gyomaendrıd, Kossuth L út 32/b. szám alatti ingatlan visszavásárlása
Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Csák György és felesége, akik a fenti ingatlanban 68 m2 alapterülető két szobás komfortos
társasházi lakrész tulajdonjogával rendelkeznek, a lakrészüket megvételre felajánlották az
önkormányzatnak, mint társtulajdonosnak. A vételárat 3 millió forintban jelölték meg.
A képviselı-testület két lehetıség közül választhat, vagy él a felajánlott vételi lehetıséggel, vagy
ha nem hozzájárul az ingatlan értékesítéséhez. A fenti lakáson kívül a fı épületben még további
2 lakás található, melyek önkormányzati tulajdonban vannak, mint szociális bérlakásokat bérlik
a benne lakók. Az alsóépületben lévı egy lakás pedig a lakó tulajdona.
Az ingatlan a város egyik legszebb épülete, jó helyen található, ezért jó lenne az ingatlant teljes
egészében megszerezni, és ezt követıen rendelkezni az újra történı értékesítésérıl. Ha teljes
egészében meg tudnák az ingatlant vásárolni, úgy a forgalmi értéke újra eladás esetén akár a 10
millió Ft-ot is meghaladhatja. Természetesen a visszavásárlás csak úgy lenne célszerő, ha az
újraértékesítés 2000-ben meg tudnák oldani. Fenntartani a városnak egy ekkora épületet nem
tudna, de például idegenforgalmi célra jól lehetne hasznosítani, és biztos lenne rá jelentkezı.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az önkormányzatnak elıvásárlási
vagy visszavásárlási joga van e.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a szóban forgó lakrészt, mint szociális
bérlakást a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló törvény alapján kötelezı volt elidegeníteni a bérlık részre, amit ık kértek
megvételre.
Mivel egy társasházi külön lapon bejegyzett társasházi lakrészrıl van szó, így az
önkormányzatnak sem elıvételi, sem visszavásárlási joga nincs.
Dr. Dávid Imre polgármester még elmondta, hogy nevezetteknek az önkormányzat felé még
170 e Ft fennálló tartozásuk van a lakásvétel következtében, amely összeget a vételárból
egyenlítenének ki.
A maga részérıl javasolta a képviselıknek, hogy foglalkozzanak az ingatlan visszavásárlásával,
maximum 2.6 millió forint vételár megjelölésével, úgy hogy a másik három lakás is
megpróbálják megszerezni. Így a teljes ingatlan bele kerülhet 6-7 millió forintban, amelyet a
rendbetételt követıen legalább dupla vételárért meghirdetnének értékesítésre.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/1999. ( III.11 ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyomaendrıdi 232/2. Sz. társasházi
külön lapon nyilvántartott 141/A/2. Hrsz. alatt bejegyzett természetben a Kossuth
L. u. 32/B. sz. alatt található két szobás összkomfortos lakást 2.6 millió Ft
maximált vételáron meg kívánja vásárolni.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdés
megkötéséhez szükséges további intézkedéseket tegye meg, egyidejőleg az
ingatlan vonatkozásában a további két önkormányzati szociális bérlakás bérlıivel
folytasson tárgyalásokat a bérleti jogviszony megszüntetése érdekében, és a
további magántulajdonban álló lakrész önkormányzati tulajdonba kerülése
érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a tulajdonosokkal.
Határidı:
Felelıs:

adásvételi szerzıdés megkötésére 1999. Március 31.,
míg a további tárgyalásokra 1999. December 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

3. napirendi pont
Pályázat belvízkárok enyhítésére való támogatás elnyerésére
Dr. Dávid Imre polgármester ismertetésként elmondta, a Békés Megyei Munkaügyi Központ
pályázati felhívás tett közzé, mely szerint lehetıség van a települési önkormányzatoknak az ár és
belvízkárok enyhítését célzó támogatás elnyerésére pályázatot benyújtani. A pályázat
benyújtásával lehetıség lenne 40 fı közhasznú munkás 5 hónapra történı foglalkoztatására. Az
elnyerhetı összegbıl be tudnák fejezni a város csapadékvíz elvezetı csatornák eddig még ki
nem javított szakaszainak felújítási munkáit, és a belvízkár okozta csatornák karbantartását.
A munka összértéke 11.097.600 Ft, ebbıl a támogatás értéke 8.210.280 Ft, és a saját erı
szükséglet 2.887.320 Ft.
Mivel a munka elvégzése közhasznú munkásokkal történne, így a jövedelempótló támogatás
önkormányzat által folyósított része megmarad, így ez az összeg részben fedezné a saját erıs
részt.
Tekintve, hogy a felhívás két nappal ezelıtt jelent meg, így a témát szakbizottságok nem tudták
tárgyalni, azonban ez egy olyan lehetıség, amit nem szabadna a városnak kihagyni.
Kérte a képviselıket, támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület az elıterjesztésben leírtakkal, illetve a polgármester úr által elmondottakkal
egyetértett és egyhangú 19 szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/1999. ( III.11 ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Munkaügyi Központ felé ár-és belvízkárok enyhítését célzó 8.210.280 – Ft
támogatás elnyerésére. A 11. 097. 600 – Ft bruttó értékő munkához
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2.887.320- Ft saját erıt az 1999. évi költségvetésébıl biztosítja, vállalva 40 fı
regisztrált munkanélküli 1999. április 15- szeptember 15 közötti idıszakban való
és 4 fı további három és fél hónapos továbbfoglalkoztatását.
Határidı: 1999. március 18.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
Pályázati kiírás az Alföldi Ökotérség fejlesztés pályázat kivitelezésére és üzemeltetésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse a
napirendet.
Dr. Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a képviselı-testületet az elmúlt ülésen hozott azon
határozatára, melyben az alföldi ökotérség fejlesztés kivitelezésére és üzemeltetésére írt ki
pályázatot. A pályázat benyújtásának határideje március 10. volt, azonban a megjelölt határidıig
egyetlen pályázati ajánlat sem érkezett. Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy az ajánlatok
elkészítéséhez rövid idı ált rendelkezésre, illetve a kivitelezendı három létesítmény egy
pályázati kiírásban lett felajánlva.
A pályázatok bontásával kapcsolatos feladatokat a hatályos vagyonrendeletben szereplı
munkacsoportnak kellett ellátni.
Tekintettel azonban a pályázati kiírás eredménytelenségére, a munkacsoportnak az volt a
javaslata, hogy a pályáztatást ágazatok szerinti megbontásban ismételjék meg a pályázati
feltételek változatlan hagyása mellett.
Az ismételt pályázati kiírás benyújtási határideje március 31. Az FM –mel kötött támogatási
szerzıdés értelmében a kivitelezést 1999. augusztus 20-ig be kell fejezni, ezért lenne szükséges
az újbóli pályáztatás minél elıbbi lebonyolítása.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a munkacsoport javaslatával. Lényegében az
önkormányzat költségvetését ez nem érinti, amennyiben a megjelölt határidıre a kivitelezés nem
valósul meg, a pályázaton nyert pénzt elveszítik.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/1999. ( III.11 ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az „ Alföldi Ökotérség Fejlesztés „
pályázat


20 férıhelyes lóistálló és kiszolgáló létesítmények építése kivitelezésére és
üzemeltetésére



Juh nyári szállás építése kivitelezésére és üzemeltetésre
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Halásztanya építése kivitelezésére és üzemeltetésére

az elıterjesztés mellékleteként szereplı három pályázati kiírást fogadja el, és
teszi közzé.
Határidı: 1999. Március 11.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

A továbbiakban Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy az Ötv. 12. § /4/
bekezdés a. pontja alapján a várossá avatás 10 éves évfordulója alkalmából adományozandó
kitüntetı címekrıl a döntés meghozatalára zárt ülés keretében kerül sor.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Gellai Imre
hitelesítı

Kovács Attila
hitelesítı
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