Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
10/1999.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. április 15-i rendkívüli ülésérıl a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármester
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,
Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Rau József, Pápai Pálné, Tímárné Binges
Irén osztályvezetık,
A 2. Napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal Dr. Halas Béla és
Székely Péter a DRF Rt, a DELTA-Consulting Gazdasági, Mőszaki,
Tanácsadó Kft, valamint a Kostruktúra Kht-bıl álló conzorcium
képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a hivatal osztályvezetıit,
és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 19 fı képviselı. Vass Ignác képviselı
hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott az ülésen részt venni. Jegyzıkönyv hitelesítınek
kijelölte Hack Mária és ifj. Dógi János képviselıket.
Ezt követıen javaslatot tett a zárt ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben
azonos.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslattal egyhangú, 19 igen szavazattal egyetértett és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/1999.(IV.15.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében/részvételével 1999. május 20ig benyújtásra kerülı pályázatok
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2. Ipari park megvalósítására benyújtott pályázatok elbírálása
3. A Körös-Berettyó és a Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyőlésébe
önkormányzati képviselet delegálása
4. Bejelentések
Határidı: azonnal

1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
benyújtásra kerülı pályázatok

nevében/részvételével

1999.

május

20-ig

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, lényegében az elıterjesztés 12 benyújtandó pályázatra
vonatkozó döntési javaslatot tartalmaz, amelybıl 1 pályázat az, amelyhez az önkormányzat csak
az egyetértését kell adni, mivel a pályázatot a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési
Társulás nyújtja be.
A benyújtandó pályázatok összértéke megközelítıleg 750 millió Ft, amelybıl a saját erıs rész
220 millió Ft, a kért támogatás mértéke 350 millió Ft, illetve a különbözı céltámogatásra
benyújtott igény 220 millió Ft. A pályázatokhoz szükséges saját erı a költségvetésben
rendelkezésre áll, a 6. pontban szereplı a Hármas Körös Kistérségi Területfejlesztési Tanács
keretein belül a családsegítı tevékenységi körének kiterjesztésére benyújtandó pályázat,
amelynek elnyerése esetén a Képviselı-testületnek a 2000. Évi költségvetési rendeletében
50.000 Ft saját erı biztosítását kell vállalni.
A Városi Családsegítı Központ a Blaha u. 4-6 szám alatti épület átalakítási-összeépítési,
bıvítési munkáinak elvégzésére, egy 40 férıhelyes különbözı ellátási igényeket kielégítı épület
kialakítására nyújt be pályázatot. A beruházás összértéke 36 millió forint. Az önkormányzati
támogatás mértéke 6 millió Ft, amely az idei évi költségvetésbe szerepel, az intézmény saját
költségvetésébıl vállalt 3 millió Ft-ot, míg 12 millió Ft a szobák értékesítésébıl befolyó
összegbıl jönne össze, amelyet az önkormányzatnak kellene átmenetileg finanszírozni.
Az ipari park kialakítására a költségvetésben elkülönített 15 millió Ft - a földterület
megvásárlása, mővelés alól történı kivonásra, - fedezni fogja a költségeket.
További kiegészíteni valója nem volt, felkérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
Az elıterjesztés elkészítése óta néhány ponton szükséges volt módosítást, illetve kiegészítést
végezni, valamint két témában a – 1.2 és a 3.4 pontok – részletes anyagot csak az ülésre tudták
elkészíteni. Kérte a képviselıket, hogy a pótlólag kapott anyagokat a döntés során vegyék
figyelembe.
A Képviselı-testület részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium
Gyomaendrıd, Hısök útja 39-43. sz. alatti, Gyomaendrıd Város
tulajdonában lévı ingatlan felújítási munkáira (cserépfedés javítás, az
ereszcsatornák, ablakok, nyílászárók cseréje, külsı vakolási munkálatok
elvégzése) pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz Céljellegő Decentralizált támogatási kategóriában.
Az igényelt támogatás 14. 760 E Ft.
A Képviselı-testület a szükséges 5 720 e Ft saját erıs részt az 1999 évi
költségvetésében biztosítja. 11/1999.(III. 10.) KT számú rendelet 3. Sz.
melléklet 7 cím
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 23.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Félhalmi – Danzugi holtágak
megközelítését szolgáló kerékpárút I. ütemének építésével.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete - mint a társulás tagja - egyetért azzal,
hogy a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás pályázatot nyújt be
a 40 M Ft összköltségő I. ütemő beruházás megvalósítására – az érintett
tulajdonosok saját forrás meglétének igazolása és a Hármas-Körös Kistérségi
Területfejlesztési Társulás számlájára történı átutalás után (13 MFt
természetbeni hozzájárulás, 1,810 M Ft készpénz) - a KHVM-FVM és a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a saját források biztosítására a
Csárdaszállás község önkormányzatának kötelezettség vállalás alapján van
lehetıség.
Határidı:
Felelıs:

1999. április 23. és 1999. május 25.
Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bethlen
Gábor Szakképzı Iskola pályázatot nyújtson be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács Vidékfejlesztési célelıirányzat kategóriában.
Az igényelt támogatás 10 007 E Ft.
A Képviselı-testület a szükséges 6 000 E Ft saját erıs részt az 1999 évi
költségvetésében biztosítja. 11/1999.(III. 10.) KT számú rendelet 4. sz. melléklet
8. cím
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 23.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ipari Park kialakításához szükséges
Ipari Park Cím elnyerését szolgáló pályázati dokumentáció elkészítésének
költségeire pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
Vidékfejlesztési Célelıirányzat támogatási kategóriában.
Az igényelt támogatás 4 704 E Ft.
A Képviselı-testület a szükséges 2016 E Ft saját erıs részt az 1999 évi
költségvetésében biztosítja. /11/1999.(III. 10.) KT számú rendelet 4. sz. melléklet
13. cím/
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 23.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a város 1999. évi útépítési és
felújítási tervével.
A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása
érdekében a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot kell
benyújtani.
A Képviselı-testület egyetért az 1999. évi Területi Kiegyenlítést szolgáló
Fejlesztési Célú támogatással megvalósítandó 64.910.200 Ft összegő
beruházással.
A saját forrásként megjelölt 19.473.060 Ft -ot az 1999. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
intézkedésekre, illetve a benyújtandó pályázat aláírására.
Határidı:
Felelıs:

1999. április 23.
Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács Területi Kiegyenlítést szolgáló Fejlesztési Célú
támogatásának elnyerésére, a szennyvíz beruházás saját forrásának csökkentése
érdekében.
A Képviselı-testület egyetért a 191 902 E Ft összköltségő - a beruházási adatlap
szerinti ütemezéső - beruházás megvalósításával.
Az igényelhetı támogatás összege a beruházás 40 % - a, azaz 76 761 E Ft, ebbıl
1999. évre esı támogatási igény 16 761 E Ft, 2000. évre esı támogatási igény 60
000 E Ft.
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2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a megépülı "C" "N" "H" jelő
szennyvízcsatorna hálózatot elkészülte után a Békés Megyei Vízmő vállalattal
bérbeadás útján üzemelteti.
Utasítja a polgármestert, hogy az üzembe helyezés után az üzemeltetési
szerzıdést a Vízmő Vállalattal kösse meg.
A Képviselı-testület kinyilatkozza, hogy a beruházásnál az általános forgalmi
adót visszaigényli.
A Képviselı-testület a saját forrást, az összköltség 20 % -át -a beruházási adatlap
szerint- a költségvetésében biztosítja. /11./1999.(III. 10.) KT számú rendelet 4.
sz. melléklet 13. cím/
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 23.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Blaha út 4-6 szám
alatti, az önkormányzat tulajdonában lévı épület átalakítási- összeépítésibıvítési munkáinak elvégzésére, egy 40 férıhelyes, különbözı ellátási igényeket
kielégítı épületegyüttes kialakítására pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által kiírt területi kiegyenlítést szolgáló keret terhére.
Az igényelt támogatás 7 200 E Ft.
A Képviselı-testület a szükséges 6 000 E Ft saját erıs részt az 1999 évi
költségvetésében biztosítja (11/1999.(III. 10.) KT számú rendelet 4. sz. melléklet
11 cím), illetve garanciát vállal továbbá a szobaértékesítés várható összegének
erejéig (4 800 E Ft) az építkezési költségek átmeneti finanszírozására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 23.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Gyomaendrıdi
regionális hulladékkezelı mő építésével kapcsolatos saját források csökkentése
érdekében a gesztor önkormányzat pályázatot nyújtson be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által meghirdetett területi kiegyenlítést szolgáló
fejlesztési célú támogatás elnyerésére.
A 7 település összefogásával megvalósuló bruttó 415.480 ezer Ft összköltségő
Gyomaendrıdi regionális hulladékkezelı mő építési munkáira a Képviselıtestület saját forrásként 49.962 ezer Ft-ot az éves költségvetési rendeletében
biztosit az alábbi ütemezés szerint:
1999. évben 4.996 ezer Ft
2000. évben 34.974 ezer Ft
2001. évben 9.972 ezer Ft
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Blaha út 4-6 szám
alatti, az önkormányzat tulajdonában lévı épület átalakítási- összeépítésibıvítési munkáinak elvégzésére, egy 40 férıhelyes, különbözı ellátási igényeket
kielégítı épületegyüttes kialakítására pályázatot nyújt be a Szociális és
Családügyi Minisztérium által kiírt "A személyes gondoskodást nyújtó szociális
szak- és alapellátások fejlesztésének támogatása A/1 pontjára.
Az igényelt támogatás 15.000 E Ft.
A Képviselı-testület a szükséges 6000 E Ft saját erıs részt az 1999 évi
költségvetésében biztosítja. 11/1999.(III. 25.) KT számú rendelet 3 sz melléklet
11 cím, továbbá garanciát vállal a szobaértékesítés várható összegének erejéig
(12 000 E Ft), az építkezési költségek átmeneti finanszírozására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 23.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Szociális és
Családügyi Minisztériumhoz Család- és gyermekvédelmi programok
fejlesztésére a "Hármas-Körös" Kistérségi Területfejlesztési Társulás keretein
belül pályázatot nyújtson be, melynek támogatási igénye 1 600 E Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, mint a "Hármas-Körös" Kistérségi
Területfejlesztési Társulás Gesztora hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévı
Gyomaendrıd Fı út 2. sz. épület (Kirendeltség épülete) a pályázatban saját erıs
részként szerepeljen.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 30.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a "Hármas-Körös"
Kistérségi Területfejlesztési Társulás keretein belül pályázatot nyújtson be a
Társadalmi Szervezetek Bizottságához társadalmi és karitatív feladatok egyszeri
és kivételes támogatására, melynek támogatási igénye 1.000 E Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete vállalja, hogy a 2000. évi költségvetési
rendeletében a pályázathoz szükséges 50. 000 Ft saját erıs részt biztosítja, és a
pályázat elnyerése esetén rendelkezésre bocsátja.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 30.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Blaha út 4-6. szám
alatti, az önkormányzat tulajdonában lévı épület átalakítási- összeépítésibıvítési munkáinak elvégzésére, egy 40 férıhelyes, különbözı ellátási igényeket
kielégítı épületegyüttes kialakítására pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz szociális válságkezelı programjára.
Az igényelt támogatás 7 200 E Ft. (összköltség 20% -a).
A Képviselı-testület a szükséges 6 000 E Ft saját erıs részt az 1999 évi
költségvetésében biztosítja. 11/1999.(III. 25.) KT számú rendelet 3. sz melléklet
11 cím, illetve garanciát vállal továbbá a szobaértékesítés várható összegének (4
800 E Ft) erejéig az építkezési költségek átmeneti finanszírozására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
a pályázati kiírás dátumához alkalmazkodva
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Sugár út 18 szám
alatti, az önkormányzat tulajdonában lévı épület kiállítási helyiséggé történı
átalakítási munkálatainak elvégzésére pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Örökség Program
célelıirányzat terhére.
Az igényelt támogatás 1.080. 895 Ft
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. április 19.

2. napirendi pont
Ipari park cím elnyerésével kapcsolatosan kiírt pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Dr. Halas Béla urat a DRF Rt. képviselıjét és
Székely Péter urat a Kunstruktúra Kht., DELTA Consulting ügyvezetı igazgatóját. A két cég az
Ipari Park fejlesztési projektre létrehozott conzorcium nevében nyújtotta be pályázatát.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismertetıjében elmondta, az elıterjesztés mellékletei tartalmazzák a
pályázati kiírásra beérkezett a pályázatokat, illetve az írásos anyagban ismertetésre került, hogy
lényegében mi miatt kellett ezt a pályázati kiírást megtenni.
Néhányan jelzéssel éltek felé, miszerint a határozati javaslat és a szerzıdés tervezet között
ellentmondás figyelhetı meg. Ennek oka, hogy a pályázatokat tartalmazó borítékbontás során
kialakult egy alkufolyamat, amelynek lényege, hogy a vállalkozási díj – 6 millió Ft + ÁFA – a
pályázati kiírásban úgy szerepelt, hogy 50 %-át a pályázat benyújtásakor, míg 50 %-ot az ipari
park cím elnyerésekor kell megfizetni. A elbírálása során ez a %-os arány úgy módosult, hogy
40 % -ot a pályázat benyújtásakor, míg a fennmaradó 60 %-ot az eredményes pályázat esetén
kell megtéríteni az önkormányzatnak.
141

A benyújtott két pályázat közül az elıkészítést végzı munkacsoport a magasabb összegő
pályázatot támogatta, abból az okból, hogy a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. már ismert a
Képviselı-testület elıtt, hiszen a város általános fejlesztési koncepcióját is ık készítették. A
másik lényeges ok, hogy a benyújtott referencia munkák alapján az elıkészítı fórum úgy ítélte
meg, hogy a DRF Rt. összefogásával mőködı conzorcium nagyobb valószínőséget ad arra, hogy
megfelelı színvonalon kerüljön elkészítésre az ipari park cím elnyerésére benyújtandó pályázat.
A referencia munka alaposabb és nagyobb ismeretséggel rendelkeznek.
Ezek az okok azok, ami miatt az elıkészítı fórum a drágább pályázatot javasolja a Tisztelt
Képviselı-testületnek elfogadásra.
Császárné Gyuricza Éva képviselı számára is az okozta a legnagyobb gondot, hogy a
szerzıdés-tervezet és a határozati javaslat között nem volt meg az összhang a fizetési
kondíciókat illetıen.
A jegyzı úr által elmondottakból úgy értelmezte, hogy a 60 %-ot csak abban az esetben kell
megfizetni, ha a cím elnyerésére vonatkozó pályázat eredményesen zárul.
A mellékletek között található megvalósíthatósági tanulmány 1 fejezete Mezıtúr Város Ipari
parkfejlesztés szerepel. Kérdése, hogy itt esetleg elírásról van e szó?
További kérdése, hogy a szerzıdés tervezet 8.1 pontja szerint „ a felek a vitás kérdések
rendezésére a Gyomaendrıd Város Bíróság illetékességét jelölik meg”. Itt szintén elírásról lenne
szó?
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta egy blanketta szerzıdés-tervezet az, ami a mellékletben
szerepel. Amennyiben az eredményhirdetés megtörténik egyedi szerzıdést fognak kötni a
nyertes pályázóval.
Császárné Gyuricza Éva képviselı további kérdése a szerzıdés tervezet 7.2 pontjára
vonatkozott, miszerint a 6 millió Ft kifizetése után a megbízó részére készített tanulmány a
megbízó tulajdonában marad, vagy csak egyszeri alkalomra kapja meg.
Tótka Sándor képviselı a kialakításra kerülı ipari park hasznosításának formája iránt
érdeklıdött. Mi lesz a hasznosítási irány, - bérlet, eladás, esetleg tartós bérlet?
Dr. Dávid Imre polgármester jogosnak tartotta az érdeklıdést, ma azonban még nem aktuális.
Egyenlıre a cím elnyeréséhez szükséges pályázati dokumentáció - megvalósíthatósági
tanulmányterv - elkészítés költségeinek csökkentése érdekében a Területfejlesztési Tanácshoz
benyújtandó pályázatról, majd második lépcsıben a cím elnyerésére vonatkozó pályázat
benyújtásáról kell a döntést meghozni.
Ami a mőködtetési formát illeti, a maga részérıl az eladást fogja támogatni.
Székely Péter ügyvezetı igazgató a Tótka képviselı érdeklıdésére annyiban kívánt reagálni,
hogy a mőködtetés, mint gazdasági kérdés a tanulmányban meg kell, hogy jelenjen, hiszen az
önkormányzatnak tudnia kell, hogy az adott ipari parkkal milyen formában és mit kell kezdenie.
Erre egy különálló üzleti tervet kell készíteni, ami alapját képezi a cím elnyerésének is.
A mai tapasztalatok szerint 40 % -ban tulajdonban, 60 %-ban bérletként mőködnek az ipari
parkok. Vannak olyan nagyvállalkozások is, amelyek bérleményben helyezkednek el. / pl.
Kecskeméten /. Természetesen azt figyelembe kell venni, hogy az adott befektetınek mennyi
tıke áll rendelkezésére és azt milyen módon tudja visszanyerni.
A szerzıi jogra vonatkozó kérdésre elmondta, ennek a résznek szerzıdésben való szerepeltetését
jogszabály írja elı. Akkor amikor az önkormányzat a tanulmányt fel kívánja használni, - ami
saját tulajdona, hiszen megvásárolja – a szerzıt megkérdezik, hogy hozzájárul e ahhoz, hogy azt
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beviheti e pl. egy gazdasági társaságba apportként, - amelyhez természetesen hozzá fog járulni,
hiszen az ı érdeke is, hogy ez mőködıképes legyen.
A fizetési feltételeket illetıen a 40 % elıleg a szerzıdés aláírását követıen 10 napon belül kerül
kifizetésre, míg a 60 % amikor az ipari park címet megkapta az önkormányzat. Természetesen
további megbontást is elképzelhetınek tartanak, rugalmasan fogják ezt kezelni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként még elmondta, az ipari parkkal kapcsolatban
még nem volt konkrét megbeszélés a képviselı-testület tagjaival. Május hónapban erre sort kell
keríteni, a bizottsági ülésekre ezt a témát be kell hozni. Elképzelhetınek tartotta, hogy egy
gazdasági társaságot kell az önkormányzatnak létrehozni, megtalálni azt a vállalkozót, aki
kezdettıl fogva felvállalná ennek mőködtetését, aki ebben üzletet, relációt látna. A városnak
ehhez nincs meg a megfelelı apparátusa, így a cím elnyerése után a városnak ebbıl sajnos ki
kell lépni, még akkor is, ha jó üzletet látnának benne.
Az önkormányzat megvásárolta a földterületet kb. 6 millió forintért, ugyanennyibe kerülne a
mővelésbıl való kivonása, és ha sikerül a pályázaton nyerni úgy kb. 15 millió forintból
meglenne az ipari park, amelynek értéke, a cím elnyerése után megtöbbszörözıdik.
A városnak elsıdlegesen az a célja, hogy egy jól mőködı ipari parkja legyen, ahol munkahely
teremtıdik, foglalkoztatják a város lakosait.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı
térképvázlaton feltüntetett területen megvalósítandó ipari park cím elnyerésére
vonatkozó pályázat elkészítésével, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt.-bıl az
Ipari Parkok Fejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-bıl, a DELTA-Consulting
Tanácsadó Kft.-bıl, valamint a Konstruktúra Kht.-bıl álló conzorciumot bízza
meg azzal, hogy a megbízás részét képezi a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz, 1999. április 23-ig benyújtandó, a tervezés anyagi fedezetét biztosító
pályázat elkészítése is.
A megbízási díj összege 6.000.000,-Ft + ÁFA melynek 40%-át az „Ipari Park”
cím elnyerését szolgáló pályázat benyújtásáig kell megfizetni, míg a megbízási
díj 60%-át, akkor kell a megbízottnak megfizetni, ha a cím elérésére vonatkozó
pályázat eredményes volt.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést a
conzorcium képviselıjével kösse meg.
Amennyiben a conzorcium képviselıjével bármely oknál fogva a megbízási
szerzıdés nem kerül megkötésre, úgy a megbízási szerzıdést a polgármester a
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kösse meg az általa
benyújtott ajánlatban foglaltak szerint.
Határidı:
Felelıs:

1999. április 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
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3. napirendi pont
A Körös-Berettyó és a Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyőlésébe önkormányzati
képviselet delegálása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Az elızı önkormányzati ciklusban a két vízgazdálkodási társulás küldöttgyőlésébe Várfi András
és Katona Lajos látta el az önkormányzat képviseletét.
Az ıszi önkormányzati választással nevezett személyek képviselı-testületi tagsága megszőnt,
így szükségessé válik a jelenlegi önkormányzati képviselık közül valakit delegálni a társulatok
küldöttgyőlésébe.
A javaslat Gellai Imre alpolgármester személyére esett.
Kérte a képviselıket vitassák meg a javaslatot.
A képviselık részérıl a javaslattól eltérı vélemény, javaslat nem volt, 18 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Várfi András megbízását, mely a
Körösi Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyőlésében ellátandó képviseleti
jogosultságra vonatkozott, valamint Katona Lajos megbízatását, mely a KörösBerettyó Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyőlésében ellátandó képviseleti
jogosultságra vonatkozott visszavonja, a képviseleti feladatok ellátásával 1999.
április 15. napjától Gellai Imre alpolgármestert bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja Gellai Imre alpolgármestert, hogy a megbízás
teljesítésérıl folyamatosan tájékoztassa a Képviselı-testületet.
Határidı: azonnal
4. napirendi pont
Bejelentések
Dr. Dávid Imre polgármester a Szó-beszéd legutóbbi számában megjelent „Változások a
tőzoltó egyesület vezetésében” címő cikkben leírtakat annyiban kívánta pontosítani, hogy 1998.
évet bezárólag összesen kapott a Tőzoltó egyesület 20 millió Ft önkormányzati támogatást, nem
pedig 1998-ban. Kérte az újság szerkesztıjét, hogy a félreértést korrigálja a következı számban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a bejelentések között az alábbiakról kívánt szólni.
Rendkívüli mód érintett és nincs egyedül abban a témában, ami az elmúlt hetekben történt.
Konkrétan arról van szó, hogy a polgármester – a bizottsági elnökök jóváhagyásával – a
képviselı-testület nevében felmondott a Tájháznál részmunkaidıben foglalkoztatott két fınek.
Ez két fı mintegy 30 éve értékmegırzı és értékteremtı munkát végzett, havi 10.600 Ft-ért. Az
önkormányzat éves megtakarítása ebbıl a felmondásból mindössze évi 330.000 Ft, viszont az
így okozott veszteség ettıl jóval nagyobb, - felbecsülhettetlen.
Nemrégiben a könyvtárosoknak megjelenı könyvismertetıben külön említést tesznek megjelent
Endrıdi füzetek 6. számáról, miszerint a füzetek egy magas, tudományos színvonalú
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összefoglalás, ami nem csak szakemberek számára érdekes, hanem a társadalomtörténet és
néprajz iránt érdeklıdı mővelt olvasók figyelmébe is ajánlott.
A füzetek szerkesztése mellett ez a két fı vállalta a Tájház takarítását is.
Személy szerint nagyon bántja és felháborította ez a dolog. Örül annak, hogy nem volt részese
ennek a döntésnek. Sajnálja, hogy a kultúrára -330.000 Ft értékért –ekkora csapást mértek. A
döntés meghozatalakor nem gondoltak arra, hogy mit tehetnek tönkre azok, akik ezt a döntést
meghozták.
Dr. Dávid Imre az elhangzottakra reagálva elmondta, a döntésnek a képviselı asszony is
részese volt, hiszen a költségvetésben szerepelt, hogy Szonda Istvánt, aki a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolánál volt alkalmazásban áthelyezik a Tájházhoz, és az ott lévı két fı
részmunkaidıs foglalkoztatását megszüntetik.
A személyi változásokat nem kellene összekeverni az Endrıdi Füzetekkel, a kettı nem ugyan
az. Az Endrıdi füzeteket minden évben támogatja az önkormányzat a polgármesteri alapból.
Tudni kell azt, hogy a jegyzı úrral együtt személyesen keresték fel Vaszkó Irént, aki közölte,
hogy erejéhez mérten továbbra is segíti a tájházban folyó munkát, de abban nem kíván aktívan
részt venni.
Megítélése szerint a tájházat egy embernek kell vezetni, nem pedig háromnak. Kérte a testületet,
hogy ezt így mérlegelje. Nem vitatható, hogy ez a két fı milyen sokat tett a tájházért, ezt a
munkát szóban és írásban is megköszönték nekik, azt azonban látni kell, hogy van egy agilis
fiatalember, aki érti és szereti ezt a munkát, magas szintő ismerete és elhivatottsága alkalmassá
teszi a Tájház és a régészeti leletek gondozására.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, ı a személyi változásról a két fınek
kiküldött levélbıl értesült. A költségvetés tárgyalásakor ezt a személyi változást egyáltalán nem
érzékelte.
Az áthelyezett személlyel messzemenıkig egyetért, de véleménye szerint nem a két fı helyett,
hanem velük együtt kellett ezt tovább vinni.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke meg kívánta jegyezni, hogy amióta ez
a képviselı-testület együttmőködik nem került sor arra, hogy személyes, vagy egy-egy
csoportnak a megsértése megtörténjen, és ez arra próbálja irányítani a testület tagjait, hogy
egymással nehezebben, vagy egyáltalán ne találják meg a szót.
A jövıben, ha lehet kerüljék el az ilyet, eddig sikerült jól együttmőködniük, nekik elsıdlegesen
a város érdekeit kell képviselni, nem egy- két személynek, kisebb csoportnak az érdekét.
Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként elmondta, a személyi változásról szóló
anyagot az április havi soron következı ülésre szerették volna beterjeszteni, de mivel a mai
ülésen ez szóba került, így arra kérte a testületet, hogy határozatban vegye tudomásul, miszerint
a Képviselı-testület ez úton is köszönetét fejezi ki a részmunkaidıben foglalkoztatott Hornok
Lajosnénak és Vaszkó Irénnek a helytörténeti értékek feltárásáért, győjtéséért és gondozásárért.
A képviselı-testület tudomásul veszi a Polgármester azon intézkedését, miszerint Hornok
Lajosné és Vaszkó Irén munkaviszonyát a Tájháznál március 31. napjával felmentéssel
megszőntette, és március 1-tıl Szonda István nevezte ki a Tájház munkahelyre határozatlan
idıre, gondnok és ügyintézı munkakörbe.
Kérte a testületet a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1999.( IV.15. ) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete ez úton is köszönetét fejezi ki a Tájház
szakfeladaton részmunkaidıben foglalkoztatott Hornok Lajosnénak és Vaszkó
Irénnek a helytörténeti értékek feltárásáért, győjtéséért és gondozásáért.
A képviselı-testület tudomásul veszi a Polgármester úr azon intézkedését,
miszerint Hornok Lajosné és Vaszkó Irén munkaviszonyát a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. tv. 25. § (2) bekezdés e. pontja és a 30. §
(1) bekezdés e. pontja alapján 1999. Március 31. Napjával felmentéssel
megszőntette, figyelemmel a 11/1999.(III.10.)KT. számú „Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának 1999. Évi költségvetésérıl” szóló rendeletben foglaltakra.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szonda István Attilát (anyja neve:
Orgován Erzsébet, szül.h: Mezıtúr, szi: 1970. Július 9.) a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törvény alapján kinevezi a Városi Tájház
munkahelyre, 1999. március 1-tıl, határozatlan idıre, gondnok és ügyintézıi
munkakörbe.
Illetményét a Kjt. 61. § (1) bekezdés d. pontja szerint D3 fokozatnak megfelelıen
állapítja meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További bejelentés a képviselık részérıl nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, a
hozzászólásokat és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hack Mária
hitelesítı

ifj. Dógi János
hitelesítı
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