Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
11/1999.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. április 29-i ülésérıl, a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Dezsı Zoltán alpolgármester
és Gellai Imre 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, Vass Ignác és Véha Lászlóné
képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Tímárné Binges Irén, Rau József, Uhrin
Zoltánné, Nagy Istvánné és Pápai Pálné osztályvezetık, Kóris
Györgyné oktatási elıadó
Az 1./ napirendi pontnál Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló
tárgyalási joggal
A helyi és a megyei sajtó képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a hivatal
osztályvezetıit, intézményvezetıket, megjelent érdeklıdıket és a városi és megyei sajtó
képviselıit.
Megállapította, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen volt 20 fı képviselı.
Ezt követıen javaslatot tett a jegyzıkönyv hitelesítık személyét illetıen Jenei Bálint és Véha
Lászlóné képviselı személyében.
Dr. Dávid Imre polgármester az elmúlt testületi ülés óta eltelt eseményekrıl az alábbiak
szerint kívánt beszámolni:
- A bel- és árvízvédelemmel kapcsolatban elmondta, hogy a város összes védekezési
költsége kb.: 11 millió Ft körül becsülhetı. 1 önkormányzati lakás került lebontásra és
8 magántulajdonban lévı lakás szorul teljes felújításra, illetve lebontásra. Parlamenti
döntés még nem született a rászorultak megsegítését illetıen. Tájékoztatása szerint a
megyében kb.: 100 ezer Ft támogatást tudnak lakásonként biztosítani, a Békés Megyei
Vöröskereszt pedig 300 ezer Ft-ot utalt át a városnak, a többi szükséges pénzeszközt
központi forrásból várnák. Valamilyen formában kedvezı kamatozású hitelt vagy garancia
nélküli hitelt is kellene, banki pénzforrást a szükséges támogatáshoz biztosítani.
A város kivette részét a bel- és árvízvédekezési munkálatokból.
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A Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság külön elismerését fejezte ki a városnak (levélben),
az itt dolgozóknak, a Polgári Védelem, a hivatal mőszaki osztályának dolgozói és a
Képviselı-testület felé. További erkölcsi elismerésre is sor kerül, május 12-én
Békéscsabán. A „10 éves város Gyomaendrıd” ünnepségsorozat alkalmából köszöntı
levelében a Szakmunkás Tanulókért Kulturális Egyesületének elnöke köszöntötte a várost,
és megtekintette az Országos Diákszínjátszó Fesztivált, és egyben a zsőrinek is elnöke
volt.
A csípıszúnyog gyérítéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta: 8 település
összefogott, viszonylag kedvezı feltételek biztosítása mellett. A társult önkormányzatok a
vállalkozási szerzıdés tervezetet elfogadták, a vállalkozók az RSZ-COOP Kft. és a
ROVÉRT Kft. viszont a hétfıi nap folyamán jön hivatalunkba, a végsı döntés
meghozatalára. Elmondása szerint, ha Köröstarcsa és Kunszentmárton települések közötti
területen minden önkormányzat azonos szisztéma szerint védekezik, légi és földi,
biológiai és kémiai vonatkozásban, akkor csökkenthetı a szúnyoginvázió. Mezıtúron
januárban, februárban és április 20-án egyeztetı megbeszélésre került sor, melynek
kapcsán megvitatásra került sor annak kapcsán, hogy nemcsak a Körös, a
szúnyoggyérítés, hanem a települések adottságai, a területek hasonlósága és
különbözısége végett egy Körös-Völgyi Célrégió létesítésére törekedtek, de jelenleg még
nem jött létre a társulás.
Május 7-én a Vandháti szivattyútelep ünnepélyes átadására kerül sor, mely a jó minıségő
ivóvíz átadásának az elsı lépése. Várhatóan július 12-16-a között lesz Gyomaendrıdön a
svájci nagykövet és a miniszter jelenlétében az ünnepélyes és a végleges teljes körő
átadás.
A beruházás tényleges értéke várhatóan több lesz, mint az elızıekben tervezett.
Részt vettek Endrıdön Dr. Pusztai Erzsébet államtitkár fórumán, ahol az egészségügy
privatizációja volt a fı téma. Országos szinten felgyorsultak az események, mely szerint
vélhetıen kb.: 10 millió Ft-ot szánnak háziorvosonként a privatizációra. Gyomaendrıdön
1 fı dolgozik teljes privatizációban, 2 fı kb.: ¾-es privatizációban. Az államtitkár
elmondása szerint a szakorvosi ellátás, a mentıszolgálat és az ügyelet elképzelhetetlen
pazarlás nem egy helyen történı telepítése.
A pályázatok elkészültek, a holnapi nap folyamán kerül benyújtásra a vidékfejlesztési
SAPHARD pályázat. Problémát jelent, hogy a források szőkösen állnak az önkormányzat
rendelkezésére. Az elmúlt testületi ülésen elfogadott pályázatok benyújtásra kerültek.
A meghirdetett térségfoglalkoztatást elısegítı menedzseri állásra Gózan Helga pályázatát
fogadta el a Békés Megyei Munkaügyi Központ Igazgatója és „Hármas-Körös”
Területfejlesztési Társulás Elnökével (Dr. Dávid Imrével) egyetértésben. Az állás július
1-tıl kerül betöltésre.
1999. április 20-án a Körös-Vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésén (Gyulán)
választásokra került sor, melynek eredményeként az elnöki tisztségét tölti be Dr. Dávid
Imre Gyomaendrıd Város Polgármestere, meghatározatlan ideig. A Tanács a
vízgazdálkodással kapcsolatos összes dolgot átfogja, a szennyvíz, ivóvíz, belvíz, árvíz
kapcsán.

Az ülés napirendjét illetıen az alábbi kiegészítést javasolta a Képviselı-testületnek
elfogadásra:
20./
21./
22./

Kner Imre Gimnázium kezelésében lévı tanbolt megszüntetése
Kistérségek Vidékfejlesztési programjainak elkészítésének támogatására kiírt pályázat
benyújtása
Bejelentések
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A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./

1998. évi pénzügyi beszámoló
Vagyonrendelet módosítása
Az önkormányzat által fenntartott vásárokról és piacokról szóló rendelet
módosítása
Az önkormányzat lakásfőtés támogatási rendszerének felülvizsgálata
Alapokra benyújtott pályázatok elbírálása
Városháza Északi homlokzatának felújítása
Óvodák közoktatási megállapodás keretében történı mőködtetése
Közoktatási megállapodás logopédiai ellátásra
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat egy éves munkájáról
Földhaszonbérleti szerzıdés felbontása
Regionális szúnyoggyérítés
Csárdaszállás-Gyomaendrıd egészséges ivóvízellátás befejezı munkái
Belépés a Dél-Alföldi Gyógy- és Termálfürdı Közhasznú Egyesületbe
Megbízásadás a TÖOSZ részére az önkormányzati gáz- és áramszolgáltató
vagyonra vonatkozó tulajdoni igények közös érvényesítéséhez
A Német Kisebbségi Önkormányzat utcanév változtatásra irányuló kérelme
Mezıtúri Városi Kórház támogatási kérelme
Molnár Borbála szolgálati lakás kérelme
Gyomaendrıd, Mirhói u. 14. szám alatti szociális bérlakás lebontásának
elrendelése
Tímár Zoltán ingatlanvásárlásra vonatkozó vételi ajánlata
Kner Imre Gimnázium kezelésében lévı tanbolt megszüntetése
Kistérségek Vidékfejlesztési programjainak elkészítésének támogatására kiírt
pályázat benyújtása
Bejelentések

Határidı:

azonnal

Az elsı napirendi pont tárgyalása elıtt arra kérte a testület tagjait, hogy a lejárt határidejő
határozatokról készült jelentést vitassák meg.
A 20/1999. (I.28.) KT számú határozat, mely az Alföldi Ökotérség fejlesztési pályázaton
nyert pénz felhasználásáról; az 54/1999. (II.25.) KT számú határozat, mely pályázat kiírás az
Alföldi Ökotérség fejlesztés kivitelezésére, üzemeltetésére; illetve a 71/1999. (III.11.) KT
számú határozat, mely az Alföldi Ökotérség fejlesztés pályázat kivitelezésére pályázat kiírását
tartalmazza. Mindhárom határozat az Alföldi Ökotérségi pályázattal foglalkozik. Elmondása
szerint a pályázatok benyújtási határideje a holnapi nap folyamán lejár. Sajnos nem volt
jelentkezı, ezért május 3-tól az önkormányzat új variációt tervet dolgoz ki, mivel kellemetlen
lenne az elnyert összeget visszafizetni.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal a lejárt határidejő határozatokról szóló
jelentést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/1999. (IV.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2/1997. (I.21.); 2/1999. (I.28.); 5/1999.
(I.28.); 6/1999. (I.28.); 9/1999. (I.28.); 10/1999. (I.28.); 11/1999. (I.28.); 12/1999.
(I.28.); 19/1999.( I.28.); 20/1999. (I.28.); 22/1999.(I.28.); 24/1999. (I.28.); 25/1999.
(I.28.); 28/1999. (I.28.); 33/1999. (I.28.); 50/1999. (II.25.); 51/1999. (II.25.); 53/1999.
(II.25.); 54/1999. (II.25.); 55/1999. (II.25.); 66/1999. (II.25.); 69/1999. (III.11.);
70/1999. (III.11.); 71/1999. (III.11.); 131/1997. (IV.10.); 188/1998. (VII.30.);
251/1998. (IX.17.); 265/1998. (IX.17.); 382/1998. (XII.15.) és a 390/1998. (XII.15.)
KT számú határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Határidı:

azonnal

1./ napirendi pont
Beszámoló az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalásánál Bencze Lajosné
okleveles könyvvizsgálót, akit az önkormányzat megbízott az 1998. évi költségvetési
beszámoló felülvizsgálatával és a könyvvizsgálói záradék elkészítésével, mely könyvvizsgálói
jelentés az elıterjesztés mellékletét képezi. Tájékoztatásul elmondta, hogy elızetesen már a
bizottsági üléseken megvitatásra került az 1998. évi beszámoló a költségvetés végrehajtásáról.
Véleménye szerint a város vagyongyarapításában, likviditásában és folyamatos
finanszírozásában megfelelıen zárta az 1998. évet költségvetés szempontjából. Viszonylag
zökkenımentes, folyamatos volt az 1998-as év.
Mivel a Képviselı-testület részérıl hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte a
képviselıket az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta meg:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1999. (…..) KT számú rendelete
az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról

2./ napirendi pont
Vagyonrendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a rendelet módosításaira, kiegészítéseire hívta fel a képviselık
figyelmét, ezen belül is a 3. §-ára, melyben az értékhatárok változtak, emelkedtek (az
inflációs hatások figyelembevételével), továbbá a haszonbérleti szerzıdések megkötésére a
Képviselı-testület nevében a polgármester lesz a jogosult, illetve a közbeszerzésekrıl szóló
rendelkezések teljes mértékben megváltoztak. A mellékletben található vagyonkimutatás
tájékoztató jellegő. Amit hiteles és alapbizonylatnak lehet tekinteni az önkormányzati vagyont
illetıen az a kézi vagyonkataszteri nyilvántartó lap. Tájékoztatta a Képviselı-testület tagjait,
hogy amennyiben a gépi vagyonnyilvántartásban nem talál valamilyen vagyontárgyat, abban
az esetben a vagyoncsoportnál Csényi Istvánnál megtekintheti, hogy a kataszteri
nyilvántartásban szerepel-e.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a jelenlévıket, hogy amennyiben az elhangzottakkal
kapcsolatban van kérdése, vagy észrevétele, azt tegye meg.
A jelenlévık részérıl nem hangzott el hozzászólás, ezért kérte a képviselıket döntésük
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1999. (…..) KT számú rendelete
Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet módosításáról

3./ napirendi pont
A 23/1995. (VIII.30.) KT számú Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett
vásárokról és fenntartott piacokról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pont megvitatása elıtt helyesbítésként elmondta,
hogy Szent Imre napja nem egyházi ünnep, és nem eshet a hónap második vasárnapjára, mivel
november 5-én ünneplik. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet tervezetet
megvitatta és megalkotásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Véha Lászlóné képviselı észrevételé mondta el az elıterjesztéssel kapcsolatban, mely szerint
a heti állatvásár a jövıt illetıen csütörtökön lesz. Kérdése, amennyiben igen, mi tette ezt
indokolttá?
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a jelenlegi Ságvári és Zrínyi Miklós
utca közötti területen nem lehet heti állatpiacot tartani, mivel nem rendelkeznek a szükséges
ÁNTSZ engedéllyel. Ennek megfelelıen állatpiac csak az endrıdi Vásártéren kerülhet
megtartásra.
Dr. Valach Béla képviselı, mint a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
tájékoztatásul elmondta, hogy a Zrínyi Miklós utca, mint helyszín az önkormányzat
rendeletébıl törlésre kerül, mely nem garantálja azt, hogy ezen területen nem tartanak
állatpiacot, de az önkormányzatnak nem lesz joga a késıbbiekben helypénzt szedni.
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Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy amennyiben nincs további
észrevételük, alkossák meg rendeletüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1999. (…..) KT számú rendelete
Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és a fenntartott piacokról
szóló 23/1992 (VIII.30.) KT számú rendelet módosításáról

4./ napirendi pont
A többször módosított 11/1996. (V.29.) KT számú rendelet értékelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság Elnökét, Hangya Lajosnét,
hogy ismertesse az elıterjesztést és a bizottság észrevételét az anyaggal kapcsolatban.
Hangya Lajosné képviselı tájékoztatásul elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság
megvitatta, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata és a környezı települések mennyi
összeget fordítanak a lakosság főtés- és lakástámogatására. Ezt követıen megállapították,
hogy önkormányzatunk a térséghez képest, jól segíti a lakosságot. Igaz hogy az 1998/99-es
főtési szezon elsı felében 1161 kérelmezı volt, melybıl 712 kedvezı elbírálást nyert, és
viszonylag magas volt az elutasítottak száma, 449. Mivel hogy önkormányzatunk pénzügyi
forrása nem teszi lehetıvé a támogatási összeg növelését, ezért a bizottság nem tartja
szükségesnek a rendelet módosítását. Amennyiben Gyomaendrıd Város Önkormányzata
valamilyen többletbevételre tudna szert tenni, úgy javasolnák, hogy szeptemberben térjenek
vissza a rendelet módosítására.
Jenei Bálint képviselı, mint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévıket
arról, hogy a bizottság is megvitatta az elıterjesztést, és a humánpolitikai osztály részletes,
alapos és körültekintı kimutatásának vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy nem
szükséges az önkormányzati rendelet módosítása. A bizottság tagjai között problémaként
vetıdött fel, hogy lakás m2 is leszabályozott a rendeletben, mely kizáró ok lehet egyes
esetekben, de mivel nem tudott a bizottság megfelelı megoldást javasolni, ezért ennek
feloldásától elállt.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel, vélemény nem lévén felkérte a képviselıket
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület 19 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a többször módosított 11/1996. (V.29.) KT
számú rendelet lakásfenntartási támogatásról szóló rendelkezéseit nem módosítja.
Határidı:

azonnal
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5./ napirendi pont
Az 52/1999. (II.25.) KT számú határozatban meghirdetett pályázatok bírálata
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a kiosztott kiegészítı anyagot is
vegye figyelembe a Képviselı-testület az elıterjesztés megvitatása során.
Ezt követıen felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság Elnökét, hogy ismertesse
az elıterjesztést és a bizottság észrevételét az anyaggal kapcsolatban.
Hangya Lajosné képviselı elmondása szerint a Képviselı-testület a Humánpolitikai
Bizottságra átruházta az Ifjúsági alap, a Sport alap, a Sportrendezvény alap és a Civil
szervezetek támogatási alap elosztását. A bizottság helyzetét csak nehezítette, hogy kb.:
háromszoros pénzösszegre tartottak volna igényt a pályázók. Az alapok elosztásánál
problémát jelentett, hogy az Ifjúsági alap nagyon szőkösnek bizonyult, ezért a Civil
szervezetek támogatási alapból átcsoportosításra került 140 ezer Ft. Ezt követıen kérte a
Képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására, illetve arra, hogy amennyiben a
következı év költségvetési rendeletét készítik, az Ifjúsági alapra szánt támogatási összeget
emeljék a kétszeresére. Gondot okozott a sportalap elosztása is, mivel mindössze 3,4 millió
Ft-ot lehetet elosztani a kérelmezık között, ezért kérné a bizottság nevében ennek jövı évet
illetıen méltányos megemelését. A kiegészítı anyag tartalmazza a Szarvasi Bőnmegelızési és
Önvédelmi Alapítvány „Civil szervezetek támogatási alapjára” benyújtott pályázatban
igényelt támogatási összegét, mely 50 ezer Ft/hó. Mely tévesen 50 ezer Ft/év támogatási
összegként lett feltüntetve az értékelı lapon. Az Alapítvány a helyi Rendırırs szolgálati
jármővének üzemeltetésére igényli a támogatási összeget. A bizottság úgy döntött, hogy
május hónapra megkapja az igényelt 50 ezer Ft támogatási összeget, de májusi ülésén
újratárgyalja az Alapítvány pályázatát.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a bizottsági elnök tájékoztatóját és kiegészítését,
majd összegezte az elıterjesztésben leírtakat. Ha összesítjük a 4 alapra biztosított támogatási
összeget, és ezen kívül a lecímkézett pénzeket, valamint a Sportcsarnok mőködését, akkor
összességében viszonylag megfelelı pénzeszköz állt rendelkezésre. Egyetértett az alapokra
szánt pénzösszegek arányos növelésével. A szokásos korszerősítés mellett a jelenlegi
pályázati rendszert jónak tartotta.
Császárné Gyuricza Éva képviselı észrevételét mondta el az elıterjesztéssel kapcsolatban,
mely szerint a Sport alapból a Barátság SE nem kapott támogatást, de az 1999. évi tartalékban
a Sport alap 6 millió Ft-tal szerepel.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı asszony észrevételére válaszolva elmondta, hogy a
Barátság SE a Sport alapból valóban nem kapott támogatást, de ezt megelızıen kapott
1 millió Ft-ot a szennyvíz kiépítésére és 600 ezer Ft-ot a pálya felújítására.
Kóris Györgyné oktatási elıadó tájékoztatása szerint 6 millió forint volt elkülönítve a sportra
fordítható költségekre, + a Sportcsarnok költségeire és mőködtetésére. Ezen összeget
pályafenntartásra használhatják fel a kérelmezık, mely szerint 1 millió Ft-ot kapott a Gyomai
Futball Klub, 600 ezer Ft-ot a Barátság SE, 500 ezer Ft volt a Diáksportra fordított összeg, 3,4
millió Ft a pályázati úton felosztható sportalap és 500 ezer Ft a Versenysportra fordítható
összeg.
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Dr. Valach Béla képviselı észrevételét mondta el a jelenlévıknek, mely szerint a Barátság
SE tönkretette az endrıdi sportpályán lévı kézilabdapályát, melynek következtében az
endrıdi területen, többek között a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában is a kézilabdázási,
sportolási lehetıség megszőnt. Kérdése, hogy a kézilabdapálya létrehozására igényelt-e
támogatást a Barátság Sport Egyesület, és ha nem, akkor a késıbbiekben köteles-e elvégezni a
szükséges teendıket?
Czibulka György képviselı elmondása szerint amikor a kézilabdapályára megtörtént a
Barátság SE öltözıjének az építése, akkor ígéretet kaptak az Egyesülettıl, hogy pótolni fogják
a pályát, ennek ellenére mindezidáig nem történt semmi. Valóban, ha megépül a piac a
kistornaterem udvarán, akkor jobban beszőkülnek a gyermekek sportolási lehetıségei.
Kérné az egyesület részérıl ennek mielıbbi pótlását.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye, hogy Endrıd a sportolási lehetıségeket tekintve
nincs olyan rossz helyzetben, viszont egyetért azzal, hogy a kézilabdapályát valamilyen
formában pótolni kell. Több megoldás és lehetıség kínálkozik, pl.: tornaterem bıvítése,
illetve a ligeti pálya bıvítése. Meg kell szabni egy határt, mely szerint a sportlétesítmények
fenntartását és mőködtetését, valamint a sportegyesületek folyó üzemeltetési költségeit el kell
különíteni. Nem találta túl szerencsésnek a Barátság SE elkülönítését, de ık sem részesülnek
többlettámogatásban, hiszen teljes mértékben címkézésre került a részükre átadott összeg.
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testületet, hogy hozza meg
határozatát.
A Képviselı-testület 19 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/1999. (IV.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul – tekintettel az Ifjúsági alapra
beérkezett pályázatok jogos igényeire – a Civil szervezetek támogatási alapjából 140
ezer Ft átcsoportosítására az Ifjúsági alapra, egyben utasítja a jegyzıt az 1999. évi
költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı:
Felelıs:

1999. június 30.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslatát
elfogadja – miszerint a 2000-es évi költségvetésben az Ifjúsági alapot 600 ezer Ft-ra
emeli.
A városi Sportkoncepcióban szereplı Sport alapra vonatkozó százalékos
meghatározást úgy változtatja meg, hogy a támogatási összeg jobban közelítse meg a
sportszervezetek támogatási igényét.
Határidı:
Felelıs:

2000-es év költségvetésének elıkészítése
Dr. Csorba Csaba jegyzı
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6./ napirendi pont
Gyomaendrıd Városház Északi homlokzatának felújítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, Dr. Valach Béla urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Valach Béla képviselı tájékoztatásul elmondta, hogy a városház északi homlokzatának
felújítása még hátravan. A költségvetés készítése során a felújításra szükséges összeget a
Képviselı-testület elfogadta. Az elıerjesztés tartalmazza az ajánlati felhívás, az ajánlatok
leadási, az ajánlatok értékelési határidejét, idıpontját és a kivitelezı kiválasztásának
idıpontját. Az idıjárás okozta minıségromlás kiküszöbölése érdekében javasolják a
munkálatok elkezdését a legrövidebb idın belül. A bizottság az elıterjesztést megvitatta és
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel nem lévén, kérte a képviselıket döntésük
meghozatalára:
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városháza Északi és Keleti homlokzatának
felújításával – a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegig – egyetért.
A Képviselı-testület kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság vezetıit, hogy a Városháza felújítására
vonatkozó ajánlati felhívás elkészítésére és az ajánlatok elbírálására munkacsoportot
hozzon létre a 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet 26. § (1) bekezdése szerint.
A munkacsoport az ajánlatokat bírálja el és a Képviselı-testület májusi ülésére tegyen
javaslatot a kivitelezı személyére.
Határidı:
Felelıs:

1999. május 27.
Dr. Dávid Imre polgármester

7./ napirendi pont
Az óvodák közoktatási megállapodás keretében való mőködtetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a
Képviselı-testület elıtt az elıterjesztéssel kapcsolatos kiegészítı anyagot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy mi tette indokolttá a kiegészítı
anyag beterjesztését. Egyrészt más logikai rendben van a határozati javaslat megfogalmazva,
másrészt bizonyos tartalmi változtatást is tartalmaz. A bizottságok által megvitatott és
elfogadott határozati javaslattal nem ellentétes a kiegészítı anyagban szereplı határozati
javaslat. A változtatás a megszüntetés, átszervezés kérdését érinti, melynek értelmében azon
egységekrıl kell szólni, amelyek átmenetileg mindaddig, amíg adott esetben a tagintézmény
vezetı nem jelzi közoktatási megállapodás keretében történı mőködtetési szándékát, addig
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önkormányzati kezelésben, fenntartásban mőködnek tovább. Mely tulajdonképpen azt jelenti,
hogy a két általános iskolához teszi át a Képviselı-testület ezen óvodaegységeket, és a
részben önálló költségvetési intézményeket megszőnteti. A megszőntetés kérdésének ott van
jelentısége, hogy a felmentési és végkielégítési pénzek hogyan járnak a dolgozóknak. Ha
jogutód nélküli megszőntetésrıl beszélünk, ebben az esetben azon intézményegységek
tekintetében, ahol közoktatási megállapodás keretében fognak a jövıben mőködni az óvodák,
ott ennek megfelelıen csak a végkielégítésre járó pénzek járnak a dolgozóknak. Jogutód
nélküli megszőntetés esetén határoznak arról, hogy a munkáltatói intézkedéseket kinek kell
megtennie. Jelen esetben a Képviselı-testület döntése alapján szőnik meg a dolgozók
közszolgálati jogviszonya. Egy pont alatt lettek összegezve azok a döntések, amelyek az
óvoda átszervezéséhez irányulnak, a pályázati kiírások, döntések, illetve a hatásköri
átruházások, valamint az alapító okirat módosítások. A két általános iskola alapító okiratát
szükséges módosítani, hiszen új tevékenységi körrel egészülnek ki. A megszőntetı
okiratoknál a jogutódlás kérdése törlésre kerül, az új határozati javaslat elfogadás szerint.
Ennek ott van jelentısége, hogy adott esetben a jogokért és kötelezettségekért a döntést hozó,
esetünkben a Képviselı-testület tartozik helytállni. Teljes intézményi rendszer átszervezését
érinti, mely hosszas egyeztetési folyamaton kellett hogy átmenjen, akár hivatalon belül, akár
szakértık bevonását illetıen. Kérte a Képviselı-testületet a módosított határozati javaslat
elfogadására.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondása szerint a Humánpolitikai Bizottság ismételten
megvitatta az óvodák közoktatási megállapodás keretében való mőködtetését, és arra a
megállapításra jutott, hogy szükséges a fenti intézkedéseket az önkormányzatnak meglépnie,
mivel a mőködési kiadások és a hozzá adott önkormányzati támogatások nagymérvő
emelkedést mutatnak, viszont az állami normatív támogatás emelkedése csekély, és a
gyermeklétszám is folyamatosan csökken. Az elızıekben beterjesztett anyaghoz képest
jelentıs változások történtek, mint pl.: önkormányzati támogatási összeg jelentıs növelése
(4.100,-5.000,-Ft/hó között). A normatív állami támogatás átadásra kerül a vállalkozónak,
illetve igényelhetı.
Babos László Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági elnöke tájékoztatása szerint szintén második
alkalommal tárgyalta a bizottság az óvodák kérdését. Az elsı esetben a bizottság minden
óvoda közoktatási megállapodás keretében történı üzemeltetését javasolta. A második
esetben pedig jelen elıterjesztésben leírtaknak megfelelı döntés született a bizottság tagjainak
egyhangú szavazatával. A bizottsági ülésen aggodalom tárgyát képezte, hogy óvodai ellátás
színvonala nem csökken-e, illetve a vezetık személye, beszámoltatás kérdése hogyan
rendezıdik, stb. Javasolta a határozati javaslat elfogadását a Képviselı-testületnek.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság támogatta jelen
elıterjesztést, az óvodai rendszer ilyen formájú átrendezését. A beterjesztett anyagból is
látható, hogy az óvodai gyermeklétszámban komoly csökkenés következett be, mely a
jövıben még inkább csökkenni fog. Felesleges óvodai intézményeink is vannak, de ennek
ellenére a bizottság véleménye szerint sem volna célszerő ezek megszőntetése. A bizottság
kiegészíteni javasolta a részletes pályázati kiírást az alábbiakkal: „A feladatellátáshoz a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott állami normatív támogatás igényelhetı.”.
(Ezen kiegészítés a testület elé beterjesztett anyagban már szerepel.) Javasolta a Képviselıtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
Knapcsek Béla képviselı a Besenyszegi óvoda területi meghatározását illetıen érdeklıdött.
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Kóris Györgyné oktatási elıadó a felvetésre válaszolva elmondta, hogy az óvoda területi
meghatározásánál, illetve körzeti besorolásánál elírás történt. A Selyem út törlésre kerül a
körzeti besorolásból. (A magtárlaposi terület egésze ebbe a körzetbe tartozik.)
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétele, hogy a gyermeklétszám valóban csökkenı
tendenciát mutat évrıl-évre. Ennek ellenére mindent meg kell tenni azért, hogy a jelenleg is
mőködı óvodai intézményeink fennmaradjanak.
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte a Képviselı-testületet a
kiegészítı anyagban található határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/1999. (IV.29.) KT számú határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 86. §-ban
meghatározott kötelezıen ellátandó feladatának racionálisabb megszervezése
érdekében az 1992. évi XXXVIII. tv. VII fejezetének 89. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a település óvodai ellátását biztosító intézmény hálózatot
átszervezi.
Az átszervezés keretében a Képviselı-testület 1999. augusztus 1-tıl az 1. sz. Napközi
Otthonos Óvodát, valamint a 2. sz. Napközi Otthonos Óvodát, mint részben önálló
költségvetési intézményeket megszünteti.
Az átszervezés további részeként a megszüntetésre kerülı 1. sz. Napközi Otthonos
Óvodához tartozó Polyákhalmi úti és Szabadság úti, valamint a szintén megszüntetésre
kerülı 2. sz. Napközi Otthonos Óvodához tartozó Fı úti óvodaegységeket 1999.
augusztus 1-tıl közoktatási megállapodás keretében kívánja mőködtetni.
A Képviselı-testület a Selyem úti, a Blaha Lujza úti, a Kossuth Lajos úti, valamint a
Jókai úti ingatlanokat a 48/1999. (II.25.) KT sz. határozatban meghatározott
nyilatkozat megtételéig önkormányzati fenntartás keretében továbbra is az 1993. évi
LXXIX. tv. 86. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására kívánja
hasznosítani. A nem közoktatási megállapodás keretében ellátandó óvodai körzetek
vonatkozásában az ellátás megszervezésével a Blaha Lujza úti és a Selyem úti
ingatlanok vonzáskörzetébe tartozó körzetek tekintetében a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolát, míg a Kossuth Lajos és Jókai úti ingatlanok vonzáskörzetébe tartozó
óvodai körzetek tekintetében a 2. sz. Általános Iskolát bízza meg. A Képviselı-testület
a Blaha Lujza és Selyem úti ingatlanok kezelésével a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolát
a
Kossuth
Lajos
és
Jókai
úti
ingatlanok
kezelésével
2. sz. Általános Iskolát bízza meg azzal, hogy a volt tagintézmények
közalkalmazottainak foglalkoztatása vonatkozásában az iskolák a jogutódok.
A Képviselı-testület felhívja továbbá a Blaha Lujza, Selyem, Kossuth Lajos és Jókai
úti egységek vezetıinek figyelmét, ha közoktatási megállapodást kívánnak kötni
Gyomaendrıd Város Önkormányzatával tagóvodájuk mőködtetésére, azt
szíveskedjenek 1999. május 15-ig a polgármesternél bejelenteni azzal, hogy a
dolgozókat az 1993. évi XXXIII. tv. 25/A §-ban foglaltak szerint kívánják-e tovább
foglalkoztatni.
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A Képviselı-testület a település óvodai ellátását biztosító hálózat átszervezése
következtében megszüntetésre kerülı 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének
Szabó Istvánnénak, valamint a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének Dr. Csoma
Antalnénak a vezetıi megbízását 1999. július 31. napjával visszavonja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. sz.
mellékletét képezı megszüntetı okiratok megküldésével a TÁKISZ-t a törzskönyvi
nyilvántartásból történı törlés érdekében értesítse, továbbá az érintett alkalmazotti
közösségekkel a Képviselı-testület döntését ismertesse az 1992. évi XXXIII. tv. 25/A
§-ban foglaltakra figyelemmel, és az átszervezéssel járó létszámleépítésrıl a Békés
Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségét tájékoztassa.
Határidı:
Felelıs:

1999. augusztus 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

II.
A Képviselı-testület a közoktatási megállapodás keretében üzemeltetendı intézmény
egységekkel kapcsolatos ellátási feladatokra pályázatot ír ki. A pályázati kiírás a
határozati javaslat 2. sz. mellékletét képezi.
A Képviselı-testület a pályázatok elbírálásával kapcsolatos elıkészítı feladatok
ellátásával a 24/1995. (X.24.) KT sz. rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoportot bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat a helyben
szokásos módon tegye közzé.
Határidı:
Felelıs:

1999. július 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

III.
A Képviselı-testület a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és a 2. sz. Általános
Iskola alapító okiratait a határozati javaslat 3. sz. mellékletét képezı alapító okiratok
szerint módosítja, és ezzel egyidejőleg egységes szerkezetbe foglalja.
Határidı:
Felelıs:

1999. augusztus 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

8./ napirendi pont
Megállapodás logopédiai ellátás mőködtetésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatása végett elmondta, hogy a testület és a
költségvetés szempontjából a megállapodásnak túl nagy jelentısége nincs, mivel az
együttmőködési megállapodás elfogadásával a Képviselı-testület ugyanannyit fog fordítani a
logopédiai szolgálat ellátására, mint ezelıtt. A logopédus oldaláról, szempontjából viszont
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megszőnik a közalkalmazotti besorolása, ennek megfelelıen a túlmunkához és egyéb
munkavégzéshez nem szükséges az intézményvezetı hozzájárulása, hiszen a Városi
Családsegítı Szolgálat vezetıje alkalmazza. A környezı településeken a logopédiai ellátás
nem biztosított, ezért a vállalkozó amennyiben teljesíti a gyomai városrészen a logopédiai
ellátást, ezt követıen szabadon vállalkozhat bármely területen logopédiai szolgáltatás
ellátására. Költségvetési szempontból inflációs költségnövelésrıl beszélünk. Véleménye,
hogy mőködni fog a logopédiai ellátás az együtt mőködési megállapodás megkötésével is
ugyanúgy, mint azt megelızıen. Az önkormányzat számára valamennyi megtakarítást jelent,
igazán a költségvetési tárgyalás során jelentkezik ennek az elınye. A megállapodás szerves
része azon döntési folyamatnak, melyet a Képviselı-testület elindított. Javasolná az
elıterjesztés mellékletét képezı együttmőködési megállapodás megkötését Jánovszky
Györgyné vállalkozóval.
Császárné Gyuricz Éva képviselı felvetése, hogy elég-e a megállapodásban meghatározott
heti 18 órás logopédiai ellátás, és mi történik abban az esetben, ha ebbe a 18 órába nem fér
bele a szükséges gyermeklétszám foglalkoztatása, illetve meghatározható-e a minimum
ellátandó gyermeklétszám?
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondása szerint a logopédiai ellátás kötelezı óraszámban van
meghatározva, mely jelenleg 19 óra (a közalkalmazotti törvény szerint), ennek ellenére
elképzelhetı, hogy kevésnek bizonyul ezen idıtartam. Ebben az esetben vissza kell térni a
megállapodásra és módosítani kell a szükséges óraszámot. Ami az ellátotti gyermeklétszámot
illeti, meghatározhatatlan, mivel az ellátandó gyermekek problémája teszi kötötté a
foglalkoztatás idıtartamát.
Dr. Valach Béla képviselı észrevételét mondta el, mely szerint a gyomai részen lévı
intézmények (2. sz. Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium és a Bethlen Gábor Szakképzı
Iskola) részére ingyenes az ellátás, az endrıdi részen a megállapodás szerint (Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola) térítésköteles.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı észrevételére reagálva elmondta, hogy az endrıdi
területrészen másképpen történik a logopédiai ellátás, hiszen a Városi Családsegítı Intézmény
keretén belül félállásban van foglalkoztatva egy logopédus, akinek megmarad a
közalkalmazotti státusza. Az endrıdi rész ellátását ezen személy hivatott biztosítani.
Kóris Györgyné oktatási elıadó Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felvetésére az
alábbiak szerint kívánt reagálni: a logopédiai ellátás lehet egyedi foglalkozású, illetve lehet
kiscsoportos is, melynek keretében maximum 3-5 fı részvételével történhet. A logopédus
feladata tulajdonképpen az, hogy az óvodákban felméri az ellátás szükségességét. Elsısorban
az iskola elıkészítıre vonatkozik a logopédiai ellátás (5-7 éves korig), természetesen az igény
jóval nagyobb, mint amire az önkormányzatnak lehetısége van. A Városi Családsegítı
Szolgálat kb.: 2 éve hirdeti a logopédiai ellátást, de eddig nem volt jelentkezı, aki teljes
munkaidıben ellátta volna a szolgáltatást.
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a mellékelt közoktatási
megállapodás szerint ellátási szerzıdést köt Jánovszky Györgyné
vállalkozóval 1999. május 1-tıl határozatlan idıre logopédiai ellátásra és
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

1999. május 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

9./ napirendi pont
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az anyaggal kapcsolatban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság
megvitatta a gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl szóló beszámolót, és a határozati javaslat
szerint javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. A Városi Családsegítı Központ
önkormányzati intézményben 1998. január 1-tıl mőködik a gyermekjóléti szolgálat. A
feladatellátást 2 fı családgondozó végzi. Gyomaendrıd Város közigazgatási területén kívül
mőködésük Hunya és Csárdaszállás településekre is kiterjed. Ezen a téren problémaként
merült fel egy pszichológus foglalkoztatásának szükségessége, melyet a Városi Családsegítı
Szolgálat alkalmazna, akár részmunkaidıben is. Felkérték az intézmény vezetıjét, Pál
Jánosnét, hogy amennyiben erre lehetıség lesz, szorgalmazza ennek megoldását.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a testületet
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ
intézményben mőködı gyermekjóléti szolgálat mőködésérıl készített
beszámolót elfogadja.
Határidı:

azonnal

10./ napirendi pont
Földhaszonbérleti szerzıdés felbontása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat két beruházást kíván
megvalósítani, egyrészt a térségi kommunális hulladéklerakó, másrészt az ipari park
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létrehozását szorgalmazza. Az ipari park megvalósításához szükséges terület megszerzése
során a tulajdonosok egy része földcseréhez ragaszkodott. A "GÉPFARM" Kistermelık
Szövetkezete (bérlı), illetve a tulajdonosokkal történt megbeszélés során az alábbi
kompromisszumos megoldás született:
1. a tulajdonosok ragaszkodtak ahhoz, hogy 1999. évben a gazdasági év végével (november
30.) birtokba vehessék földterületeiket,
2. mivel a határozott idejő földhaszonbérleti szerzıdés az idı lejártával, illetıleg az esemény
bekövetkezésével szőnik meg és azonnali hatályú felmondási indokok felek részérıl nem
állnak fenn, így azt csak közös megegyezéssel lehet felbontani,
3. "GÉPFARM" Kistermelık Szövetkezete elfogadja az 1996. év szeptember hó 16. napján
kelt földhaszonbérleti szerzıdés 1999. november 30. napjával közös megegyezés alapján
történı felbontását, cserében kéri a T. Képviselı-testületet, hogy a megosztás útján
keletkezı új helyrajzi számú szántó ingatlanra változatlan feltételek mellett 2003. év
november 30. napjáig szóló idıtartamban kössön új földhaszonbérleti szerzıdést.
A földcsere szerzıdésekben felek az érintett földhaszonbérleti szerzıdés vonatkozásában
kötelezettséget vállaltak a közös megegyezéssel történı szerzıdés felbontásra.
Babos László bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság az elıterjesztést egyhangúlag elfogadta, hiszen az elırelépéshez feltétlenül
szükséges földterületekrıl esett szó. Javasolta a határozati javaslat elıterjesztés szerinti
elfogadását a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester egyéb hozzászólás, kiegészítés nem lévén, felkérte a testületet
döntésük meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonát képezı gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 0155/9 hrsz alatt felvett szántó mővelési ágú 60 ha 2007 m2 területő
2526,27 AK értékő mezıgazdasági ingatlanra 1996. év szeptember hó 19. napján kelt
"GÉPFARM" Kistermelık Szövetkezete Orosháza, Kelet u. 19. szám alatti
szövetkezettel kötött földhaszonbérleti szerzıdést közös megegyezés alapján 1999. év
november 30. napjával felbontja.
Továbbá a megosztás útján keletkezı új helyrajzi számú szántó ingatlanra változatlan
feltételek mellett Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1999. év december hó 01.
napjától kezdıdıen 2003. év november 30. napjáig szóló idıtartamban
földhaszonbérleti szerzıdést köt a "GÉPFARM" Kistermelık Szövetkezete Orosháza,
Kelet u. 19. szám alatti szövetkezettel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
földhaszonbérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

1999. május 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
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felhatalmazza

a

polgármestert

a

11/. napirendi pont
Regionális szúnyoggyérítés
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a környezı települések polgármesterei több
alkalommal történt egyeztetésen próbáltak olyan megoldást keresni, amely hatékony és
eredményes lehet a szúnyoginvázió ellen. Az egyeztetések eredményeként arra a
megállapodásra jutottak, hogy csak az összehangolt munka lehet eredményes, regionális
összefogással a gyérítés hatékonyabban elvégezhetı és a költségek csökkentése céljából
benyújtott pályázatok is kedvezıbb elbírálás alá esnek, ha térségben gondolkodnak.
Az együttmőködésben a településünkön kívül az alábbi települések vesznek részt.
Köröstarcsa, Öcsöd, Szarvas, Békésszentandrás, Mezıtúr, Körösladány, majd utólag
csatlakozott Kunszentmárton település is.
Az együttmőködéssel kapcsolatos szerzıdés-tervezetek, illetve a szúnyoggyérítési munkák
elvégzésére vonatkozó pályázati kiírást a települések jegyzıi készítették elı.
Mindezek alapján felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy a részletekrıl tájékoztassa a
Képviselı-testületet.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint a polgármester úr is említette a gyérítési munka
elvégzésére az együttmőködı önkormányzatok pályázatot írtak ki, melynek lefolytatásával
Dr. Dávid Imre polgármestert bízták meg. A meghívásos pályázatra egy pályázat érkezett a
ROVÉRT és RSZ-COOP Kft-tıl, mely pályázatot a polgármesterekbıl álló fórum elfogadásra
javasolt.
A meghívásos pályázati eljárás során látható volt, hogy a piac eléggé felosztott, nem túl sok
vállalkozó van, aki rendelkezik a szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséhez szükséges
engedélyekkel.
A vállalkozóval kötendı szerzıdésnek a részét képezi az a tanulmányterv, amelyet Dr. Szító
András hidrobiológus készített a csípısszúnyog gyérítés és eredményének növelési
lehetıségeirıl térségünkre, mely tanulmánytervet a vállalkozó megvásárolt. A gyérítési
munkát a tanulmány tervben szereplı 4. Változat szerint javasolják a települések elvégezni.
A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet a tanulmányban szereplı gyérítési munkák 50 %-ra
elegendı, ezért van jelentısége annak a pályázatnak, amelyet a teljes anyagi fedezet
biztosítása céljából az együttmőködı önkormányzatok benyújtottak.
A tanulmányterv szerint négy éven keresztül kellene következetesen megvalósítani a gyérítési
feladatokat. Az irtási módot illetıen légi, földi és egy biológiai irtást tartalmaz a
tanulmányterv, melyek alkalmazása során négy évet követıen elviselhetı mértékő lenne a
szúnyog mennyiség.
A vállalkozóval kötendı „vállalkozói-szerzıdést” valamennyi együttmőködı településnek
külön-külön meg kell kötni a településre vonatkozóan.
Lényeges része a vállalkozói szerzıdés-tervezetnek, hogy a vállalkozó viszonylag kedvezı
áron végezi el munkát, de csak abban az esetben, ha a települések többsége megköti velük a
szerzıdést.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az elıterjesztés tájékoztató céllal került a testület
elé, hogy lássák, komolyan foglalkoznak a „szúnyog” okozta probléma megoldásával.
Bízott abban, hogy ez a megoldás hatékony és eredményes lesz.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, és a szóbeli
kiegészítésben elhangzottakkal, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/1999. (IV.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzata az 1999-es évben a szúnyog elleni
eredményesebb küzdelem érdekében, a szúnyoggyérítési feladatokat térségi
együttmőködés keretében az elıterjesztés mellékletét képezı Vállalkozási
szerzıdésben leírtak szerint kívánja megoldani.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata vállalja, hogy a szúnyoggyérítés saját erıs
részét, a gyérítési költségekhez biztosítja településarányosan.
Az önkormányzat egyetért azzal, hogy a saját erın felüli költségek fedezetére az
együttmőködést vállaló önkormányzatok közös pályázatokat nyújtsanak be, és a
pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakértıi feladatok ellátására Dr. Szító Andrást
szakértıként felkérjék.
Az önkormányzat továbbá egyetért azzal, hogy a szúnyoggyérítés elvégzéséhez
szükséges anyagi erı megléte esetén, a feladat elvégzésére az együttmőködı
önkormányzatok közös pályázatot írtak ki, melynek elbírálása során elınyt élvezzen az
érintett önkormányzatok közigazgatási területén székhellyel, megfelelı referenciával
és mőszaki feltételekkel rendelkezı pályázó.
Az önkormányzatok a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok koordinálásával, a
pályázatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a munka elvégzésével kapcsolatos
pályázati kiírások elkészítésével megbízzák Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrıd Város
Polgármesterét azzal, hogy folyamatosan köteles tájékoztatni az együttmőködésben
részt vevı település polgármesterét az együttmőködésrıl.
A Képviselı-testület a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos hatáskörét Dr. Dávid Imrére
átruházza azzal, hogy a polgármester a hatáskör gyakorlása során az önkormányzat
költségvetésében az erre a célra meghatározott és elkülönített összeget nem lépheti túl,
a testület jóváhagyása nélkül. Az önkormányzat vállalja a gyérítési költségek 50 %-át.
Köröstarcsa esetében az 1.207 eFt 50 %-a, Körösladánynál az 1.346.9 eFt 50 %-a
Gyomaendrıdnél a 4.500.4 eFt 50 %-a, Mezıtúrnál a 3.307.2 eFt 50 %-a, Öcsöd
esetében a 2.597.5 eFt 50 %-a, Szarvasnál
az 11.976. eFt 50 %-a,
Békésszentandrásnál a 6.640.8 eFt 50 %-a. A megállapított összegek a
szúnyoggyérítési tanulmányi tervben szerepelnek a 4. változatban.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. szeptember 1.

12./ napirendi pont
Csárdaszállás-Gyomaendrıd egészséges ivóvízellátás befejezı munkái
Dr. Dávid Imre polgármester bevezetıjében elmondta, várhatóan május 7-én kerül sor a
Vandháti szivattyútelep átadására, majd július 12-16-án ünnepélyes keretek között kerülne sor
a teljes körő ellátást biztosító egészséges ivóvizet biztosító rendszernek az átadására.
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Felkérte Rau Józsefet a Városüzemeltetı osztály vezetıjét, hogy adjon tájékoztatást a
beruházás részleteirıl.
Rau József osztályvezetı tájékoztatásul elmondta, az elıterjesztés második részében
feladatokat javasoltak megvalósítani feltüntetve azok költségvonzatát. Mindez a javaslat
azonban nem igazán nyerte el a beruházásban részt vevı Vízmő vállalat tetszését, ezért
ismételt egyeztetést kértek, melyre a mai nap délelıttjén került sor. Természetesen a
szerzıdések megkötésére a késıbbiekben fog sor kerülni idıpont egyeztetések miatt.
452.521 e Ft –ról van megállapodás, illetve szerzıdés a beruházás kapcsán. A továbbiakban
mintegy 25 millió Ft erejéig köthetnek szerzıdést kivitelezésekre.
A mai egyeztetésen eldöntésre kerültek azok a megvalósítandó feladatok, amelyekre még
szükség van. Az elıterjesztésben szereplı 98 millió Ft-tal szemben 118 millió forintos munkát
kell még megvalósítani. Ezek részben az alapprogram részei, az önkormányzat által
megvalósítandó feladatok a svájci kormány által adományozott és beépített szerkezetek.
Ennek ismeretében elkészülne a gyomaendrıdi vízmő telep szivattyúgépház gépészeti
rekonstrukciója 10.5 millió Ft nagyságrendben. A meglévı 400-as távvezeték
üzembiztonságának javítására 7.6 millió Ft, a 2/A szivattyú gépház építészeti átalakítására 2
millió Ft, és Nagylapos ivóvíz ellátása 35 millió Ft-os nagyságrendben. Mindezek összesen
55.1 millió Ft-os beruházást jelentenek.
Összességében, ami az önkormányzat alapprogramjához kapcsolódik 507 millió Ft-os
nagyságrendő beruházás, mely teljes egészében önkormányzati finanszírozásban valósul meg.
Itt kívánta megjegyezni, hogy az 507 millió Ft-os nagyságrendő beruházásnak a 10 %-át
finanszírozza – beruházás támogatásként – a Vízmővek vállalat.
Ahhoz, hogy ez a beruházás ténylegesen megvalósuljon csak a címzett támogatás lehívására
van lehetıség, amely 50 %-os támogatottságot jelent.
A Vandháti szívóvezeték kicserélése, a gyomaendrıdi Üzem Mérnökség épületének,
gépháznak az átalakítása, gépházi szerelvények lebontása, és az újkígyósi ideiglenes üzem
biztosításának költsége 63 millió Ft-ot jelent. A teljes program 570.671 m Ft. Ebben az
esetben a címzett támogatásból 31 millió Ft kell majd visszamondani.
Az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került határozati javaslatban – amely a Vízmővek vállalat
képviselıivel a délelıtt folyamán megtartott egyeztetés eredményét tartalmazza – a fent
említett munkálatok költségeit még nem tartalmazza. Ezeket a számadatokat a megállapodás
megkötését követıen kívánják elıterjeszteni, várhatóan a májusi soron következı ülésen.
Arra kérte a képviselıket, hogy a döntés során ezt a határozati javaslatot vegyék figyelembe.
Amennyiben a képviselı-testület a javaslatban szereplı 4 pontot megszavazza, a beruházást
folytatni tudják.
Dr. Dávid Imre polgármester a szóbeli kiegészítést annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a
beruházásra betervezett önkormányzati saját erı elegendı lesz. Azt azért látni kell, hogy a
beruházás mőszaki tartalmát tekintve lényegesen többet tudtak megvalósítani, amely fıként a
svájci pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetı.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van e
kérdésük, véleményük.
Kérdés, vélemény az érintettek részérıl nem volt egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/1999. (IV.29.) KT számú határozata

1./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. április 14-én kelt, az
ivóvízellátás beruházási munkáiról, feladatairól szóló elıterjesztés
beruházással kapcsolatos tájékoztatását elfogadja.
2./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az ivóvízellátás
beruházási munkáiról készült elıterjesztés IV. ütemében elıirányzott
fejlesztéseket azzal, hogy a vállalkozói szerzıdések csak akkor köthetık meg,
ha a Békés Megyei Vízmővek Vállalattal a támogatás átadására vonatkozó
megállapodás megkötésre kerül.
3./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a beruházás megvalósításához a
saját forrás igényt az 1999. évi költségvetésében, illetve az áthúzódó munkák
vonatkozásában azok forrásvonzatát a 2000. éves költségvetésében biztosítja.
A képviselı- testület felhatalmazza polgármesterét a fentiekkel kapcsolatos
intézkedések megtételére, a szerzıdések, illetve a Békés Megyei Vízmővek
Vállalattal megkötendı megállapodás aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
értelem szerint

4./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a város
egészséges ivóvízellátására vonatkozó megállapodások megkötésérıl és az
elnyert és szükséges címzett támogatás különbözetének visszamondásáról a
polgármester a Képviselı-testület május 27-i ülésén adjon tájékoztatást.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. május 27.

13./ napirendi pont
Belépés a Dél-Alföldi gyógy-és termálfürdık közhasznú egyesületébe
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Vass Ignác képviselıt, a Liget-fürdı vezetıjét röviden
ismertesse az elıterjesztést.
Vass Ignác képviselı szóbeli kiegészítésként elmondta, azért került a Képviselı-testület elé
beterjesztésre ez az anyag, mivel a DRF Alföldi Idegenforgalmi Bizottsága megkereste a
fürdıt azzal, hogy ebben a Dél-Aföldi régióban létre kellene hozni egy szervezetet, amely
együttesen képviselné a régióba tartozó fürdık gondjait, problémáit.
Jelenleg az országban két régió állt fel a Dél-Alföldi és a Dél-Dunántúli, de ezeken belül is
vannak még viták, ellentétek.
Az egyesülés célja lenne többek között, hogy összefogással nagyobb esély van pályázni az
EU által ilyen célokra biztosított pénzekre.
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Itt elsısorban nem arra kell gondolni, hogy az idegenforgalom az, ami nekünk a legfontosabb,
ugyanis ha nincs belsı turizmus, nincs idegenforgalom. Árainkban kell versenyképesnek
lenni, a belföldi és a gyógy turizmust kell megcélozni.
Az elıterjesztés egyenlıre nem tartalmaz költségeket, a mai döntés lényege, hogy a
Képviselı-testületnek legyen egy nyilatkozata arról, hogy ebbe a létrejövı egyesületbe
hajlandó részt venni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök annyit kívánt elmondani, hogy jelenleg egy struktúra
kialakítása folyik, ami még nem rendelkezik konkretizált feladatkörökkel. Elindult és
folyamatban van egy pozícióharc a városok között, és aki hamarabb ébred messzebb fog jutni.
A maga részérıl messzemenıkig támogatta, hogy a város részt vegyen ebben az egyesületben,
viszont a majdani tagdíjat illetıen abban nem feltételen kellene a képviselı-testületnek
dönteni, azt az intézmény saját költségvetése terhére oldja meg, hiszen az egyesületbe való
belépés elsısorban a fürdı érdekeit fogja szolgálni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a képviselı úr véleményével, a továbbiakban a
határozati javaslatot annyiban javasolta kiegészíteni, miszerint a létre jövı egyesületbe a
város képviseletével kapcsolatos feladatok ellátásával Vass Ignác képviselı urat bízza meg a
testület.
Tótka Sándor képviselı hozzászólásában kérte, hogy mielıtt csatlakoznának az egyesülethez
a ligeten keresztül vezetı járdát egy aszfalt réteggel le kellene borítani, még a szezon elıtt,
továbbá az illetékesek intézkedjenek a Fürdı bejárata utáni szakaszon a közvilágítás
helyreállításáról.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı kérésére elmondta, a járdajavítás szerepel az idei
évi költségvetésben, a közvilágítás korszerősítésérıl pedig az elmúlt ülésén döntött a
képviselı testület.
További hozzászólás nem lévén a polgármester kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett
határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadják el, miszerint a város képviseletével
kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza Vass Ignác képviselıt, továbbá a tagsági
viszonnyal járó kötelezettségek viselésével szintén a képviselıt, mint a Liget-fürdı vezetıjét
bízza meg, figyelemmel arra, hogy a társaságba belépés elsıdlegesen a fürdı érdekeit
szolgálja.
Utasítsa továbbá a képviselıt, hogy a tagdíj és az esetleges vagyoni hozzájárulások ismerté
válását követıen mindezekrıl tájékoztassa a testületet.
A Képviselı-testület a javaslatot az elhangzottak alapján egyhangú, 20 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a létrehozandó
Dél-Alföldi gyógy-és termálfürdık közhasznú társaságába Gyomaendrıd
Város belépjen.
A képviselı-testület megbízza Vass Ignác képviselıt, a Liget-fürdı vezetıjét a
város képviseletével kapcsolatos feladatok ellátásával.
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A Képviselı-testület a tagsági viszonnyal járó kötelezettségek viselésével a
Liget-fürdı vezetıjét bízza meg, figyelemmel arra, hogy a társaságba belépés
elsıdlegesen a fürdı érdekeit szolgálja.
A Képviselı-testület utasítja a képviselıt, hogy a tagdíj és az esetleges vagyoni
hozzájárulások ismertté válását követıen mindezekrıl a Képviselı-testületet
tájékoztassa. A képviselı kötelezettséget csak a Képviselı-testület
véleményének figyelembevételével vállalhat.
Határidı:
Felelıs:

1999. április 30.
Vass Ignác képviselı

14./ napirendi pont
Az áram-és gázszolgáltató vagyonra vonatkozó önkormányzati tulajdoni igények
érvényesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés szóbeli
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az Alkotmánybíróság által hozott döntés lényege, hogy
az önkormányzatok részére jutatott vagyon átadás nem volt szabályos, az önkormányzatokat
sokkal nagyobb vagyon illetné meg. Ennek rendezése igazán nem indult el, így született az az
önkormányzati érdekképviseleti javaslat, hogy az igény érvényesítése érdekében az
önkormányzatok lépjenek fel egységesen.
Az elıterjesztett határozati javaslat szerint a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségét bíznák meg - megállapodás szerint – az önkormányzatokat megilletı vagyon
tulajdonba adásával kapcsolatos igény ÁPV Rt-vel szemben - az Alkotmánybíróság
döntésének megfelelı módon- történı érvényesítésével.
Az igény érvényesítés nem terheli az önkormányzatokat. A közös érdekérvényesítés
kockázatát jórészt a TÖOSZ viseli.
A megbízási díj mértéke villamos közmő esetében a díjalap 2,9 %-a, gáz közmő esetén a
díjalap 2,5 %-a.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselıket,
hogy az elıterjesztésben leírtak figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
megbízza
a
Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségét - az általuk készített megállapodás
szerint -, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 107.§. (1)
bekezdés c.) pontja és a (6) bekezdése, valamint a 107/A.§. alapján
Gyomaendrıd Város Önkormányzatát megilletı villamos, és gáz - közmő
vagyon önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos igényeket, továbbá az
1990. szeptember 30. napja után lakossági, önkormányzati vagy állami
forrásból létesült vagyon önkormányzati tulajdonának elismertetésével
kapcsolatos igényeket a Magyar Állammal, az ÁPV Rt.-vel, valamint a
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szolgáltató társaságokkal ( illetve az ıket képviselı szervezetekkel ) szemben
hatósági, peres vagy peren kívüli úton érvényesítse.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

1999. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

15./ napirendi pont
A Német Kisebbségi Önkormányzat utcanév változtatásra irányuló kérelme
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondta, a
kisebbségi önkormányzat kérelmét a bizottság megtárgyalta és tekintve, hogy az utcában
lakók többsége kéri ezt a névváltoztatást, valamint a német kisebbséghez tartozók felé egy
gesztus értékő döntés lenne a testület részérıl, ezért a bizottság javasolta a kérelem
támogatását.
Hack Mária képviselı, mint a Német Kisebbségi önkormányzat tagja köszönetét fejezte ki a
hivatal azon dolgozóinak, akik munkájukkal segítésükre voltak az érintett lakók lakcímeinek
kigyőjtésében, valamint a nyilatkozatok elkészítésében.
A képviselı-testület döntését követıen az új utcanév táblák elhelyezését szeretné a hivatal
illetékeseivel megbeszélni – egységes táblákat szeretnének.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, az elsı ciklusban az akkori képviselı-testület már
egyszer döntött ennek az utcának a névváltoztatásáról, az azonban néhány ott lakó ellenállása
miatt meghiúsult. Most nem fognak ugyan úgy járni?
Hack Mária képviselı a felvetésre elmondta, az érintett lakókat személyesen keresték fel a
kisebbségi önkormányzat tagjai. Lényegében 60 %-át sikerült meggyızni, azok, akik írásban
nem adták hozzájárulásukat úgy nyilatkoztak, hogy nem lesznek ennek akadályozói.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Német Kisebbségi
Önkormányzat kezdeményezésére - figyelemmel az érintett utca lakói
többségének támogató és egyetértı nyilatkozatára - a 2015 helyrajzi számú
belterületi közterület földrajzi nevét a Sallai Imre utca megnevezésrıl 1999.
június 1-i hatállyal LUTHER MÁRTON UTCA megnevezésre változtatja.
Felkéri a jegyzıt a közterületi névváltozással összefüggı további szervezési és
igazgatási intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:

1998. június 1., illetve 1998. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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Dr. Dávid Imre polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt rövid idıre átadta az ülés
vezetését Gellai Imre alpolgármesternek, majd elhagyta az üléstermet. A jelenlévı képviselık
száma 19 fı.

16./ napirendi pont
Mezıtúri Városi Kórház támogatási kérelme
Gellai Imre alpolgármester felkérte az elıterjesztést véleményezı bizottságok elnökeit, a
bizottsági vélemények ismertetésére.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a bizottság nem javasolta a
kórház kérelmének támogatását, egyrészt, mert az önkormányzat költségvetésébe ezt nem
tervezték, másrészt pedig általában a békéscsabai körzethez tartoznak.
Babos László Pénzügyi Gazdasági bizottság elnöke: a kérelmet a pénzügyi bizottság sem
támogatta, mivel eddig sem járult hozzá az önkormányzat a kórház mőködéséhez,
költségvetési fedezet hiányában erre most sincs lehetısége.
Tótka Sándor képviselı megkérdezte, mennyi volt a kért támogatás összege?
Gellai Imre alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, nem volt meghatározva az
összeg, hozzájárulást kértek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl a kórház mőködését támogatná, azt azért
tudomásul kell venni, hogy Békéscsaba az a megyei ellátásért felelıs kórház, de Mezıtúr a
látogatott.
A bizottságok javaslatával egyetért, de az indokolást nem fogadja el - Békéscsabához
tartozik.
További hozzászólás, kérdés nem volt, így a Képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a bizottságok által beterjesztett határozati javaslatot elfogadták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/1999. (IV.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Mezıtúr Városi KórházRendelıintézet támogatási kérelmét költségvetési fedezet hiányában
elutasítja.
Határidı:

azonnal
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17./ napirendi pont
Szolgálati bérlakás
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött
arról, hogy Molnár Borbála részére kiutalja a Népligeti u. 1/1. szám alatti szolgálati lakást. A
döntést követıen nevezett ismételt kérelemmel fordult a testület felé, miszerint a bérleti
szerzıdés megkötésére két hónap halasztást engedélyezzen számára családi és pénzügyi
problémák miatt. A lakásba május 1-tıl szeretne beköltözni, és a bérleti díjat is ekkortól
fizetné.
A kérelmet a bizottság támogatta, és az elıterjesztésben foglaltak szerint javasolja a
képviselı-testületnek a korábbi határozatát módosítani.
A Képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú, 19 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Molnár Borbála Gyomaendrıd,
Páskumi u. 7. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és az 58/1999 (II.25.)
KT. számú határozatában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
Molnár Borbála Gyomaendrıd, Páskumi u. 7. szám alatti lakos részére
1999. május 1. napjától kezdıdıen kiutalja a Gyomaendrıd, Népliget u. 1/b.
szám alatti szolgálati bérlakást mindaddig, míg nevezett közalkalmazotti
jogviszonya fennáll, de maximum öt év idıtartamra.
Határidı:
Felelıs:

1999. május 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

18./ napirendi pont
Gyomaendrıd, Mirhói u. 14. szám alatti szociális bérlakás elbontásának elrendelése
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A Humánpolitikai bizottság a márciusi ülésén kiutalta a szóban forgó szociális bérlakást
Szilágyi Tibor és felesége részére. A beköltözés során azonban kiderült, hogy a lakás mőszaki
állapota igen rossz, életveszélyes, nevezettek ezen észrevételeiket írásban be is jelentették.
Az ingatlan mőszaki állapotának romlásában jelentıs szerepet játszott a településen kialakult
belvízhelyzet. A bejelentésre a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztálya helyszíni
szemlét tartott, és a tapasztaltakról az elıterjesztésben leírt szakvéleményt adta. A lakás
felújítására vonatkozóan kétféle alternatívát terjesztett a bizottság elé. Egyik az épület
felújítása, melynek becsült költsége 800-1.000 Ft lenne, viszont ez a felújítási mód nem lenne
gazdaságos. A másik lehetıség az épület elbontása.
A szakvélemény ismeretében a bizottság ez utóbbi lehetıség mellett foglalt állást, az épület
elbontását követıen a telket értékesíthetné az önkormányzat. A lakás jelenleg üres, nevezettek
részére a Vízmő soron lévı bérlakások közül próbálnak meg másikat kiutalni.
Gellai Imre alpolgármester támogatta a bizottság javaslatát, kérte annak elfogadását.
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A Képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Mirhói u.
14. szám alatti szociális bérlakás elbontását rendeli el, figyelemmel
arra, hogy a belvízkárok miatt annak mőszaki állapota jelentısen
leromlott és az gazdaságosan nem újítható fel.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a bontással és telek
hasznosítással kapcsolatos szükséges intézkedést tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a többször módosított
6/1994. (II.23.) KT. számú, valamint többször módosított 24/1995.
(X.24.) KT. számú rendeletek módosítását a változásoknak
megfelelıen készítse elı.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı

19./ napirendi pont
Tímár Zoltán ingatlan megvásárlásra vonatkozó vételi ajánlata
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, nevezett
több alkalommal jelölt már meg területeket, amelyekre vételi ajánlatott tett a képviselıtestület felé. A probléma, hogy elıre sosem egyeztetett a város vezetésével, a
városüzemeltetési osztály szakembereivel arról, hogy bizonyos területekkel mi a városnak a
szándéka. Minden alkalommal egyeztetés nélkül akart vásárolni.
A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a kért ingatlanok ne kerüljenek értékesítésre,
ugyanakkor a határozat közlésekor közöljék a kérelmezıvel, hogy ismételt vételi szándék
esetén elıször személyesen egyeztessen az illetékesekkel.
Babos László bizottsági elnök: a Pénzügyi és gazdasági bizottságnak is az volt az álláspontja,
hogy ne értékesítsék a kért területet a jellege és a kérelemben leírt felhasználási módja miatt.
Császárné Gyuricza Éva képviselı emlékezete szerint az elsı megkeresés alkalmával úgy
határozott a képviselı-testület, hogy a város kijelöl kérelmezı részére egy olyan területet,
ahol a tüzelıanyag kereskedelmi tevékenységét folytathatja.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, valóban ez volt a döntés lényege, viszont
akkor még kezdeti stádiumban volt az ipari park céljára szolgáló területeknek a megszerzése.
Ez mostanra már a város rendelkezésére áll, az ipari park cím elnyerése után azon a területen
fognak részére területet felajánlani.
Gellai Imre alpolgármester figyelemmel a hozzászólásokra az alábbi javaslatot tette fel
szavazásra.
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A képviselı-testület a kérelmezı által kért önkormányzati tulajdonú ingatlanokat nem kívánja
értékesíteni, ugyanakkor utasítsa a polgármester, hogy az ipari park cím elnyerését követıen
az iparterületen ajánljon fel területet Tímár Zoltán részére.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangú, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı
az ingatlan-nyilvántartásban 2625 hrsz alatt felvett 2 ha 4971 m2 közterület, és
az 1077/1 hrsz-ú 2904 m2 beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanokat nem
kívánja értékesíteni.
A képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az ipari park cím elnyerését
követıen az iparterületen ajánljon fel területet Tímár Zoltán Gyomaendrıd,
Zöldfa u. 16. szám alatti lakos részére.
Határidı:
Felelıs:

1999. május 30., illetve értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre visszaérkezett, megköszönte Gellai Imre alpolgármester úrnak a segítséget,
majd átvette az ülés vezetését. A jelenlévı képviselık száma 20 fı.

20./ napirendi pont
Kner Imre Gimnázium kezelésében lévı tanbolt megszüntetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Kovács Béla képviselıt, a Kner Imre Gimnázium
igazgatóját mondjon néhány szót az írásos anyaghoz tekintve, hogy azt elızetesen a
szakbizottságok nem tárgyalták.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, 1993-ban kedvezı pályázati feltételek mellett jött létre
a Tanbolt. Létrehozásának elsıdleges célja az volt, hogy a kereskedelmi képzésre járó tanulók
részére biztosított legyen a gyakorlati oktató hely, valamint a szociális ellátások új
formájaként beváltó helye legyen a szociális segélyként kapott utalványoknak.
Idıközben viszont a szociális ellátások körét a törvényi szabályozás megszőntette.
Ugyanakkor a tanbolt mőködését nagyban befolyásolta a Penny Market megnyitása.
Az elmúlt két évben a normatív kiegészítéssel és a mőködéssel a bolt gazdálkodása
nullszaldos volt, az idei évben viszont már márciusban a normatív támogatást is figyelembe
véve - 30.000 Ft –al zárt, és ez a tendencia tovább fog folytatódni.
Tovább rontja a bolt helyzetét, hogy már a harmadik vezetıje van, továbbá, hogy az utcában
még legalább három élelmiszer bolt mőködik.
Lényegében azért került sürgıséggel a téma a képviselı-testület elé, mert ha a következı
ülésig még tovább mőködik a bolt a mínusz még tovább nıne, amit az iskola költségvetésébıl
kellene fedezni.
Elmondta még, hogy a kereskedelmi képzésre járó gyerekek kifutóban vannak, a jövı évtıl
már a gyerekek nem gyakorolnának a boltban.
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Mindezekre figyelemmel úgy gondolta, sem a város sem pedig az iskola költségvetése nem
teszi lehetıvé egy negatívan mőködı boltnak a finanszírozását, ezért kérte a testületet
járuljanak hozzá a bolt bezárásához és az ott lévı négy közalkalmazotti létszám leépítéséhez.
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte, mire kívánja hasznosítani az iskola a megmaradt
árukészletet, illetve az épületet. Nem gondolkoztak e az esetleges bérbeadáson.
Dr. Kovács Béla képviselı a kérdésre válaszolva elmondta, a megmaradt árukészletet a
kereskedık folyamatosan visszavásárolják. Az épületre az iskolának szüksége van, ott
kívánják elhelyezni az iskolai könyvtárat, illetve a számítástechnikai tantermet.
A bolt bérbeadását nem tartaná célszerőnek, a mai körülmények között ebbıl nem igazán
gazdagodna meg senki.
További kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot, miszerint a képviselı-testület a Tanbolt megszőntetésének következtében az iskola
közalkalmazotti létszámából 4fı létszámleépítés végrehajtását rendeli el május 1-tıl.
A Képviselı-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a feladatok racionálisabb elvégzése, a
közalkalmazottak 1999. évi bérfejlesztésének biztosítása érdekében a Kner Imre
Gimnázium és Szakközépiskola közalkalmazotti állományából 4 fı
közalkalmazotti létszámleépítés végrehajtását rendeli el 1999. május 1.
napjától.
A létszámleépítésbıl felszabaduló bér az állományban maradó közalkalmazottak
l999. évi bérfejlesztésére használható fel.
A létszámleépítés végleges. Az Intézmény közalkalmazotti létszámát 51 fırıl
47 fıre módosítja.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Kovács Béla Intézményvezetıt, hogy az
álláshelyeket szüntesse meg, a létszámcsökkentést úgy hajtsa végre, hogy az
oktatáshoz kapcsolódó feladatok változatlan szintő ellátását a jogszabályoknak
megfelelıen, továbbra is biztosítsa.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés
többletköltségének fedezetére nyújtsa be pályázatát a Békés Megyei TÁKISZhoz.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségevetési rendelet
módosítását készítse elı.
Határidı:
Felelıs:
Határidı:
Felelıs:

a létszámintézkedés végrehajtására: l999. május 1.
Dr. Kovács Béla igazgató
a pályázat benyújtására: l999. szeptember 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

21./ napirendi pont
Kistérségek vidékfejlesztési programjai elkészítésének támogatására kiírt pályázat
benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
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Az EU-hoz történı csatlakozás következtében úgy néz ki számos pénzeszköz fog
rendelkezésre állni.
Az EU három programja közül a Saphard a Magyarországra jutó pénzeszköz 17 %-át jelenti,
az Ispa 34 %, míg a Phare program 50 % -ot jelent.
Ezekre a programokra pályázni kell EU szinten és az EU komfortnak megfelelıen.
Az elsı pályázatot a Saphard – vidékfejlesztési programra lehet benyújtani. A pályázat három
témakört ölel fel a kistérségek vonatkozásában. A mezıgazdaság fejlesztésére vonatkozó
elképzeléseket – biogazdálkodás, halászati kérdése, idegenforgalommal kapcsolatos
elképzeléseket, valamint a térség oktatására vonatkozó célkitőzéseket. Elsı lépésként ránk
ezek vonatkoznak.
Második lépcsıben jelenik meg a Phare programban a munkahelystruktúra átváltás az ipari
park kérdése, valamint a környezetvédelemben az úthálózat javítás, infrastruktúra, szelektív
szeméttároló stb. Az 1998-ban elindult Phare program keretében megjelent különbözı
pályázatokra a város is nyújtott be pályázatot, de sajnos ezek eredménytelenül zárultak.
A programok pályázati feltétele, hogy a meglévı koncepciók alapján regisztráltatjuk
magunkat, majd konkrét projekteket dolgozunk ki, amelynek elkészítésére kaphatunk pénzt.
A koncepció kidolgozására 3-5 millió forintot, a konkrét projektekre pedig 5-7 millió forintot
térségenként.
A lényeges, hogy a pályázat benyújtásához saját erıre nincs szükség.
A gondolkodás azon volt, hogy a pályázatot hogyan nyújtsák be. Igazán a program által
felölelt témakörök Csárdaszállásra, Gyomaendrıdre, Szarvasra, és Békésszentandrásra
illeszkednének legjobban.
A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz, valamint a Körös-szögi
Területfejlesztési Társuláshoz tartozó fenti négy önkormányzat polgármestere többszöri
egyezetés után úgy foglalt állást, hogy a rövid idı ellenére a benyújtási határidın belül
elkészítik, és közösen benyújtják a pályázatot.
Városunk önkormányzata a helyi szakemberek bevonásával elkészítette szakmai programját,
összegyőjtötte a szükséges statisztikai adatokat és az érintett településekkel az
együttmőködési megállapodást elkészítette.
A pályázat jelenleg összeállítás alatt áll, ezért nem került a testület elé bemutatásra.
A képviselı-testületnek jelenleg annyi lenne a feladata, hogy tudomásul veszi, hogy a fenti
kistérségek összefogtak, és közösen nyújtják be pályázatukat a Saphard Vidékfejlesztési
program elkészítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra.
Bízunk abban, hogy összefogva nagyobb esélyünk lehet a nyerésre, hiszen 7-10 millió Ft-ról
van szó.
Megkérdezte a képviselıket, van e valakinek kérdése véleménye az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Kérdés, vélemény az érintettek részérıl nem volt, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy Gyomaendrıd
Város Önkormányzata a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kistérségek Vidékfejlesztési programjainak elkészítésének támogatására kiírt
pályázati felhívására pályázatot nyújtson be, az elıterjesztésben szereplı
kistérségekkel közösen.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére. A Képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy a pályázat
elnyerése érdekében tegye meg a további szükséges intézkedéseket.
A Képviselı-testület utasítja továbbá a polgármestert, hogy a pályázat további
sorsáról folyamatosan tájékoztassa a Képviselı-testületet.
Határidı:
Felelıs:

1999. április 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

Továbbiakban a polgármester az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontjára figyelemmel az alábbi
napirendeket javasolta zárt ülés keretében megtárgyalni:
- Gyomaszolg Kft. 1998. évi gazdálkodása, 1999. évi gazdálkodási terve, az 1998. évi
prémium feltételek teljesítése
- Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjének 1999. évi bérfejlesztése, prémiumfeltételek meghatározása
Felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő
szavazatra van szükség.
Kérte a képviselıket döntsenek a zárt ülés elrendelésére tett javaslatról.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/1999. (IV.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja
alapján az alábbi napirendek megtárgyalásához zárt ülést rendel el:
1./
2./

Gyomaszolg Kft. 1998. évi gazdálkodása, 1999. évi gazdálkodási terve,
az 1998. évi prémium feltételek teljesítése
Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjének 1999. évi bérfejlesztése,
prémiumfeltételek meghatározása

Határidı:

azonnal

A határozat meghozatala után a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. §
(4) bekezdés a.) pontja alapján a Békés Megyéért Kitüntetı Díj odaítélésére javaslattétel, és a
Fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására is a zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Véha Lászlóné
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı
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