Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
13/1999.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. május 27-i ülésérıl a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr.Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, ifj. Dógi János, Gellai
Imre, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács
Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác,
Véha Lászlóné képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Rau József, Nagy Istvánné, Uhrin
Zoltánné osztályvezetık,
A 15. Napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal Szőcs Imre
vállalkozó,
Önkormányzati intézmények vezetıi, helyi és a megyei sajtó képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelen lévı tagjait, a jegyzı,
aljegyzı urakat, a hivatal osztályvezetıit és a megjelent érdeklıdıket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, a 20 fıs képviselı-testületbıl jelen volt 17 fı. Császárné Gyuricza Éva,
Garai János, Jakus Imre képviselık elızetesen jelezték távolmaradásukat.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Vass Ignác és Hangya Lajosné képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A belvíz okozta problémák megoldásának folyamata lassan lezárásra kerül. A Kormány az
önkormányzati tulajdonban lévı épületek és a nagyobb kárt szenvedett magán tulajdonú lakások
helyrehozatalára megfelelı nagyságú támogatást nyújt. Városi viszonylatban a belvíz okozta
kár nagysága 23.5 millió forint, ebbıl elsı körben 4 millió forint került jelentésre a többi
pótlólagos jelentés volt. Az összes kárigénybıl azon épületekre melyek önkormányzati
tulajdonúak és kötelezı feladat ellátását szolgálják / óvoda, iskola épületek /a kár mértéke 50
illetve 100 %-ban megtérítésre kerül. 1.6 millió forintot elılegként a város meg is kapott.
Második körben 3 óvoda épület és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szabadtéri sportpálya
és a tornaterem lett jelenteve. A kárigény 20 millió Ft.
Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák és átereszekben keletkezett belvíz károk
helyreállítására 44.5 millió forint került lejelentésre. Úgy tőnik, hogy az igény 50 %-át kapja
meg a város úgy, hogy a helyreállítást saját magunknak kell elvégezni.
Védekezési célra bejelentett igénynek a 70 %-át megkapta a város. A fennmaradó 30 %-ot a
számlák ellenırzése után fogjuk megkapni.
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A személyi tulajdonú lakásokra bejelentett kárigény 28 millió Ft - 8 lakás -, mely igényünket
felülvizsgálták és a tegnapi nap folyamán 17 millió Ft-ot leutaltak a városnak. Ezt a pénzt
szigorú feltételek mellett lehet felhasználni, melyre önkormányzati rendeletet kell alkotni.
Erre a célra a megyétıl 800.000 Ft-ot kapott a város, míg a Vöröskereszt 380.000 Ft-ot utalt át a
város számlájára. További 13 lakás az, amelyben kisebb mértékő kár keletkezett, az elızetes
felmérések szerint a kár nagysága 8.4 millió Ft.
A regionális szúnyoggyérítésre a szerzıdés megkötésre került, az irtás megkezdıdött.
Május 26-án a Póhalmi út átadásra került.
Május 21-22 –én voltak a Rózsahegyi Napok, ennek keretén belül az Endrıdiek Baráti Köre
Egyesület tagjainak találkozója. A rendezvénysorozat jól sikerült, ez olyan színfoltja a városnak,
amelyet a jövıben is ápolni kell.
Május 21-én volt Tímár Máté író Gyomaendrıd Város Díszpolgárának a temetése. Az
önkormányzat nevében Dr. Kovács Béla képviselı úr búcsúztatta el. A temetés költségeihez az
önkormányzat 30. 000 Ft-al járult hozzá.
Május 23-án a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében elsı alkalommal került
megrendezésre az un. Hagyomány ırzı Pünkösdi rendezvény, amely igen jól sikerült.
Ügyészség illetve a Közigazgatási Hivatal tartott ellenırzést a Polgármesteri Hivatalban a
személyzeti munka vonatkozásában. Az ellenırzés során különösebb hiányosságokat nem
tapasztaltak.
Megkezdıdött a sportcsarnok felújítása, mely várhatóan ıszre befejezıdik.
Átadásra került a Vandháti Vízmő telep, melyrıl Gyomaendrıd is kapni fogja a jó minıségő
ivóvizet.
Az ivóvízhálózat ünnepélyes átadására július 16-án 11 órakor kerül sor. Ünnepi beszédet mond
Katona Kálmán miniszter úr.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urakat, képviselıket van e
napirend elıtti kérdésük, bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban
szereplı napirendet az alábbiakkal javasolta kiegészíteni.
16. Gyomaendrıd-Csárdaszállás egészséges ivóvízellátás munkálatairól beszámoló
17. Az Önkormányzat nevében/részvételével 1999. Május 20-ig benyújtásra kerülı pályázatok
tárgyú elıterjesztés 86/1999.(IV.15.) Kt. számú határozatának módosítása
18. Városháza kivitelezıjének kiválasztása
19. Bejelentések
Kérte a képviselıket, döntsenek a napirendre tett javaslatról.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/1999.(V.27.) KT. számú határozata
1. Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet
módosítása
2. Mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
3. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
4. Beszámoló az 1997-98 évek pénzügyi és gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról
5. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
6. Döntés a Vásártéri tagóvoda mőködtetésére beérkezett pályázatról
7. Endrıdi sportlétesítmény fejlesztésére pályázat benyújtása
8. Városi Sportcsarnok rekonstrukciójára pályázat benyújtása
9. Saját erı biztosítása a Gondozási Központ által a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott
pályázathoz
10. Gyomaendrıd Város Közigazgatási területén, valamint vonzáskörzetében sportorvosi ellátás
biztosítása
11. Gyomaendrıd Öregszılı megközelítését biztosító kerékpárút építésére pályázat benyújtása
12. Templomköz lezárása
13. Bárkai Zsolt önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelme
14. Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért beszámolója az 1998. Évi
tevékenységérıl
15. Tájékoztató a helyi Kábel Tv hálózat kiépítésérıl
16. Gyomaendrıd-Csárdaszállás egészséges ivóvízellátás munkálatairól beszámoló
17. Az Önkormányzat nevében/részvételével 1999. Május 20-ig benyújtásra kerülı pályázatok
tárgyú elıterjesztés 86/1999.(IV.15.) Kt. számú határozatának módosítása
18. Városháza kivitelezıjének kiválasztása
19. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a lejárt
határidejő határozatokról készült jelentésrıl döntsenek.
A képviselı-testület részérıl a jelentésben leírtakkal kapcsolatban kérdés észrevétel nem
hangzott el, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 23/1999.(I.28.), 29/1999.(I.28.),
58/1999.(II.25.),
61/1999.(II.25.),
65/1999.(II.25.)86/1999.(IV.15.),
87/1999.(IV.15.)
88/1999.(IV.15.),
89/1999.(IV.15.),
90/1999.(IV.15.)
91/1998.(III.30.),
92/1999.(IV.15.),
93/1999.(IV.15.),
94/1999.(IV.15.),
96/1999.(IV.15.), 97/1999.(IV.15.), 98/1999.(IV.15.), 351/1998.(XI.26.) KT.
számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendelet
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés szóbeli
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a szóban forgó rendeletrıl elmondható, hogy az jól
mőködik a célját, amiért megalkotásra került elérte, és az ez évi költségvetési rendeltben is van
lehetıség a fiatal házasok elsı lakás megszerzéséhez önkormányzati támogatást nyújtani. A
rendelet módosítását az alábbi okok tették szükségessé.
Elsısorban a hivatalban végrehajtott átszervezés miatti változásokat szükséges a rendeleten is
keresztül vezetni.
A módosítás következı oka, hogy az a kérelmezı, aki nem tett eleget a vállalt
kötelezettségeinek, úgy a kapott támogatást egy összegben kellett visszafizetnie a
kölcsönszerzıdés aláírásától számított 30 napon belül. Ez a határidı úgy módosult, hogy a
kötelezettség nem teljesítésétıl számított 3 hónapon belül kell a kapott támogatást visszafizetni.
A módosítás harmadik oka egy eljárásbeli módosítás, amelynek lényege, hogy vannak olyan
megállapított támogatások, amelyeket a feltételek meghiúsulása miatt az arra jogosultak nem
tudnak igénybe venni. Ezért egy pótelbírálási szabály lép életbe, szeptemberben a költségvetés
áttekintését követıen, amennyiben van fel nem használt támogatás, úgy azokat újra fel lehet
osztani. Az adott évben odaítélt támogatásokat az igénylıknek december 31-ig fel kell
használni, ellenkezı esetben a megállapított támogatásra tovább nem jogosultak.
További módosítás még, hogy a lakástámogatási szakfeladaton keletkezett pénzmaradvány
kezelése külön számlán történik.
A rendelet módosítását a szakbizottságok megtárgyalták, és az elıterjesztés szerint javasolják a
képviselı-testületnek elfogadásra.

Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítését, majd felkérte a képviselıket
a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1999.(……..)KT. számú rendeletét
az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
szóló 12/1998.(III.5.)Kt. számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
A mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Lényegében ez a téma nem ismeretlen a testület elıtt, hiszen a januári ülésén tárgyalta a
Közigazgatási Hivatal rendelettel kapcsolatos szóbeli észrevételét, melynek lényege az volt,
hogy a mezııri járulék meg nem fizetése esetén a beszedésre nem az adózás rendjérıl szóló
törvény, hanem a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
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Akkor a testület részérıl olyan döntés született, hogy nem fogadja el a Közigazgatási Hivatal
ezen észrevételét, a rendeletet nem módosítja.
Ezt követıen az Alkotmánybíróság a fenti problémával kapcsolatban Dombrád Nagyközség
Önkormányzata Képviselı-testületének mezei ırszolgálatról szóló rendeletét vizsgálta felül és
hozott döntést, melynek lényege a következı:
A mezııri járulék olyan köztartozásnak minısül, amely nem adók módjára behajtandó
köztartozásként, hanem önkormányzati hatósági jogkör gyakorlása során keletkezett
köztartozásként az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
végrehajtási eljárás szabályai alapján hajtható be.
Ugyanakkor a vizsgálat során az Alkotmánybíróság rá mutatott arra, hogy az érintett
önkormányzat által elıírt bevallási kötelezettség minden további nélkül megállja a helyét, ennek
megfelelıen a mi helyi rendeletünkben is szükséges a bevallási kötelezettségnek az elıírása.
Szükséges ez a miatt is, mivel az ingatlan nyilvántartás jelenleg nem teljes körően tartalmazza a
tulajdonosokat és földhasználókat.
A rendelet módosítását tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság, aki elfogadásra javasolja a
tisztelt képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítését, majd felkérte a képviselıket
a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1999.(……..)KT. számú rendeletét
a mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló
21/1998.(VII.7.)Kt. számú rendelet módosításáról
3. napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, lényegében csak formailag kell a rendeletet módosítani, az
elmúlt idıszakban a Képviselı-testület által hozott döntések miatti változásokat, elnevezéseket
szükséges a rendeleten átvezetni.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a rendelet-tervezetet a beterjesztésnek megfelelıen
szíveskedjenek elfogadni.
A döntés meghozatala elıtt Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1999.(……..)KT. számú rendeletét
a lakások és helyiségek béreltérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994.(II.23.)KT. számú rendelet módosításáról
194

4. napirendi pont
Az 1997-1998. Évek pénzügyi- gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtása, tapasztalatai
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta a Pénzügyminiszteri rendelet
kétévenként ellenırzési kötelezettséget határoz meg a felügyeletet ellátó szervek számára. Az
önkormányzati intézmények felügyeleti ellenırzését megbízási szerzıdés alapján külsı szakértı
végzi, ellenırzési ütemterv alapján.
Az ellenırzés során a szakértı lényegesebb hiányosságokat nem állapított meg, a saját bevételek
tervezése és annak növelésére irányuló lépéseket valamint az átszervezésbıl eredı változásokat
pozitívan értékelte.
A bizottság az elıterjesztést részletesen megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetértett és
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a város gazdálkodása az utóbbi
idıszakban folyamatosan stabilizálódott, amelyhez döntıen hozzájárul az is, hogy az
intézmények vezetıi igyekeznek betartani a költségvetésben meghatározott összeget.
Természetesen a képviselı-testület ezt folyamatosan számon is kéri, és rendszeresen ellenırzi.
Kedvezıen ítélhetı meg, hogy az elmúlt idıszakban komolyabb jellegő probléma nem volt az
intézmények gazdálkodásában.
Az elıterjesztésben foglaltakat a képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az intézmények 1997-1998. Évek
pénzügyi-gazdasági feladatok végrehajtásáról, tapasztalatiról szóló beszámolót
tudomásul veszi.
Az 1997-1998. Évek pénzügyi- gazdasági ellenırzésen feltárt hibák,
hiányosságok kijavításáról szóló- az intézményvezetı által készített – ütemterv
végrehajtását a következı pénzügyi- gazdasági ellenırzéskor vizsgálni kell.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı, intézményvezetık

5. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Babos László bizottsági elnök szóbeli kiegészítésként elmondta, lényegében ez az elıterjesztés
kapcsolódik az elızı témához. Az utóbbi idıben rendszeresen kap a képviselı-testület
tájékoztatást az intézmények finanszírozási helyzetérıl. A tájékoztatóból is leszőrhetı, hogy az
intézmények gazdálkodásában nincs különösebb probléma, az intézményvezetık oda figyelnek
a költségvetésre.
Az elmúlt 4 hónapban a 2. Sz. Általános Iskolánál és a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakképzı iskolánál mutatkozik nagyobb mértékő túllépés, mely az év hátralévı idıszakában
rendezıdni látszik.
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Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el egyhangú 17 igen szavazattal a
tájékoztatót elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „Tájékoztató az intézmények
finanszírozási helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tényleges
finanszírozási adatok alapján rendszeresen vizsgálja felül azon intézmények
finanszírozási helyzetét, amelyeknél az idıarányoshoz képest 4%-al magasabb a
túlfinanszírozás összege. A vizsgálat tárja fel azokat az objektív tényezıket,
amelyek elıidézték a túlfinanszírozást. A vizsgálat terjedjen ki az esetleges
gazdálkodási hiányosságok feltárására, amelyek elıidézıi lehetnek a
túlfinanszírozás létrejöttének.
A Képviselı-testület kötelezi az intézmény vezetıjét, hogy a túlfinanszírozás
megszüntetése céljából intézkedési tervet készítsen. A vizsgálat eredményét, az
intézkedési tervet a Képviselı-testület a soron következı ülésére elı kell
terjeszteni.
Az intézmények finanszírozásának helyzetérıl a Képviselı-testületet
folyamatosan tájékoztatni kell a túlfinanszírozás nagyságától függetlenül.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Intézményvezetık
6. napirendi pont
A Vásártéri tagóvoda mőködtetésére beérkezett pályázat véleményezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az
elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a tagóvoda mőködtetésére kiírt pályázatra egy
pályázat érkezett. A pályázó Lázárné Varjú Judit gyomaendrıdi lakos, aki a városi Bölcsıde
üzemeltetıje.
A pályázatot az elıkészítı bizottság, majd ezt követıen a Humánpolitikai Bizottság
véleményezte, és jónak tartotta. A pályázat a pályázati kiírás feltételeinek megfelel.
A Humánpolitikai bizottság álláspontja, hogy a beérkezett pályázatot elfogadásra alkalmasnak
tartja és javasolja a pályázóval a közoktatási megállapodás megkötését.
A véleményeztetett nevelési programot a szakértı elfogadásra javasolja. A pályázó egy átvett
nevelési programot fog alkalmazni, amely gyermekközpontú, alapja a gyermek ismeret, a
gyermekek egyéni sajátosságait figyelembe veszi. Véleménye szerint a pályázó jól fog tudni
ebbıl a programból dolgozni. Amennyiben a megállapodás augusztusban létrejön sem a
gyermekeket, sem a szülıket nem fogja megrázkódtatás érni a változás miatt.
A pályázó nyilatkozott arról is, hogy a jelenlegi közalkalmazotti létszámból 3-4 fıt kíván
továbbra is alkalmazni. Továbbra is fenn kívánja tartani a három csoportot és a nyitva tartásban
sem kíván változtatni.
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a képviselık figyelmét a pótlólagosan megkapott
határozati javaslatra, melynek indokolására felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, lényegében a határozati javaslat 2. pontja az, amely némi
magyarázatot igényel. Ez nem kifejezetten a pályázati kiíráshoz, hanem a tagintézményben
jelenleg foglalkoztatott közalkalmazottakhoz kapcsolódik. A 2. pontban foglaltak alapján
lehetıség van arra, hogy a jelenlegi közalkalmazotti státuszban lévı teljes dolgozói létszám
megkapja a felmentési idıre és a végkielégítésre járó pénzösszeget. Mindezt az tette lehetıvé,
hogy az elmúlt ülést követıen az óvodavezetıkkel folytatott tárgyalások során arra törekedtek,
hogy ez az óvodai szerkezet változás minél nagyobb anyagi támogatással történjen meg a
közalkalmazottak vonatkozásában.
A pénzösszeg kifizetése nagy terhet jelent ugyan az önkormányzatnak, de lehetıség van arra,
hogy pályázaton ezt az összeget visszaigényeljék, ehhez azonban szükség van ennek a határozati
javaslatnak az elfogadására.
Arra kérte a képviselıket, hogy az általa elmondottak figyelembe vételével hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/1999.(V.27.) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Lázárné Varjú Judit (lakik:
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 27.B fsz. 1. ) pályázatát – a 2. Számú Napközi
Otthonos Óvoda Vásártéri lakótelepi Tagóvodájának mőködtetésére – elfogadja,
közoktatási megállapodás megkötésére alkalmasnak tartja. Egyben utasítja a
Polgármestert, hogy 1999. Július 1-tıl kössön közoktatási megállapodást a
pályázóval. Ezt megelızıen a szükséges véleményeket szerezze be.
Határidı: a megállapodás megkötésére 1999. június hó
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
Vásártéri Lakótelepi Tagóvodájánál 1999. Június 1-tıl 6 fı közalkalmazotti
létszámleépítést rendel el, mivel a tagintézmény mőködtetése közoktatási
megállapodás formájában átadásra kerül és az 1992. Évi XXXIII tv. a
közalkalmazottak jogállásáról 25/A. § (1) bekezdésében foglalt megszőnésekor a
pályázó a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását nem vállalja.
A létszámleépítésbıl felszabaduló bért az állományban maradó közalkalmazottak
1999. Évi bérfejlesztésére kell felhasználni.
A képviselı-testület kijelenti, hogy a közoktatási feladat ellátása a
létszámleépítés után is változatlan színvonalon történik.
A képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a létszámleépítés
többletköltségének fedezetére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZhoz.

Határidı: a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtása
1999. Szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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7. napirendi pont
Endrıdi sportlétesítmények fejlesztésére pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatot hirdetett a
sportlétesítmények építésének, korszerősítésének, felújításának támogatására.
Lényegében a város mindhárom sportlétesítménye megérett a korszerősítésre, felújításra, viszont
mindegyikre nincs értelme ugyan oda pályázatot benyújtani, mert reálisan csak egy esetleg két
pályázat nyerésére lehet esélyünk.
Jelenleg az endrıdi sportpályán az idıközben megszüntetett atlétikai pálya felújítására, valamint
a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola sportudvarán keletkezett károk helyreállítására, eszközök
beszerzésére szeretnének pályázni. A várható beruházási érték bruttó 9.2 millió forint, amelynek
50 %-át lehet megpályázni. A másik 50 %-ot saját erıbıl kell biztosítani, melyre a
költségvetésbıl fedezetet kell kijelölni. Ez nem jelent különösebb gondot, mert vannak olyan
területek, ahol a betervezett saját erı nem kerül felhasználásra.
Amennyiben sikerül nyerni, úgy az endrıdi településrészen végérvényesen be tudnák fejezni a
sportpályát.
Jövıre ezt a folyamatot meg kell ismételni a gyomai részen is, az ottani pálya felújítására 4-5
millió forintra lenne szükség, amit a költségvetésbe be kell tervezni, és a pályázatot benyújtani,
amennyiben lesz rá lehetıség.
Megkérdezte a képviselıket, van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt a képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangú 17 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Ifjúsági és
Sportminisztérium fejezeti kezeléső elıirányzat terhére „Sportlétesítmények
építésének, korszerősítésének és felújításának támogatása” címmel a sportolás
infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében.
A bruttó beruházási összeg 8.830.720 Ft, a megpályázott összeg 4.415.360 Ft. A
pályázathoz szükséges saját erıt ( 4.415.360 Ft) az önkormányzat biztosítja.
A saját erı forrásának kijelölésére és a költségvetési rendelet módosítására a
késıbbiekben kerül sor.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1999. Évi költségvetési rendelet
módosítását készítse elı.

Határidı:
Felelıs:

1999. Június 15, illetve 1999. Június 30.
a pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester
a rendelet módosítás elıkészítéséért: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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8. napirendi pont
Városi Sportcsarnok rekonstrukciójára pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a fentiekhez hasonlóan a minisztérium pályázati
felhívása lehetıvé teszi, hogy a sportcsarnok küzdıterének felújítására pályázatot nyújtsunk be.
A bruttó beruházási összeg 5 millió forint a megigényelt támogatás ennek az 50 %-a lehet. A
pályázathoz szükséges saját erı egy részét – 1.8 e Ft-ot az önkormányzat – míg a fennmaradó
részt – 700.000 Ft-ot a Városi Sportcsarnok saját költségvetésébıl finanszírozza.
A saját erıs rész fedezetét a költségvetés tartalmazza.
Kérte a képviselıket, döntsenek a pályázat benyújtásáról.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az Ifjúsági és
Sportminisztérium fejezeti kezeléső elıirányzat terhére „Sportlétesítmények
építésének, korszerősítésének és rekonstrukciójának támogatása” címmel a
sportcsarnok rekonstrukciója érdekében.
A bruttó beruházási összeg 5.000.000 Ft, a megpályázott összeg 2.500.000 Ft. A
pályázathoz szükséges saját erıbıl 1.800.000 Ft-ot az önkormányzat saját
költségvetésébıl biztosít, 700.000 Ft-ot pedig a Városi Sportcsarnok
költségvetésébıl finanszíroz.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedés megtételére.
Határidı: 1999. Június 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Saját erı biztosítása a Városi Gondozási Központ Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz benyújtandó pályázatához
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Blaha u. 4-6 sz. épület átalakítási, összeépítési
felújítási munkáinak elvégzésére egy 40 férıhelyes, különbözı ellátási igényeket kielégítı
épületegyüttes kialakítására a Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatban megjelölt 3
millió forint intézményi saját erıt nem fogadták el, a pályázathoz az önkormányzatnak kell
igazolni, hogy a hiányzó önrészt a költségvetés földhaszonbér megnevezéső céltartalékából
biztosítja.
A képviselı-testület egyetértve a határozati javaslatban foglaltakkal egyhangú 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete vállalja, hogy a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács Területi Kiegyenlítést Szolgáló Fejlesztési célú alapjára
benyújtott pályázat - mely a Városi Gondozási Központ Blaha u. 4-6 szám
épületének átalakítási, összeépítési, felújítási munkálatainak elvégzését szolgálja
– hiányzó önrészét - 3.000.000 Ft - a költségvetés földhaszonbér megnevezéső
céltartalékból biztosítja.
Határidı: a hiánypótlási értesítı kézhezvételétıl számítva 15 napon belül
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
Gyomaendrıd Város közigazgatási területén, valamint vonzás körzetében sportorvosi
ellátás biztosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A városban kb.300-600 fı között van azon versenyszerően sportolóknak a száma, akik részére a
sportorvosi igazolást a háziorvosok és gyermekorvosok nem tudják megadni.
Adódott viszont egy olyan lehetıség, hogy Dr. Katona Piroska gyermekgyógyász szakorvossal,
- aki az ehhez szükséges képesítési követelményeknek megfelel- az önkormányzat kötne egy
olyan szerzıdést, amely szerint a doktornı vállalná a sportorvosi vizsgálatok elvégzését a
versenysportolók vonatkozásában. Természetesen ezt meghatározott díjfizetés ellenében
végezné, amit az önkormányzatnak kellene finanszírozni. Az idei évi költségvetési rendeletben
erre a célra nem lett fedezet beállítva, így errıl a költségvetési rendelet módosítása során kellene
rendelkezni, amennyiben a szerzıdés megkötését támogatja a testület.
Mivel a város közigazgatási területén az egészségügyi ellátás szervezése a Városi fıorvos
feladatát képezi, így a sportorvosi szerzıdés az Egészségügyi Intézmény és Dr. Katona Piroska
között jönne létre.
A szerzıdés aláírásához szükség van még a megyei sportszak fıorvos hozzájárulásához is, aki
messzemenıkig támogatta a város ez irányú szándékát, de mivel ez már érintené a sportorvosi
körzeteket is, így a tevékenység folytatásához való hozzájárulást a megyei fıorvosnak másokkal
is jóvá kell hagyatni.
Az elızetes tájékoztatás szerint a végleges választ a jövı hét folyamán adja meg a megyei
fıorvos úr, így a júniusi testületi ülésen tájékoztatnák a képviselı-testületet arról, hogy a
szerzıdés létre jött e vagy nem.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jogos igényként könyvelhetı el az itt élı,
versenyszerően sportolók részérıl a helyben történı sportorvosi vizsgálat elvégzésének
biztosítása, hiszen elég nagy számban érintettek. Ez idáig Békéscsabára kellett bejárniuk, hogy
megkapják a szükséges igazolásokat.
A tevékenység bevezetésével, bıvülne a városban igénybe vehetı egészségügyi ellátás.
Az önkormányzatnak havonta 10.000 Ft-ot kellene a tevékenység ellátásáért fizetni a doktornı
részére, egyéb költségek nem merülnének fel.
Az idei évben az ellátás fedezetét az általános tartalék terhére, míg 2000-es költségvetési évben a
sport alap terhére biztosítaná az önkormányzat.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak, és a szóban elmondottak figyelembe
vételével támogassák a tevékenység beindítását.
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A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét
képezı szerzıdés tervezetet.
A sportorvosi ellátás fedezetére az 1999-es költségvetési évben június 1-tıl az
általános tartalék terhére havi 10.000 Ft összegő támogatást állapít meg a Városi
Egészségügyi Intézmény részére, míg a 2000-es költségvetési évben a
sportkoncepció terhére biztosítja az ellátás fedezetét.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1999-es költségvetési rendelet
módosítás tervezetét készítse el, és terjessze a képviselı-testület elé, illetve a
2000 év költségvetési koncepciójának készítésénél, a támogatási összeget, mint a
sport alapot csökkentı tényezıt vegye figyelembe.
Határidı: 1999. Június 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
11. napirendi pont
Gyomaendrıd Öregszılı megközelítését biztosító kerékpárút építése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt röviden ismertesse a
jelenlévıkkel az elıterjesztés lényegét.
Rau József osztályvezetı elmondta, bizonyára mindenki elıtt ismeretes, hogy az Öregszılıi
településrész megközelítése kerékpárral milyen problémás. Az un. kondorosi út mőszaki
állapota a folyamatos javítás ellenére is rendkívül rossz. Ugyanakkor ezen a területen a
közvilágítás is gyenge. Mindezek alapján indokoltnak látszik az infrastruktúra fejlesztése ezen a
településrészen is.
Ahhoz, hogy az utat tehermentesíteni tudják a kerékpáros forgalomtól, illetve a kerékpárosok
részére biztonságos megközelítést tudjanak biztosítani, szükséges lenne a kerékpárút
megépítése.
A KHVM által meghirdetett pályázati kiírás alapján lehetıség van önkormányzati tulajdonú
kerékpár utak építésére támogatást igényelni. A támogatás mértéke a bekerülési költség 80 %-a
lehet. A számítások szerint a kivitelezés teljes költsége 24 millió forint, ennek alapján a
támogatás mértéke 19 millió forint, míg a fennmaradó részt az önkormányzatnak kell saját
forrásként biztosítani.
A kerékpárút építéséhez szükséges tervdokumentáció rendelkezésre áll, a Közútkezelı Kht-val a
szükséges egyeztetések megtörténtek, ık is támogatják ennek a kerékpárútnak a megvalósítását.
Amennyiben a pályázaton sikerül nyerni, ennek következtében a kerékpárutat megépíteni, úgy
az ott élı emberek városhoz való kötıdése még inkább javítható, számukra a város
megközelítése sokkal biztonságosabb lesz.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a saját erıs rész fedezet
biztosítása nem jelent problémát, mert más területeken benyújtott pályázatokon az elızetes
tájékoztatás szerint nem fogunk nyerni, így az ott megmaradó saját erıs részt át lehet
csoportosítani.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a termál kút rekonstrukciójára benyújtott pályázaton 4 millió
forintot nyert a város.
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Arra kérte a képviselıket, hogy támogassák a kerékpárút megépítését.
A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az Öregszılı megközelítését
biztosító kerékpárút építésével. A beruházás megvalósításához szükséges
források biztosítása érdekében pályázatot kell benyújtani.
A Képviselı-testület egyetért a 24.963 e Ft összköltségő kerékpárút
megépítésével.
A képviselı-testület a saját forrásként megjelölt 4.993 e Ft-ot az 1999. Évi
költségvetési rendeltében biztosítja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
intézkedésre, illetve a benyújtandó pályázat aláírására.
Határidı: 1999. Május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Templomköz lezárása
Rau József osztályvezetı elmondta, a Szabadság tér rendezése során felmerült annak
lehetısége, hogy a 2. Sz. Általános Iskola és a Református Templomkert közötti sikátort le
lehetne zárni. Indokolt lenne ez azért is, mert ez a szakasz kerékpáros forgalomra nem alkalmas,
gyalogos forgalom céljára kevesen használják. Ugyanakkor a tisztántartása is gondot jelent a
városnak, a templomkert felıli kerítés pedig igen rossz állapotban van.
A köz lezárásával a Városházát, a Szabadság teret hangsúlyosabbá lehetne tenni. A lezárás után
a területet a templomkerthez lehetne csatolni és a Református Egyházzal kötendı megállapodás
alapján ott egy szoborkertet kialakítani, ahol Papp Zsigmond hagyatékát helyeznék el.
Mindezzel egy egységes, rendezett közparkot lehetne a városban kialakítani.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket támogassák a köz lezárását.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Templom-köz lezárásával.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a lezárással kapcsolatos
feladatokat végezze el. A terület rendezésére / tulajdonjogára / vonatkozó
megállapodás megkötése érdekében a Református Egyházzal a tárgyalásokat
folytassa le.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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/ Hangya Lajosné képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
13. napirendi pont
Bárkai Zsolt önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztést.
Rau József osztályvezetı elmondta, nevezett kérelemmel fordult a Képviselı-testület felé, hogy
a Vízmő sor és a holt Körös partján lévı – tartalék üdülıterületként nyilvántartott – három
egymás mellett lévı területet szeretné megvásárolni. A kért ingatlanok közül egy
magántulajdonú, a másik kettı az önkormányzat tulajdonában van. A kért területen lakóépületet
szeretne létesíteni, azokkal a feltételekkel, amelyet a Képviselı-testület meghatároz számára.
A kérelem megvizsgálása során arra az álláspontra jutottak, hogy ezek a területek igazán
üdülıterületként nem használhatók, mivel az a fajta üdülıkialakítás, ami a korábbi években
azon a területen történt, rendkívül sok negatív jelenséggel párosul, hiszen nincs megoldva a
szennyvízelvezetés, az ingatlanok kicsik, igazán az üdülést, pihenést nem szolgálják.
A szakbizottságok részérıl az az álláspont született, hogy javasolják a terület értékesítését, az
elıterjesztésben szereplı feltételekkel. Az ingatlanok vételárát 2.213.550 Ft-ban javasolták
meghatározni.
Az értékesítést megelızıen a kérelmezınek a terület hasznosítására vonatkozó szakhatósági és
egyéb engedélyeket be kell szerezni.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen a téma megvitatása során
emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy annak idején a tanácsi rendszerben a városvezetés arra
törekedett, hogy a Vízmő telep körül lévı területek a város tulajdonában maradjanak.
Kérdésként fogalmazódott meg benne, hogy miért lenne jó a városnak, hogy az értékesítést
követıen a vevı szétparcellázza a területet, és tovább értékesítse.
A vételárra vonatkozóan a bizottság 400-450 Ft/m2 áron javasolta az értékesítést.
Tótka Sándor képviselı nehezen tudta elképzelni, hogy egy 1.5 ha-os területre valaki egy
lakóházat építsen. Egy ekkora területre legalább 12 lakóház elfér, akár gyógyszállót is lehetne
oda építeni.
A közmővesítés adott azon a területen, hiszen a szennyvíz és a gázvezeték ott húzódik, csak rá
kell csatlakozni.
A maga részérıl a kért területetek továbbra is a város tulajdonában tudná elképzelni úgy, hogy a
magántulajdonban lévı területet is megvásárolná a város, ami egy igen értékes terület lehetne
együtt.
Nem javasolta az értékesítést, a meghatározott vételártól sokkal többet érne, az a terület a
városnak egy része. Ne hamarkodják el a döntést.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, az elızı ciklusban, amikor nehéz pénzügyi
helyzetben volt a város sok önkormányzati tulajdonú ingatlan került értékesítésre, viszont ezt a
területet akkor sem adták el.
Nem javasolta az értékesítést.
Jenei Bálint bizottsági elnök támogatta az elıtte felszólaló képviselık véleményét.
Véleménye szerint nem kellıen átgondolt döntés lenne, ha az értékesítést támogatnák. Hosszú
távon célszerőbb lenne ezeket a területeket megtartani.
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Annak idején olyan célból lettek azok a területek megvásárolva, hogy idegenforgalmi
szempontból hasznosítható létesítményeket építsenek.
Módosító indítványként javasolta, vegyék le napirendrıl a témát, és kellı átgondolás után
döntsenek a kérelemrıl.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy vegyék le a témát napirendrıl.
Megítélése szerint nem abból kellene kiindulni, hogy mi volt a tanácsi rendszerben. A terület
elhelyezkedését mindenki ismeri, a Körös partján közvetlen a gát tövében van, nem biztos, hogy
más adna ennyi pénzt azért a területért.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az
alábbi álláspontot képviselte.
A szóban forgó terület kihasználtsága jelenleg nulla, tehát annak bár milyen jellegő lesz a
használtsága, a jelenlegitıl csak jobb lehet.
Egyetértett azzal, hogy vegyék le napirendrıl, de az értékesítést ne vessék el. Amennyiben a
városnak sem pénze, sem szándéka nincs fejleszteni ezen a területen, sem infrastruktúra, sem
idegenforgalmi tekintetben, akkor ne gáncsolják azt, aki valami olyat akar csinálni, ami
színfoltja lehet a városnak, bekapcsolódhat az idegenforgalomba.
Knapcsek Béla képviselı hangsúlyozta a vevı egy jelenleg rendezetlen területet tenne rendbe.
Véleménye szerint, ha az önkormányzat akarta volna, már hasznosíthatta volna ezt a területet.
Személy szerint támogatta az értékesítést.
Jenei Bálint bizottsági elnöknek továbbra is az volt a véleménye, hogy a döntés elıtt ezt a témát
még egyszer körül kellene járni. Lehet, hogy most úgy ítélik meg, a városnak nincs szüksége
ezekre a területekre, de évek multán lehet, hogy éppen erre lenne szüksége. A gyomai
városrészen üdülıövezet céljára csak ezen a helyen áll rendelkezésre terület.
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, ı meg tekintette ezt a területet, a magántulajdonban
lévı ingatlan elhanyagolt, magasan ér a gaz, de ez ilyen volt már az elmúlt évben is.
Ugyanakkor a Vízmő sorral szemben lévı szakasz sincs rendben, az is elhanyagolt, az út menti
csapadékvíz elvezetı árok tele van szeméttel.
A kérelmezı, ha megkapná a területet biztos, hogy rendbe tenné és gondozná.
İ személyesen is beszélt a kérelmezıvel, aki közölte a kért területen lakóházat szeretne építeni
és nem nyerészkedés céljából vásárolná meg.
Ennek megelızésére az adás-vételi szerzıdésben ki lehetne kötni, hogy a telkek tovább nem
oszthatóak.
Babos László bizottsági elnök véleménye szerint egy-egy ilyen kérelemrıl való döntés elıtt,
elızetesen arról kellene állást foglalni, hogy az önkormányzatnak mi a célja azzal a területtel,
hogyan illeszkedik az Általános Rendezési Tervbe, majd utána dönteni a konkrét kérelemrıl.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát arra kérte a képviselıket, elsıként döntsenek a
módosító indítványról, miszerint nevezett kérelmezı önkormányzati tulajdonú ingatlan
megvásárlására vonatkozó kérelmet leveszik napirendrıl. Ugyanakkor a Képviselı-testület
utasítsa a polgármestert az elıterjesztés újbóli elıkészítésére.
A Képviselı-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta
és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „ Bárkai Zsolt önkormányzati tulajdonú
ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelme” tárgyú elıterjesztést leveszi
napirendrıl.
A Képviselı-testület
elıkészítésére.

utasítja

a

polgármestert

az

elıterjesztés

újbóli

Határidı: 1999. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért beszámolója az 1998. Évi
tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Kovács Béla képviselıt az alapítvány kuratóriumának
elnökét a szóbeli kiegészítés megtételére.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény beszámolási
kötelezettséget ír elı az önkormányzati támogatásban részesülı közhasznú szervezetek számára.
A beszámoló az elmúlt évi önkormányzati támogatás felhasználását, és a kuratórium
tevékenységét mutatja. Kérte a képviselıket amennyiben kérdésük van a beszámolóval
kapcsolatban, azt tegyék fel.
Dr. Dávid Imre polgármester annyit kívánt elmondani, hogy a város tulajdonában lévı
képgyőjtemény évrıl-évre fejlıdik, bıvül. Az ott folyó kuratóriumi munka eltér az átlagtól, a
kuratórium tagjai lelkiismereten végzik munkájukat, a Képtár vezetıje áldozatos és gondos
munkával végzi feladatát.
Több fórumon felvetette már, hogy barátkozni kellene azzal a gondolattal, hogy a ma élı
kortársak mőveinek is helyet kéne adni a képtárban, esetleg a régiek némelyikével kicserélni.
A képviselık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el, 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Közalapítvány
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért közhasznú szervezet 1998. Évi
tevékenységérıl és a költségvetési támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját.

Határidı: azonnal

15. napirendi pont
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Tájékoztató a helyi kábeltelevízió hálózat kiépítésérıl
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elızetesen néhány gondolatot, adatot idézett a hálózat
kiépítésének helyzetérıl készített tájékoztatóból.
A bizottság elég hosszan vitatta a beszámolót, a vállalkozó elsısorban a lakosság szociális
helyzetére hivatkozva indokolta a tervezethez képest jóval kevesebb bekötések számát. A
jelentkezések száma jóval alacsonyabb és ez a város területén szétszórtan jelentkezik.
Ugyanakkor a lakosság bizalmatlan a korábbi sikertelen kábeltévés vállalkozás miatt.
A vállalkozó a rajta kívül álló okokon túl, a vállalkozáson belüli okokat is megemlít, pl. a helyi
csatorna és az ügyfélszolgálati iroda mőködésével, nyitva tartásával kapcsolatos lakossági
észrevételek.
Összességében a bizottságnak az volt a véleménye, hogy talán a vállalkozásnak többet kellene
tenni, intenzívebben kellene a lakosságot megkeresni. A bizottság lassúnak ítélte a
fıcsatornának a kiépítését. Az endrıdi településrészen lakókat még meg sem közelíti.
Kétségtelen, hogy ez egy magánvállalkozás, ahol elsısorban a saját anyagi eszközét kockáztatja
a vállalkozó, a fejlesztés mértékének az ı anyagi eszközei is határt szabnak, de azért jobb
lakossági tájékoztatással, nagyobb rábeszéléssel növelni lehetne a bekötések számát.
Ugyanakkor a már hálózatba bekapcsolt ügyfeleknek jobban a kedvébe kellene járni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a képviselı-testület tagjai nem vitatják a kábel Tv
szükségességét, a vállalkozás nehézségeit, azonban szeretnének választ kapni arra, hogy milyen
kiutat lát a vállalkozó a jelenlegi helyzetbıl.
Szőcs Imre vállalkozó elmondta, a beszámolót azon munkatársainak tapasztalatai alapján
állította össze, akik az igényfelméréseket végezték a lakosság körében.
Átértékelve az eddigi – jó egy éves mőködésüket – azon lesznek, hogy a hálózat az egész város
területén minél hamarabb kiépüljön. Az elképzelések szerint év végéig szeretnének az endrıdi
oldalra is átérni, az Ifjúsági és az Október 6. Ltp és annak környékén kiépíteni a hálózatot.
Jelenleg a gyomai oldalon elég jó ütemben halad a szervezés. A helyi csatorna és az
ügyfélszolgálati iroda mőködtetésével kapcsolatosan más irányban szeretnének elmozdulni,
minden ilyen jellegő tevékenységet a vállalkozáson belül szeretnének megoldani.
Ha valakinek, akkor leginkább neki érdeke, hogy a városban minél több lakás be legyen kötve.
A vártnál alacsonyabb számú érdeklıdés miatt nekik is stratégiát kellett változtatni, rájöttek,
hogy nem szabad egész városi szinten gondolkodni.
Összegezve minden szempontból azon lesznek, hogy a város minden területére eljusson a kábel
Tv. Talán kicsit késésben vannak ennek kiépítésével. Ha tíz évvel ezelıtt kezdték volna, ma nem
errıl kellene beszélni. Bízott azért abban, hogy ezt a lemaradást be tudják hozni, egy év múlva
ettıl kedvezıbb hatások fogják érni a képviselı-testület tagjait.
Czibulka György képviselı észrevételezte, hogy a Vásártéri ltp-en felmérték az igényeket,
viszont a bekötést az ígért határidıre nem teljesítették.
Szőcs Imre vállalkozó a felvetésre elmondta, egy hónapon belül azon a részen biztos
megtörténik a szerelés.
Dr. Dávid Imre polgármester remélte, hogy a vállalkozó olyan ígéreteket tett, amelyeket be is
tud majd tartani. A tájékoztatóban leírt indokok egy részét el lehet fogadni, de azért a
szervezéssel is probléma van, hiszen van olyan leszervezett utca, ahol a mai napig nem
teljesítették a bekötést.
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Nem a kibúvókat kellene keresni, hanem a bekötést elvégezni, mert ha lassan haladnak
idıközben az is meggondolja magát, aki leadta az igényét, elvesztik az emberek bizalmát.
Alapvetıen nem a mősorokkal van a probléma, hanem a bekötött mennyiséggel, ezt kell
felgyorsítani, és rohamos elırelépést tenni ez ügyben.
Év végén szeretne a Képviselı-testület egy ismételt tájékoztatást kapni a kábel Tv hálózat
kiépítésének akkori helyzetérıl.
Szőcs Imre vállalkozó annyit kívánt hozzászólni, hogy tudomásul veszi az elhangzottakat. Azt
azért látni kell, hogy neki kell a pénzét kockáztatni.
Az elızetes bekötési tervtıl nem lehet eltérni, mert egyébként komoly pénzeket lehet úgy
elszórni, hogy nincs mögötte csak 10-20 bekötés.
Az is igaz, hogy İ jött ide, ı kezdeményezte a kábel Tv bekötését, bízva abba, hogy ez egy jó
vállalkozás, érdemes befektetni. Bízott abban, hogy ezeket a nehézségeket sikerül az
önkormányzattal együtt áthidalni, és jobb ütembe fog haladni a kábel Tv bekötése.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát arra kérte a képviselıket, hogy a tájékoztatót úgy
fogadják el, hogy év végével a kábel Tv. hálózat kiépítésének helyzetére ismételten visszatérnek.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi kábel Tv hálózat kiépítésérıl
szóló tájékoztatót elfogadja.
A képviselı-testület felkéri Szőcs Imre vállalkozót, hogy az 1999. December
havi testületi ülésre adjon ismételt tájékoztatást a kábel Tv hálózat kiépítésének
helyzetérıl.
Határidı: 1999. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

16. napirendi pont
Gyomaendrıd-Csárdaszállás egészséges ivóvízellátás munkálatairól beszámoló
Rau József osztályvezetı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Az április havi ülésen már kapott tájékoztatást a Képviselı-testület a beruházás munkálatinak
állásáról. Az akkor elmondott számok csak keretszámok voltak, az eltelt idıszak alatt a
számadatok véglegesültek. Az elıterjesztés részletesen tartalmazza a beruházás végleges
számadatait.
Az akkori elképzelés az volt, hogy a város és az ahhoz szorosan kapcsolódó beruházásokat
valósítsák meg, hiszen az állami támogatást erre kapták. Azonban a svájci kormánytól kapott 4
millió svájci frank – melybıl Gyomaendrıdre 1 millió svájci frank jutott – támogatás lehetıvé
tette, további elıre nem tervezett beruházások megvalósítását. Pl. Vandháti szivattyú telep
átalakítása, Nagylapos, Kocsorhegy ivóvízellátása stb.
Az alapberuházásból 25.117 e Ft pénzmaradvány van, ennek forrás összetétele 20 % saját forrás,
80 % központi forrás. Ez az elsı lépcsıje a feladatoknak.
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Második lépcsıben azokat a kiegészítı beruházásokat vonták be, amelyek a felszabaduló
pénzeszközökbıl megvalósíthatók. Az egész IV. ütem beruházása összességében 118.150 e Ft,
ebbıl 25.117 e Ft, amely támogatottságot élvez. 93 e Ft nagyságrendő az a beruházási rész, ahol
50-50 %-os támogatást tudnak biztosítani. 50% -az saját forrás, ami más pénzeszközzel már nem
váltható ki, és 50 % az ami címzett támogatásként lehívható. A Vízmővek Vállalat az
alapprogramot 51.000 e Ft-al támogatja, míg a kiegészítı feladatok megvalósításához 63.050 e
forintnak az 50%- val járul hozzá.
A teljes beruházás 570.671 e Ft-ba kerül, a teljes programra az önkormányzatnak 633 e Ft volt
szerzıdése, 62 e Ft az a beruházási különbözet, amely megmaradt. Ennek az összegnek az 50 %a címzett támogatást tesz ki – 31.381 e Ft - , amely összeget az önkormányzatnak vissza kell
mondani. Ezzel gyakorlatilag a beruházás befejezıdik.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást. Tájékoztatta a jelenlévıket,
hogy a beruházás ünnepélyes átadására július 16-án 11 órakor kerül sor. Az átadáson jelen lesz
Katona Kálmán miniszter úr és a Svájci Nagykövet.
Arra kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak és az elhangzottak figyelembe
vételével a beszámolót fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1999.(V.27.) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. április 29-i ivóvíz beruházással
kapcsolatos tájékoztató kiegészítését elfogadja.
A Képviselı-testület egyetért az ivóvíz beruházás IV. ütemének
megvalósításával.
A Képviselı-testület a források biztosítására a saját erı mértékét az 1999. és a
2000. Évi költségvetésében, illetve a Békés Megyei Vízmővek Vállalat
Igazgatóságának 11/1999.(V.5.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelıen
biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ivóvíz beruházás IV.
ütemének megvalósításával kapcsolatos szerzıdéseket kösse meg.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ivóvíz beruházásokhoz az 1997. évi
LXV. törvény alapján jóváhagyott címzett támogatás összegébıl 2000 évre
31.381 E Ft összegő támogatásról lemond a tervezett beruházási költségnél
alacsonyabb költségő megvalósítás miatt.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a címzett támogatási szerzıdés
módosítására tegyen intézkedést.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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17.napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében/részvételével 1999. Május 20-ig
benyújtásra kerülı pályázatok tárgyú elıterjesztés 86/1999.(IV.15.)KT. számú
határozatának módosítása
Rau József osztályvezetı elmondta, április 23-án benyújtásra került a Területfejlesztési
Tanácshoz a Félhalmi-Danzugi holtágak megközelítését szolgáló kerékpárút I. ütemének
pályázata, melyet a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás nyújtott be. A
pályázat véleményezése során derült ki, hogy a társulás nem nyújthat be pályázatot csak a
társulás gesztor önkormányzata. Ennek alapján a pályázatot visszaadták hiánypótlásra, hogy a
pályázó megnevezésén változtassunk. Ugyanakkor az önkormányzat nem nyilatkozott a saját erı
biztosításáról, ezért ezt is pótolni kell.
Hangsúlyozta, a gyomaendrıdi önkormányzatnak nem kell pénzt áldozni, hiszen a kerékpárút
megépítése átvett pénzeszközbıl fog megvalósulni, a beruházásban érdekelt területen lévı
üdülıtulajdonosok befizetéseibıl.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem hangzott el, egyhangú 16 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Félhalmi-Danzugi holtágak
megközelítését szolgáló kerékpárút I. ütemének építésével. Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata
– mint a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás gesztor
önkormányzata – pályázatot nyújtson be a 32.094.020 Ft összköltségő I. ütemő
beruházás megvalósítására a KHVM-FVM és a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz.
Az igényelt támogatás (80%) 25.675.216 Ft.
A képviselı-testület a szükséges saját erıt (6.418.804 Ft-ot) átvett pénzeszköz
többletbıl jelöli ki.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1999. Évi költségvetési rendelet
módosítását készítse elı.
Határidı:

hiánypótlásra: hiánypótlási értesítı kézhezvételétıl számítva 15
napon belül
Rendelet-tervezet elkészítésére: 1999. Június 30.

Felelıs:

Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı

18.napirendi pont
Városháza kivitelezıjének kiválasztása
Knapcsek Béla képviselı, mint a THERMIX ÉP. SZÖV. Elnöke személyes érintettsége miatt
kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
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Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket döntsenek a kizárásra irányuló kérelemrıl.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a képviselı kizárásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városháza kivitelezıjének
kiválasztása tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából kizárja Knapcsek Béla
képviselıt.
Határidı: azonnal
Rau József osztályvezetı elmondta, a városháza felújítására pályázat kerül kiírásra. Az ajánlati
felhívást a városháza még hiányzó három - északi, keleti és déli - homlokzatának felújítására
írták ki, azért, hogy amennyiben a költségvetés helyzete lehetıvé teszi, úgy még ebben az évben
az épület teljes külsı felújítását befejeznék.
Május 20-ig három helyi kivitelezı adta le ajánlatát. Az ajánlatok felbontása után megállapításra
került, hogy azok formailag, tartalmilag megfelelıek voltak. A szakmai értékelést Novodomszki
Pál építész, mőszaki ellenır végezte el. Az értékelését az elıterjesztéshez mellékelték.
Ajánlatot tett kivitelezık: ÉPFE, THERMIX ÉP. SZÖV. És a GYOMASZOLG Kft. A három
kivitelezı közül a Thermix Ép. Szöv. Adta a legkedvezıbb ajánlatot, második az ÉPFE és
harmadikként a Gyomaszolg Kft. ajánlata szerepel.
A határozati javaslatban nem szerepeltették a nyertes kivitelezıt, a döntés a képviselı-testület
kezében van, melyhez az ajánlatokról készített összefoglaló értékelés segítséget nyújthat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy amennyiben a költségvetés elbírja, úgy mind
három homlokzat felújítását végeztessék el, jövıre ne kelljen már ezzel foglalkozni.
Az ajánlatok szakmai értékelése korrektnek mondható, az építész által a legkedvezıbb ajánlatot
tevı kivitelezı - Thermix Ép. Szöv.- ajánlatának elfogadására tett javaslatával egyetértett.
Kovács Attila képviselı arra kérdezett rá, hogy az anyagárban jelentkezı különbségek
beszerzési vagy minıségbeli különbségeket jelentenek e.
Barta László az ÉPFE vállalkozás vezetıje a képviselı kérdésére elmondta, a városháza
Nyugati homlokzatának felújítását az elmúlt évben İk készítették. Az akkor leadott ajánlatukra
szükség volt pótköltségvetést készíteni, mivel a munkálatok során elıjöttek olyan hibák is
amelyekre elızetesen nem számítottak. Tehát az így szerzett tapasztalatok, illetve az akkor
felhasznált anyag minıségét és mennyiségét figyelembe véve készítették el a most beadott
ajánlatukat. Igyekeztek az ajánlatot úgy összeállítani, hogy idıközben ne kelljen
pótköltségvetést készíteni. Az általuk adott ajánlat 98 %, hogy elegendı lesz. Az ajánlatuk
szakmailag megalapozott és garancia szempontjából is megállja a helyét.
Tudni kell azt, hogy az épület Északi homlokzata sokkal rosszabb állapotban van, mint a
Nyugati volt. Feltételezhetı, hogy a javítás nem lesz elegendı, a vakolatot teljesen le kell
bontani.
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A garancián felül ennek a munkának a megjelenése, részben a vállalkozásnak, részben a
városnak egy olyan képét fogja kialakítani, ami mind két fél számára jó lesz, amennyiben úgy
dönt a Tisztelt Testület, hogy bizalmat szavaz meg a vállalkozásnak az ajánlat, illetve az eddig
elvégzett munkájuk alapján.
Knapcsek Béla képviselı, mint a THERMIX Ép. Szöv. elnöke elmondta, ık a költségvetési
kiírás alapján készítették el az ajánlatukat a legolcsóbb beszerzési helyet figyelembe véve.
Kovács Attila képviselı további kérdése az volt az ajánlatot tevı kivitelezık felé, hogy tudják e
tartani az ajánlati árakat, vagy esetleg várható pótköltségvetés benyújtása.
Barta László ismételten hangsúlyozta, ık az elızı munka tapasztalatát vették figyelembe az
ajánlat összeállítása során. Ezért az árért nekik olyan minıséget kell produkálni, amit utána bár
mikor vissza lehet követelni a vállalkozással szemben.
Véha Lászlóné képviselı arra kérdezett rá, hogy a TEHRMIX Ép. Szöv. mennyi garanciát
vállalt.
Babos László bizottsági elnök véleménye szerint talán érdemes lenne szólni arról is, hogy a
Nyugati homlokzat felújításával a megrendelı hogy van megelégedve.
Rau József osztályvezetı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, az ajánlati kiírásban az is
szerepelt, hogy úgy kell az árakat kalkulálni, hogy az esetleges pótmunkákat, amennyiben azok
10%-nál nagyobb nagyságrendet képviselnek, pótmunkaként lehet érvényesíteni a beruházó felé,
viszont ellenkezı esetben nincs lehetısége pótmunkára és annak elszámolására.
A garanciát illetıen, minden egyes kivitelezı a jogszabályban elıírt garanciális
kötelezettségeket vállalta.
A Nyugati homlokzat felújításával alapvetıen meg vannak elégedve, sajnos a téli munkának a
következményéi megjelentek az épületen. Éppen e miatt hozták most a testület elé a döntést,
hogy a munkákat még jó idıben lehessen elvégezni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, javaslatokra dr. Valach
Béla bizottsági elnök részérıl tett javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a Képviselı-testület
egyetért a Városháza északi, keleti és déli homlokzatának egyidejő felújításával. Egyben
megbízza a polgármestert, hogy a költségvetés áttekintése során tegyen javaslatot a felújítás
többletköltségének fedezetére.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Városháza déli, északi, és
keleti homlokzatának egyidejő felújításával.
A képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 1999. Évi költségvetés
III. negyedévi áttekintése során tegyen javaslatot a várhatóan jelentkezı
többletforrásból a felújítás többlet költségének fedezetére.
Határidı: 1999. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után a Polgármester azt kérte, hogy az építész, mőszaki ellenır által
készített pályázatok kiértékelésének figyelembe vételével döntsenek a kivitelezı vállalkozóról.
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A kiértékelésbıl egyértelmően látszik, hogy a Thermix Ép. Szöv. tette a legkedvezıbb ajánlatot,
míg a Gyomaszolg Kft. ajánlata mintegy 1.5 millió Ft-al haladja meg a másik két kivitelezı
ajánlatát.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 2 tartózkodás mellett – Knapcsek
Béla képviselı nem szavazott – az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1999.(V.27.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városháza északi, keleti és déli
homlokzatának felújítására beérkezett ajánlatok közül a THERMIX ÉP. SZÖV.
ajánlatát fogadja el.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezıvel a szerzıdést
kösse meg.
Határidı: 1999. Június 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirend a nyilvános ülésre nem volt a Polgármester úr tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy az Ötv. 12.§ /4/ bekezdés a../ pontja alapján „ Az 1999. Évi „ Az Év Kiváló
Pedagógusa „ cím adományozása” tárgyú napirendet zárt ülésen tárgyalja meg a Képviselıtestület.

Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Vass Ignác
hitelesítı
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