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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 3-i rendkívüli ülésérıl a
Városháza Dísztermébe.

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán
alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, 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, Véha Lászlóné
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Nagy Istvánné, Rau József, Uhrin Zoltánné, Pápai Pálné,
Tímárné Binges Irén osztályvezetık.

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelen lévı tagjait, a jegyzı és
az aljegyzı urakat, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetıit. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. A 20 fıs Képviselı-testületbıl jelen volt 19 fı. Császárné Gyuricza Éva
képviselı jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Jakus Imre és Bátori Gyula képviselıket.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal megegyezı
volt.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/1999.(VI.3.)KT. számú határozata
A Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1. A belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó
önkormányzati támogatásról
2. A közvilágítás korszerősítéséhez felvételre kerülı „német szénsegély”
kölcsönszerzıdés megkötéséhez bankgarancia szerzıdés megkötése
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
A belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati
támogatásról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elızetesen néhány szót szólt az elızményekrıl.
Az elmúlt idıszakban a város területén a nagymértékő volt a belvíz okozta kár, amely érinti a
magántulajdonú, az önkormányzati tulajdonú épületeket, valamint az önkormányzati
tulajdonban lévı utak egy részét.
A beterjesztett rendelet-tervezet a személyi tulajdonú lakásokban keletkezett károk
helyreállítását célozza meg. Ezen belül is kiemelten kell kezelni azon épületeket, amelyeknek
az építéshatóság a lebontását rendelte el, mivel azok állapota olyan, hogy felújításuk már nem
éri meg. A város területén 8 ilyen ingatlan van. Ezen túl vannak olyan ingatlanok, amelyek
melyek tulajdonosai jelentısebb felújításra nyújtott be igényt.
Az önkormányzatnak erre a célra az alábbi pénzügyi források állnak rendelkezésre.
A Vöröskereszt részérıl a személyi tulajdonú lakások felújítására 380.000 Ft-ot utalt az
önkormányzat számlájára. A Megyei önkormányzat a 8 ingatlan újraépítéséhez 800.000
Ft támogatást adott. A központi költségvetésbıl kapott támogatás pedig 17.290 e
Ft. Tehát összességében 18 millió Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
A károk felmérése során egy ingatlan helyreállítását 3.5 millió Ft-ra becsülték. Az így
benyújtott kárigényt a minisztérium elfogadta és ez alapján kapta meg az önkormányzat a
központi támogatás összegét. Ennek a pénznek az elosztására az önkormányzatnak rendeletet
kell alkotni.
A rendeletbe szabályozásra került az igényjogosultak köre, a támogatás mértéke és annak
formája, amely lehet vissza nem térítendı és kamatmentes hitel. A vissza nem térítendı
támogatás nem lehet több a megállapított támogatás 40%-nál. A kamatmentes hitelt pedig 5,
illetve 15 évi idıtartamra lehet igénybe venni kamatmentesen.
A támogatás iránti kérelmek elbírálásában a Humánpolitikai osztálynak elıkészítı szerepe
van, a benyújtott kérelmeket ık győjtik, viszont az elıkészítésbıl az építésügyi hatóság és a
Városüzemeltetési osztály sem vonható ki. Ez utóbbinak a fejújításokra és új lakások
építésére igényelt támogatás felhasználásának ellenırzésében lesz szerepe.
A támogatás három célra vehetı igénybe. Új lakásépítésre, lakásvásárlásra és felújításra,
javításra. Melléképületekben keletkezett károk helyreállítására ebbıl a keretbıl nem lehet
támogatást igényelni.
Az objektív és gyors döntéshozatal miatt a támogatási kérelmek elbírálásáról a döntést
célszerő a Humánpolitikai bizottság hatáskörébe utalni.
Természetesen a támogatás mértékérıl lehet vitatkozni, azt azonban látni kell, hogy az, aki új
lakást kíván építeni és jogosult a szociálpolitikai kedvezményre, az építkezzen. Aki pedig
lakást kíván vásárolni, 1.400.000 Ft-ért már elfogadható minıségő lakást tud venni a város
területén. Lehet, hogy a felújításra, javításra az 500.000 Ft kicsit kevés, de látni kell azt, hogy
bizonyos tartalékot hagyni kell a késıbb jelentkezı károk orvoslására is.
A rendelet hatályba lépése eltér a korábbi rendeletektıl, ugyanis a hatályba lépéshez
szükséges egy a támogatás elosztását szabályozó magasabb szintő Kormány vagy Miniszteri
rendeletnek a megjelenésére.
A rendelet megalkotását az teszi sürgıssé, hogy a felosztható pénzösszeg az önkormányzat
rendelkezésére áll, és a rászorultak problémáját minél elıbb meg kellene oldani.
A támogatási kérelmeket az erre készített formanyomtatványon kell benyújtani.
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A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást az elıterjesztés mellékletében
szereplı szerzıdés-tervezetben foglaltak szerint a Humánpolitikai Bizottság köti meg a
kérelmezıvel a támogatás megállapítását követı 8 napon belül.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, Békés Megyének 237 millió
forint keretösszeg áll rendelkezésre a belvízkárok enyhítésére. Elképzelhetı, hogy erre a célra
további pénzösszeget kap a város.
Kérdésként fogalmazódott meg benne, ha elfogy a pénz a késıbb jelentkezı igényeket,
hogyan tudja a város kielégíteni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, elsıként a most benyújtott
igényeket kell kielégíteni, a pótigényeket az esetleges maradék pénzbıl tudják teljesíteni.
Czibulka György képviselı véleménye szerint a rendelet-tervezeten nincs mit vitatkozni, el
kell fogadni. A rászorultaknak minél elıbb szükségük van a támogatásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, nagy felelısség van a bizottságon a
támogatás elosztását illetıen, éppen ezért a döntés elıtt jó lenne a bizottságnak megtekinteni
az érintett lakóházakat.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a megtekintésnek nincs akadálya, de véleménye
szerint inkább a vásárlásra és felújításra benyújtott támogatási igényeknél kell jobban oda
figyelni, mert ott a visszaélésre nagyobb a lehetıség.
A képviselık részérıl további hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester
javasolta a rendelet elıterjesztés szerinti megalkotását.
A döntés elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1999.(…….)KT. számú rendeletét
a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó
önkormányzati támogatásról
2. napirendi pont
A közvilágítás korszerősítéséhez felvételre kerülı „ német szénsegély” kölcsönszerzıdés
megkötéséhez bankgarancia szerzıdés megkötése
Nagy Istvánné a pénzügyi osztály vezetıje elmondta, lényegében egy formai dologról van
szó. A képviselı-testületnek arról kell dönteni, hogy a részben német szénsegély hitelbıl
megvalósuló közvilágítás korszerősítés hitel felvételéhez szükséges biztosítéki szerzıdést az
OTP Békéscsabai Igazgatóságával köti meg.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a pályázatban vállalt saját erı
biztosításán kívül más kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
Arra kérte a Képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy azt fogadják el.
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A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/1999.(VI.3.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közvilágítás korszerősítéséhez
27.912.000 Ft un. „ német szénsegély” hitelfelvételére szóló kölcsönszerzıdés
megkötéséhez szükséges bankgarancia szerzıdést az OTP Békéscsabai
Igazgatósággal köti meg.
A képviselı-testület vállalja az ezzel járó kötelezettségeket.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, az alábbi bejelentésekre került sor.
Czibulka György képviselı kérte az illetékesek intézkedését, hogy az Október 6 ltp-en lévı
facsemetéket karozzák meg.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy több köszönılevél is érkezett az önkormányzat
részére a civil szervezeteknek nyújtott támogatásért.
Az elızetes tájékoztatás szerint úgy tőnik, hogy a város megkapja a Polgári Védelmi bázis
épületének tulajdonjogát, ingyenes használati jogot biztosítva a Polgári Védelem számára.
Befejezésként tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy június 24-én kerül sor a Sóczó Elek
által létrehozott Bognár és Kovács Múzeum átadására.
További bejelenteni valója nem volt, megköszönte a jelenlévık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jakus Imre
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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