Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
18/1999.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. július 29-i kihelyezett ülésérıl a
gyomaendrıdi Barátság Sport Egyesület újonnan épített székházában (Gyomaendrıd,
Népliget).

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek;

polgármester,

Gellai

Imre,

Dezsı

Zoltán

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné,
Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács
Béla, Tótka Sándor, Vass Ignác, Véha Lászlóné képviselık;
Dr. Csorba Csaba jegyzı;
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Pápai Pálné, Rau József, Nagy
Istvánné osztályvezetık;
A Polgármesteri Hivatal dolgozói, sajtó képviselıi és néhány
érdeklıdı állampolgár;
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıit, dolgozóit és minden érdeklıdıt. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, jelen volt 19 fı képviselı. Dr. Valach Béla képviselı elızetesen
jelezte távolmaradását.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Garai János és Czibulka György képviselıket.
Ezt követıen a polgármester úr az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl
tájékoztatta a jelenlévıket.
- Július 16-án megtörtént a Gyomaendrıd-Csárdaszállás egészséges ivóvízellátását szolgáló
létesítmények ünnepélyes átadása. A meghívóban szereplı program szerint a Katona József
Városi Mővelıdési Házban tartott ünnepi köszöntı és mősort követıen Katona Kálmán
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter felavatta az elkészült létesítményt, majd emlékfa
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ültetésre került sor a városi parkban a miniszter úr, Rudolf Weiersmüller svájci nagykövet és
Domokos László a megyei közgyőlés elnökének közremőködésével. A résztvevık részérıl
pozitív vélemény, visszajelzés érkezett. Megítélése szerint ez a rendezvény jó volt arra is,
hogy bebizonyosodjon, hogy a város alkalmas ilyen jellegő vendégfogadásra, és az ezekkel
kapcsolatos szervezı feladatok elvégzésére. Felfogható talán a jövı évben városunkban
megrendezésre kerülı ünnepi megyegyőlés fıpróbájának is.
A víz minıségét illetıen már is érezhetı a változás. Végleges, jó minıség ivóvíz augusztus
végére várható.
A rendezvényen alkalma volt tájékoztatni a miniszter urat a város településfejlesztéssel
kapcsolatos terveirıl – út, szennyvíz –és kérni a közremőködését ezek megvalósulását segítı
központi források biztosításához.
Bizonyos átszervezési gondok, problémák mutatkoznak az OTP Rt-nél. Várhatóan drasztikus
szolgáltatási áremelés fog bekövetkezni. A bankintézet helyi fiókja ragaszkodna a városhoz,
és ígéretet tett arra, hogy minden jellegő - eseti és rendszeres segély - kifizetéseket fel tud
vállalni. Jelenleg tárgyalási szinten tart a dolog, a város partner ebben, elképzelhetı, hogy
október 1-tıl át fognak térni erre a kifizetési formára.
A Területfejlesztési Tanács döntése alapján a Blaha u. 4-6 szám alatti ingatlan idısek
otthonává történı átalakítására megpályázott 7,2 millió Ft támogatást megkapta a város.
Ennek következtében a költségvetésben erre a célra elkülönített 6 millió forinttal valamint a
szakminisztériumtól pályázaton elnyert 10 millió Ft támogatással együtt az átalakításhoz
szükséges fedezet rendelkezésre áll, a munkálatok megkezdhetık.
Szintén döntött a Területfejlesztési Tanács a város különbözı utcáinak útépítésére benyújtott
pályázatról. A kapott támogatás mértéke 9,2 millió Ft. A belvíz miatt kárt szenvedett
önkormányzati tulajdonú utak helyreállítására igényelt támogatásról még nem született
döntés.
Augusztus elején elindul a város közvilágítása korszerősítésének programja. A befejezés
várható ideje szeptember 30.
200 m2 járda és díszburkolatot ajánlott fel egy romániai vállalkozó a városnak ingyen. A
városnak csak az alapot kell elkészíteni. A helyet illetıen több lehetıség is szóba került.
A Polgármesteri Hivatal endrıdi Kirendeltségének épületében sürgısen el kell végeztetni az
érintésvédelmi vizsgálatot, ennek költségvetési kiadása kb. 500.000 Ft.

További bejelenteni valója nem lévén javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban
szereplı napirendi pontok közé javasolta felvenni a Vízmősoron lévı ingatlanok
megvásárlására benyújtott pályázat elbírálása tárgyú elıterjesztést.
A Képviselı-testület a napirend kiegészítésére tett javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közmővelıdési rendelet-tervezet
Tájékoztató az 1999. évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Közoktatási megállapodás megkötése óvodai ellátás biztosítására
Tehetséges fiatalok felsıoktatási tanulmányainak támogatása
A város közoktatási intézményeiben 1999/2000-es tanévre vonatkozó
tanulócsoportok létszámának engedélyezése
7. A 2. sz. Általános Iskola és a Kner Imre Gimnázium beszámolója az
1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról
8. A 163/1999. (VI.24.) KT számú határozat végrehajtása
9. Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium kérelme új szak indítására
10. Bőnmegelızési koncepció elkészítése
11. Békés Megye Területfejlesztési programjának véleményezése
12. Pályázat benyújtása a körzeti védınıi szolgálat részére számítógép
beszerzésre
13. Kezességi szerzıdés jóváhagyása
14. Blaha úti szociális otthon fejlesztés lebonyolítási jog átadása
15. Szabadság tér 2. sz. alatti volt gyermekorvosi rendelı értékesítése
16. Gyomai piactéri árkádsor ügye
17. Juh hodály építésének és üzemeltetésének megvalósítása
18. A Fı u. 80/1. szám alatti ingatlan megvásárlása
19. Juhász Gy. u. 10. szám alatti ingatlan felajánlása az önkormányzat részére
20. Szolgálati bérlakások
21. Szolgálati bérlakás igénylések
22. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
23. Gellai Imre Gyomaendrıd, Micsurin út 29. sz. alatti lakos
ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelme
24. Helyi járatú autóbusz menetrend módosítása
25. Barátság Sport Egyesület támogatási kérelme
26. Vízmősoron lévı ingatlanok megvásárlására beérkezett pályázat elbírálása
27. Bejelentések
Határidı: azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a lejárt
határidejő határozatokról készült jelentést vitassák meg.
Az alábbi határozatokkal kapcsolatban kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
114/1999. (IV.29.) KT számú A Sallai utca nevének Luther Márton utca megnevezésre
változtatása tárgyú határozat: A maga részérıl furcsának találta, hogy dr. Weigert József a
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyőlési Biztosához fordult beadvánnyal, az utca névváltoztatásával kapcsolatban
hozott testületi döntés visszavonása miatt. Ami furcsa a dologban, hogy éppen a Német
Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte ennek a döntésnek a visszavonását a lakossági
ellenállás miatt, ezért, mint a kisebbségi önkormányzat elnökének semmilyen etikai és
erkölcsi alapja nem volt ahhoz, hogy ez ügyben panasszal forduljon az ombudsmanhoz.
144/1999.(V.27.) Bárkai Zsolt kérelmének levétele a napirendrıl tárgyú határozat: Nevezett
által kért ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra egy pályázat érkezett. Az errıl szóló anyag
pótanyagként fog szerepelni a mai ülésen.
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További kiegészítenivalója nem volt, megkérdezte a képviselıket van-e észrevételük,
véleményük a jelentéssel kapcsolatban.
Észrevétel, vélemény nem hangzott el a képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal a
jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 49/1999.(II.25.), 54/1999.(II.25.),
85/1999.(IV.15.),
86/1999.(IV.15.),
91/1999.(IV.15.),
95/1999.(IV.15.),
104/1999.(IV.29.),
109/1999.(IV.29.),
111/1999.(IV.29.),
113/1999.(IV.29.),
114/1999.(IV.29.),
117/1999.(IV.29.),
118/1999.(IV.29.),
120/1999.(IV.29.),
136/1999.(V.27.),
138/1999.(V.27.),
139/1999.(V.27.),
141/1999.(V.27.),
142/1999.(V.27.),
144/1999.(V.27.),
148/1999.(V.27.),
151/1999.(V.27.),
162/1999.(VI.24.),
165/1999.(VI.24.),
175/1999.(VI.24.),
181/1999.(VI.24.),
182/1999.(VI.24.),
186/1999.(VI.24.),
187/1999.(VI.24.),
188/1999.(VI.24.),
189/1999.(VI.24.), 390/1998.(XII.15.), 396/1998.(XII.15.) számú határozatokról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal

1. napirendi pont
Közmővelıdési rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a
rendelet-tervezet rövid ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az 1997. Évi CXL. számú törvény elıírja az
önkormányzatok részére a közmővelıdési rendelet megalkotását. A rendelet –tervezet
elıkészítésében nagy segítséget jelentett a már korábban elfogadott városi közmővelıdési
koncepció. A közmővelıdés kiemelt céljai változatlanul azok, hogy a közösségi
mővelıdéshez méltó környezetet és infrastruktúrát biztosítsunk. Az ifjúság kulturális életét
fejlesszük és azoknak a kulturális csoportoknak hagyjunk teret, akik ápolják ezeket az
értékeket. Nagyon fontos a helytörténet a település hagyományainak ápolása, az ünnepek
megtartása.
A Tájház megtekintése során örömmel nyugtázhatta mindenki, hogy ismét egy új kulturális
létesítménnyel gazdagodott a város.
A rendelet-tervezet kitér a közmővelıdésben együttmőködı partnerekre, akik a városban
dolgoznak. Ugyanakkor nagyon helyes, hogy említést tesz a romániai Nagyenyed várossal
létesített testvérvárosi kapcsolatról is.
Összegezve a Humánpolitikai Bizottság részérıl javasolta a képviselı-testületnek a rendelet
elıterjesztés szerinti megalkotását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatót, majd megkérdezte a
képviselıket, van e valakinek észrevétele.
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A Képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester
felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1999. (……) KT számú rendeletét
a közmővelıdésrıl

2. napirendi pont
Tájékoztató az 1999. Évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, az elıterjesztés
részletezi, hogy az egyes intézmények az állami normatív támogatást hogyan használták fel,
az ellátotti létszám a tervezethez képest hogyan alakult. Voltak intézmények, amelyek
valamilyen oknál fogva a tervezetlétszámot alulteljesítették. Ezen intézményeknek a
csökkenésbıl adódó visszafizetési kötelezettséget saját költségvetésükbıl kell kigazdálkodni,
amely önkormányzati támogatás csökkenéssel jár.
Császárné Gyuricza Éva képviselı arra kérdezett rá, hogy a Bethlen Gábor Szakképzı
Iskola kollégiumi létszámának vonatkozásában 106 vagy csak 61 fınek az elhelyezése jelent
az intézménynek problémát.
Nagy Istvánné osztályvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, figyelembe vették egyrészt a
gimnáziumi férıhely kapacitási többletet.
A Kner Imre Gimnázium a 127 fı kollégiumi létszámot a jelenlegi körülmények között már
nem tudja elhelyezni, ezért arra kérte a Bethlen Gábor Szakképzı iskola igazgatóját, hogy a
következı testületi ülésre nyújtson be kérelmet a testület felé, amennyiben a kollégiumi
férıhelyet csökkenteni kívánja.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzat nem kívánja tovább finanszírozni
azon intézményeket, akik az ellátotti létszámot a tervezethez képest alul teljesítették.
A két iskola kollégiumi létszám elhelyezésének problémája nagy vitát váltott ki a bizottsági
ülésen. Javaslatként felmerült, hogy valamelyik iskolában szüntessenek meg képzési módot,
ez viszont csak rövidtávon jelentene megoldást. Véleménye szerint hosszú távon az jelentene
megoldást, hogy tiszteletben tartva az önállóságukat, próbáljanak meg kibontakozni, és
kihasználni az oktatás jelenlegi helyzetében lévı lehetıségeket.
További hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangú
19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „ Tájékoztató az 1999. Évi normatív
Állami támogatás várható alakulásáról” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
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Azon intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti
létszámot a tervezethez képest alul teljesítik, a tanulói létszám csökkenésébıl adódó
visszafizetési kötelezettséget kötelesek az 1999. Évi költségvetésükbıl kigazdálkodni,
míg a napközbeni ellátással és az étkezéssel kapcsolatos visszafizetési
kötelezettségüket pedig a 2000 évi költségvetésbıl.
A normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség összege önkormányzati
támogatás csökkenéssel jár.
A Képviselı-testület utasítja az oktatási intézmények vezetıit, hogy a
csoportnövekedéssel járó ( kollégiumi, tanuló, szakmacsoport ) ellátotti
létszámnövekedésbıl adódó többletköltség alapján nyújtsák be mutatószámos
fejlesztési igényüket.
Határidı: többletköltség kimutatására:
1999. Augusztus 31.
Tanulói létszám csökkenéssel kapcsolatos intézkedésre: 1999. Október 31.
Napközbeni ellátás és étkezéssel kapcsolatos elszámolásra: 2000. Január 31.
Költségvetési rendelet módosítására: 1999. December 31.
Felelıs: Intézményvezetık, illetve Dr. Csorba Csaba jegyzı

3. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Babos László bizottsági elnök elmondta, azon intézményeknél, ahol korábban is gondot
jelentett a költségvetés betartása intézkedési tervet kellett készíteni a túlfinanszírozás
mérséklésére, illetve megszőntetésére.
A jelenlegi számadatokból látható, hogy lényeges javulás nem történt, ezért a bizottság azt
javasolja, hogy rendeljék el ezen intézményeknek, hogy a korábban adott intézkedési tervüket
egészítsék ki, és számadatokkal támasszák alá, hogy a megtett intézkedések milyen hatást
gyakoroltak az intézmény finanszírozási helyzetére.
Dr. Dávid Imre polgármester annyiban kívánta kiegészíteni az elmondottakat, hogy az elızı
napirendi pont anyagában is látható volt, hogy a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolánál állandó
létszám és normatív növekedés mutatkozik, a 2.sz. Általános Iskolánál is bízni kell abban,
hogy nem lesz különösebb gond. A zeneiskolánál viszont jelentkezhetnek gondok. Az
intézmény költségvetésének nagyságát, valamint a túlfinanszírozás összegét figyelembe véve
az iskola igazgatójának drasztikus intézkedéseket kell tennie a túlfinanszírozás megszőntetése
érdekében.
Lezárva a témát felkérte a képviselıket a határozat javaslat elfogadására.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/1999. (VII.29.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl„ tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
A Képviselı-testület felkéri a túlfinanszírozott 2. Sz. Általános Iskola a Zene-és
Mővészeti Iskola és a Bethlen Gábor Szakképzı iskola vezetıit, hogy amennyiben az
1999/2000 tanév kezdetére az intézményi túlfinanszírozás összege jelentısen nem
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csökken, akkor intézkedési tervüket számadatokkal alátámasztva dolgozzák ki, hogy a
megtett intézkedések milyen hatást gyakorolnak az intézmény finanszírozási
helyzetére.
Határidı:
ütemterv elkészítésére: 1999. Szeptember 6.
Képviselı-testület tájékoztatása: 1999. Szeptember 30.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester,
2. sz. Általános Iskola igazgatója,
Zene-és Mővészeti Iskola igazgatója,
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatója
4. napirendi pont
Közoktatási megállapodások megkötése óvodai ellátás biztosítására
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület az elmúlt ülésén
döntött az egyes óvodákat mőködtetı vállalkozók személyérıl, ugyanakkor utasította a
polgármestert a közoktatási megállapodási tervezetek elıkészítésére.
Az utasításnak megfelelıen a tervezetek elkészültek a vállalkozókkal történı egyeztetés során
sikerült konszenzusra jutni, ennek megfelelıen úgy tőnik nincs akadálya annak, hogy a
megállapodást a felek aláírják. Jelenleg folyik a közoktatási megállapodások szülıkkel
történı megismertetése.
Az óvodák mőködtetıi folyamatosan intézik a szükséges iratok beszerzését. Az intézmény
alapításával kapcsolatos alapító okiratokat kibocsássák, a mőködtetéshez szükséges
engedélyeket beszerezzék, munkaszerzıdéseket megkössék.
Úgy tőnik, hogy valamennyi óvoda vonatkozásában sikerül a mőködési engedélyek
kiadásával kapcsolatos akadályokat elhárítani. Ilyen akadályt jelenthetne annak a feltételnek
való megfelelés, melyet a közoktatási törvény végrehajtására megjelent miniszteri rendelet ír
elı új induló intézmény esetére.
Az óvodák felújítása zökkenımentesen halad, valamennyi intézmény színvonalas ellátást fog
biztosítani a gyermekek számára. A tárgyi eszközök átadás-átvétele is megtörtént.
Összegezve megállapítható, hogy a pályázatok elfogadása és a közoktatási megállapodások
megkötését követıen az 1.sz. Napközi Otthonos Óvodánál összesen 13, a 2.sz. Napközi
Otthonos Óvodánál összesen 9 fı közalkalmazott jogviszonya szőnik meg. Szeptember 1-tıl
egy újszerő – az országban egyedül álló –mőködési jellegő intézmények fognak mőködni a
városban.
Knapcsek Béla képviselı megítélése szerint a Fı úti óvoda körzethatára rosszul lett
meghatározva. A Selyem út nem tartozik ebbe a körzetbe.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó hangsúlyozta, tévedés történt, a Selyem utat törölni fogják.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a jegyzı úrral felváltva többékevésbé részt vettek a szülıi értekezleteken. Felmerültek bizonyos kételyek a szülık részérıl
ezzel az újszerő mőködési formával kapcsolatban, de azért igyekeztek elfogadni. Az új
oktatási évtıl, sokkal jobb feltétellel indulnak a vállalkozói óvodák, mint az önkormányzatiak,
ugyanis nekik a törvényben meghatározott feltételeknek már szeptember 1-tıl meg kell
felelni, egyébként nem kapják meg a mőködési engedélyt.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester arra kérte a képviselıket
döntsenek a határozati javaslatról, miszerint az óvodákat mőködtetı egyéni vállalkozókkal
megkötendı közoktatási megállapodásokat jóváhagyják.
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A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX tv. 81. § (1)
e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva
- Szmola Magdolna Gyomaendrıd, II. ker. 439. sz.
- Szabó Istvánné Gyomaendrıd, Sugár út 53/1 .sz.
- Kulikné Giricz Ilona Gyomaendrıd, Sugár út 59/1. sz.
- Dr. Csoma Antal Gáborné Gyomaendrıd, Áchim u. 3/1/4. sz.
- Bárdi Zoltánné Gyomaendrıd, Micsurin u. 25. szám alatti lakosú egyéni
vállalkozókkal megkötendı közoktatási megállapodásokat – melyek az
elıterjesztés mellékletét képezik - jóváhagyja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a közoktatási megállapodások
megkötésére, és annak helyben szokásos módon történı kihirdetésére.
Határidı:
Felelıs:

1999. augusztus 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

5. napirendi pont
Tehetséges fiatalok felsıoktatási tanulmányainak támogatása
Hangya Lajosné bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, az Oktatási Miniszter levélben
kérte az önkormányzat véleményét a felsıoktatási intézményben tanulók támogatásával
kapcsolatban. A Kormány ugyanis olyan forrásnak a létrehozását tervezi, amely lehetıvé
tenné az önkormányzatok számára a településen élı azon tehetséges fiataloknak a
támogatását, akik felsıoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Ennek a forrásnak a
létrehozásához és mőködtetéshez azonban szükségük lenne az önkormányzatok
együttmőködésére és szerepvállalására. Amennyiben az önkormányzat létrehozna egy ilyen
támogató alapot, úgy az önrésszel azonos nagyságrendő támogatást igényelhetne a központi
költségvetésbıl.
A téma megtárgyalása során a Humánpolitikai bizottságnak az volt a javaslata, hogy a
következı költségvetési évben hozzák létre a támogatási alapot. Évente két fiatal szociálisan
rászoruló tehetséges fiatalt támogassanak havi 5.000 Ft összeggel, melyhez további 5.000 Ftot tenne az állam. A támogatási alapból a támogatás pályázat útján lenne elnyerhetı. Az
ösztöndíj elnyerésének alapvetı feltétele, hogy a tanuló gyomaendrıdi állandó lakos legyen és
vállaljon kötelezettséget arra, hogy a tanulmányai befejezése után a tudását a településen
hasznosítja.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, amennyiben nagy lesz az érdeklıdés és az igény,
lehetıség lesz a támogatási összegnek és a támogatott személyek számának növelésére.
A maga részérıl egyetértett a bizottság javaslatával, kérte annak elfogadását.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felsıoktatásban
továbbtanuló tehetséges, szociálisan rászoruló fiatalok támogatására a 2000-es
költségvetési évtıl, 2000. szeptember 1-tıl, december 31-ig 40.000,-Ft, 2001. január
1-tıl, június 30-ig, 60.000,- Ft. támogatási alapot hoz létre. A támogatási alapból a
2000/2001-es tanévben két fiatal nyerheti el pályázati úton a támogatást.
A Képviselı-testület utasítja a Humánpolitikai Osztályt, hogy a részletes pályázati
feltételeket a költségvetés elıkészítésének idıpontjáig dolgozza ki, és jóváhagyás
végett terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: a 2000-es költségvetés elıkészítésének idıszaka, 1999. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

6. napirendi pont
A város közoktatási intézményeiben 1999/2000-es tanévre vonatkozó tanulócsoport
létszámok engedélyezése
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Az önkormányzatnak, mint az oktatási intézmények fenntartójának a feladata, hogy
jóváhagyja a következı tanévben induló tanulócsoport létszámokat a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott létszámhatárok figyelembe vételével.
A Humánpolitikai Bizottság az elıterjesztésben feltüntetett létszámokat elfogadásra javasolja.
A bizottság ülésén viszont még nem volt tisztázott a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolában 100
fı tanuló kollégiumi elhelyezésének a megoldása, ezért kérte az iskola igazgatóját, hogy adjon
tájékoztatást a képviselı-testület részére az idıközben kialakult helyzetrıl.
Gubucz József igazgató tájékoztatójában elmondta, folyamatban van a szükséges kollégiumi
férıhelyeknek a kialakítása. A Hısök úti iskolaépület átalakításával további 4 szaktantermet
alakítottak ki, így a régi iskolaépületben 5 termet tudnak kollégiumi férıhellyé átalakítani.
Ezen túlmenıen a Bajcsy úton lévı épületben még 2 hálóterem kialakítására van lehetıség,
így több, mint 90 férıhely biztosítása megoldott.
A hálótermekbe szükséges berendezési tárgyak beszerzése folyamatban van.
Czibulka György képviselı az alábbi észrevételt tette. Az anyag 51. oldalán a d. pont szerint
a szakképzı és szakiskolai elméleti képzés esetében a szakképzı évfolyamon 30fı, illetve 35
fı a létszám. Ugyanakkor az 55. oldalon a 12.a és a 13. a. osztályoknál 22 fı, illetve 20 fı
szerepel. Kérdése, hogy elírás történt-e?
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó a kérdésre válaszolva elmondta, a középiskolákra jellemzı
a felsıbb évfolyamokon a lemorzsolódás, és ha az adott évfolyamon csak egy csoport van, így
az elıírt csoportlétszámot már nem lehet megtartani.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a Humánpolitikai Bizottság javaslatával, kérte a
döntés meghozatalát.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/1999. (VII.29.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1999/2000es tanévben a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, a 2. számú Általános
Iskola, a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a
Városi Zene- és Mővészeti Iskola által jelentett csoportszámokat és
létszámokat elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 1.
az intézményvezetık, név szerint: Ladányi Gáborné; Fülöp
Istvánné; Dr Kovács Béla, Lehoczkyné Wolf Tünde
igazgatók

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium 1999/2000-es tanévben
indítandó csoportszámait és létszámait.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 1.
Gubucz József igazgató

7. napirendi pont
A 2.sz. Általános Iskola és a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
beszámolója az 1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné elmondta, minden iskolának kötelezı az adott tanév pedagógiai munkájáról
beszámolót készíteni, és azt a fenntartónak megküldeni. Jelen esetben két iskola beszámolója
szerepel az anyagban, a következı testületi ülésre a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
valamint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola beszámolója kerül beterjesztésre.
A Humánpolitikai bizottság mind két beszámolót igen érdekesnek tartotta, a realitásokat
tükrözi. A beszámolók elıremutatóak, biztos támpontot nyújtanak a pedagógusok számára.
Az anyag tartalmazza a gyermekek különbözı országos és megyei versenyeken elért
eredményeit.
Összegezve elfogadásra javasolják a képviselı-testületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı: számára tanúságos volt mind két iskolának a
beszámolója, amelyet ezúton kívánt megköszönni.
Nagyon sok szép eredményt értek el a gyerekek az országos tanulmányi versenyeken, ami a
pedagógusok munkáját is minısíti, büszkék lehetünk rájuk.
Érdemes lenne ezeket az eredményeket összehasonlítani, a többi megyei iskoláknak az
eredményeivel.
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Dr. Kovács Béla képviselı, mint a Kner Imre gimnázium igazgatója a felvetésre elmondta, a
Köznevelés c. lap minden évben közölni szokta az összehasonlító felmérések eredményeit.
Példaként említette, hogy az elmúlt évben a nyelvvizsgát tett tanulók számát tekintve a
gimnázium 20. helyen volt az országban.
Fülöp Istvánné a 2. Sz. Általános Iskola igazgatója tájékoztatásként elmondta, a felmérések
nagy része a megyei Pedagógia Intézettıl származnak, kb. 10 % az országos felmérés.
Tekintve, hogy a beszámoló május végén, június elsı hetében készült, így csak a helyi
eredményeket tudják a bemutatni.
Ladányi Gáborné a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója elmondta, az
elkövetkezı évek kiemelt feladata lesz a minıségbiztosítás az oktatási intézményekben. Tehát
nem feltétlenül a szerzett eredményekhez való hasonlítás méri azt a munkát, amit végez a
pedagógus, hanem a bemenet és a kimenet szintje közti különbség.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint az iskolák késztetve lesznek a
minıségbiztosításra az egyre fogyó gyermeklétszám miatt. Elmondható, hogy különösebb
gondok problémák nincsenek, az iskolákban folyó pedagógiai, nevelımunka megfelelı.
Megköszönve az iskolák igazgatóinak a beszámoló elkészítését, felkérte a képviselıket, hogy
a két iskola beszámolójáról külön-külön döntsenek.
A képviselı-testület a Kner Imre gimnázium beszámolóját 18 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról
készített beszámolóját.
Határidı: azonnal
A 2. sz. Általános Iskola pedagógiai munkájáról készített beszámolót a Képviselı-testület
egyhangú 19 szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 2.
számú Általános Iskola 1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról készített
beszámolóját.
Határidı: azonnal
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8. napirendi pont
A 163/1999. (VI.24.) KT számú határozat végrehajtása
Dr. Dávid Imre polgármester ismertetıjében elmondta, mint ismeretes a képviselı-testület az
elmúlt ülésen hozott döntésében utasította a 2. sz. Általános iskola igazgatóját, hogy az 1999.
Évi költségvetés idıarányos túlfinanszírozása miatt a következı tanév elıkészítésekor
tekintse át a tanulócsoportok elhelyezését és vizsgálja meg, hogy a Sallai úti vagy a Kisréti úti
iskolaegység felszabadítására nyílik e reálisabb lehetıség.
A döntés végrehajtásaként az iskola igazgatója megtette jelentését melyben leírta, hogy a
Kisréti úti iskola épületegység felszabadítására látna racionálisabb lehetıséget, mivel a
tanulólétszám jelentısen csökkent az elmúlt idıszakban, ebben az iskolaépületben csak három
csoport indul. Ugyanakkor az intézmény vezetése szempontjából is elınyösebb lenne a
kevesebb iskolaegységben elhelyezett tanulócsoport.
A felszabaduló épület átalakításával pedig enyhítenének a Zene-és Mővészeti Iskola
elhelyezési gondján is.
Mint ismeretes a zeneiskola jelenlegi épületének felújítására, főtés korszerősítésére 4 millió Ft
lett elıirányozva az ez évi költségvetésben. Ez az épület azonban már nem elegendı az iskola
bıvülı feladatainak ellátására, így ha a 4 millió Ft-ból a Kisréti úti épület átalakítását
megtudják oldani úgy, hogy az megfelelı legyen a zeneiskola céljaira, akkor az épület
hasznosítása megoldódik, a volt zeneiskola épület pedig értékesíthetı.
Ez a megoldás hosszú távon mindenképpen pozitívan hatna a 2. sz. Általános Iskola
költségvetésére, még akkor is, ha most lesznek bizonyos ezzel járó kiadások – költözködés.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e észrevételük, véleményük az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület a határozati javaslatot 19 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1999. (VII.29.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a 2.
számú Általános Iskola igazgatóját, hogy az intézmény gazdaságosabb
üzemeltetése céljából, tekintettel a jelentıs gyermeklétszám csökkenésre, a
Kisréti út 27. sz. (Hrsz.: 338) alatti iskolaegységet 1999. augusztus 15-el
adja le a fenntartónak.
Határidı:
Felelıs:

1999. augusztus 15.
Fülöp Istvánné igazgató

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testület utasítja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, alkalmas-e a Kisréti úti épület a
Városi Zene- és Mővészeti Iskola elhelyezésére, az esetleges átalakítási
munkák költsége milyen nagyságrendő.
Határidı:
Felelıs:

Szeptemberi KT ülés
Dr. Dávid Imre polgármester
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9. napirendi pont
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola és Kollégium kérelme új szak indítására
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Az iskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint az új tanév kezdetétıl –
szeptember 1. – engedélyezze a szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezı dolgozók részére
távoktatási formában az érettségire való felkészítést.
A kérelemben az iskola leírta, ennek ez az új oktatási formának az óratervét valamint a
költség kalkulációját. Ugyanakkor az anyag tartalmazza az Országos Közoktatási Intézet
Felnıttoktatási Központ igazgatójának állásfoglalását errıl az oktatási formáról.
A Humánpolitikai bizottság a kérelem megtárgyalása során arra a véleményre jutott, hogy
javasolja a képviselı-testületnek az új szak beindításának az engedélyezését, - melynek
törvényi akadálya nincs - egyszeri 15 fı beiskolázásával.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottság javaslatát a határozati javaslat szerint fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégiumban 1999. szeptember 1-tıl,
egyszeri 15 fı beiskolázásával, távoktatási formában, a szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezık számára az érettségi vizsgára való felkészítést
a kérelemben szereplı óraterv szerint.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 1.
Gubucz József igazgató

10. napirendi pont
Bünmegelızési koncepció elkészítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, amennyiben a Képviselı-testület a beterjesztett
koncepciót elfogadja, úgy a szeptemberi testületi ülésen ismételten meg kellene tárgyalni,
tekintettel arra, hogy a mai döntést követıen a koncepciót a Rendırségnek, Ügyészségnek
meg kell küldeni véleményeztetés céljából, és ezen szervektıl beérkezı véleményeket a
koncepcióba történı beépítést követıen lehet majd végérvényesen elfogadni.
Látni kell azt, hogy az önkormányzatnak nem igazán a bőnüldözésben vannak feladatai,
hanem a bőnmegelızés területén van jelentıs koordináló szerepköre. Városunkban minden
olyan intézmény adott, és meg van annak a lehetısége, hogy a bőnmegelızés tekintetében a
város elırébb lépjen.
Ha áttekintjük a statisztikai adatokat, látható, hogy Békés megye ezen belül Gyomaendrıd
sem áll olyan rossz helyen a bőnelkövetések tekintetében. Természetesen ez nem jelenti azt,
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hogy a Képviselı-testületnek ezzel a problémával nem kellene foglalkoznia. Most lehetıség
van arra, hogy amennyiben ez a koordináló szerepkör megfelelıen mőködik, abban az esetben
a bőnelkövetések számának növekedését meg lehetne akadályozni.
Megítélése szerint szükséges lenne egy olyan szervezetnek a létrehozása, amelynek ha csak
annyi lenne az eredménye, hogy az ebben a témában érdekelteket összefogja és áttekinti velük
a problémákat, megfogalmazza a szükséges intézkedéseket, akkor már eredményt értek el az
elmúlt idıszakhoz képest, hiszen a helyi rendırség ezen a területen eléggé magára maradott
volt.
Természetesen minden érdekelt szervnek nagy a felelıssége abban, hogy a bőnelkövetések
számának növekedését megakadályozza, hiszen a városfejlesztési koncepciójában –akár az
idegenforgalom, akár az ipari park tekintetében nagy jelentısége van abban, hogy milyen kép
alakul ki a településrıl, ezen belül a bőnelkövetés is egy jellemzı statisztikai mutató.
Kérdés észrevétel a képviselık részérıl nem hangzott el, a koncepcióban foglaltakat 19 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. Évi LXV tv. 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva Gyomaendrıd közbiztonságának fejlesztése
érdekében szükségesnek tartja Bőnmegelızési Tanács létrehozását.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Tanács munkájában való
részvételre kérje fel a gyomaendrıdi Rendırırs vezetıjét, a Családsegítı Központ
vezetıjét, a Munkaügyi Központ kirendeltségének vezetıjét, a polgárırség vezetıjét,
az oktatási intézmények vezetıi közül legalább egy-egy fıt az általános iskolák illetve
középiskolák képviseletére, az önkormányzati képviselık közül a Humánpolitikai,
valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökeit, Fónagyné Dobos Katalin
családvédelmi védınıt továbbá az általa szükségesnek tartott személyeket.
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a Tanács megalakulásáról tájékoztassa a
képviselı-testületet, és a 2000 –es év költségvetési koncepciójának elkészítése során
gondoskodjon a Tanács mőködési feltételeinek megteremtésérıl, valamint a
bőnmegelızési feladatok ellátására, a mindenkori költségvetési lehetıségre
figyelemmel, elkülönített alapot hozzon létre.
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács vezetésével a polgármestert bízza meg.
A képviselı-testület utasítja az oktatási intézmények vezetıit, hogy az intézmények
beszámolójának elkészítése során külön számoljanak be arról, hogy a gyermek és
ifjúságvédelmi felelısök feladatukat hogyan látják el.
A képviselı-testület felkéri a településen megalakult kisebbségi önkormányzatokat,
hogy munkájuk során fordítsanak fokozott figyelmet a bőnmegelızésre.
A képviselı-testület felkéri a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy
az érintettek bevonásával készítse el a település közlekedésfejlesztési koncepcióját, és
azt terjessze a képviselı-testület elé. A koncepció elkészítése során szenteljen fokozott
figyelmet a közlekedési balesetek megelızésére. A képviselı-testület utasítja a
polgármestert, hogy a koncepciót küldje meg véleményeztetésre az illetékes
ügyészségnek, rendırkapitányságnak, és véleményüket terjessze a képviselı-testület
elé.
A képviselı-testület utasítja a szabálysértési hatóság vezetıjét, hogy a közrend,
közbiztonság elleni szabálysértéseket soron kívül bírálja el.
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Határidı: 1999. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

11. napirendi pont
Békés Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az anyag valamennyi bizottság ülésén önálló
napirendi pontként szerepelt. A bizottságok részérıl az egyes fejezetekkel kapcsolatban, mint például a közlekedés, telekkommunikáció, településhálózat fejlesztés, és a
külkapcsolatok, EU csatlakozás - különbözı vélemények, javaslatok hangzottak el, amelyek a
határozati javaslatba beépítésre kerültek. Természetesen a megfogalmazott javaslatok lehet,
hogy csak vágyálmot jelentenek, de lehet, hogy valós és reális igény arra, hogy 2000 év elején
minek kellene megvalósulni ahhoz, hogy tényleg egy EU szintő kisváros legyen településünk.
Bízott abban, hogy az itt megfogalmazott programjavaslatok bekerülnek a megyei programba,
és minél több meg is valósul belıle.
Császárné Gyuricza Éva képviselı: az Ügyrendi és Jogi bizottság ülésén ı kérte, hogy a
humán kulturális program kidolgozása címő pont alá vegyék fel „a magyar paraszti kultúra
endrıdi gyökereinek valamint az endrıdi nyelvjárás kutatását, feltárását és közkincsé tételét”.
Ezen javaslata azonban nem található a határozati javaslatban.
A Honismereti Egyesület dolgozik ebben a témában, azonban nagyon szeretné, ha a
képviselı-testület támogatná ezt az elképzelést és a programba ez bekerülhetne. Amennyiben
a testület ezt a javaslatot nem támogatja, úgy az egyesület önállóan fogja ajánlani a Megyei
Területfejlesztési Tanács felé.
Az Ügyrendi és Jogi bizottság ezt a kérést támogatólag szavazta meg.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint a területfejlesztés az nem a múlt kutatását
jelenti. Mindennek ellenére a felvetést jogosnak tartotta, de ezt a célszerőbbnek tartaná, ha a
Honismereti Egyesület, mint civil szervezet önállóan javasolná. Minden állampolgárnak, civil
szervezetnek joga van javaslattal élni a Területfejlesztési Tanács felé.
További észrevétel, javaslat nem volt a polgármester kérte a képviselıket, hogy figyelembe
véve Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony fentiekben elhangzott kérését, a
kiegészítéssel együtt fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a DHV Magyarország KFT által készített
Békés Megye Területfejlesztési Koncepciót az alábbi kiegészítı szempontok
figyelembevételével javasolja elfogadásra.
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A koncepció tartalmazza mindazokat a szempontokat, amelyek a megvalósuláshoz
szükségesek és az elırelépést elısegítik, de bizonyos mértékig szükséges projekteket
tüntettek fel forrás hiány nélkül.
A prioritások sorába kéri önálló projektekként felvenni:
Közlekedés és telekkommunikáció
A megyei és megyén kívüli vonzásközpontok elérhetıségének javítása, a települések
közötti közlekedési összeköttetések fejlesztése
- 46-443 út csomópont átépítése körforgalommá
- 46-os út városi átmenı szakaszának rehabilitációja
- 46-os út 4232 számú út csomópontjának átépítése körforgalommá
Településhálózat fejlesztés
Elmélyülı munkamegosztáson, koordináción alapuló városfejlesztés
- Gyomaendrıd településfejlesztési stratégiájának kidolgozása
Külkapcsolatok, EU csatlakozás
Az idegenforgalom fejlesztése
- Gyomaendrıd kiemelt ökotérség fejlesztési projekt
- Gyomaendrıd Kisréti Gyógyszálló és Rehabilitációs Központ kiépítése
A falusi települések együttmőködésén alapuló vidékfejlesztés
Humán kulturális programok kidolgozása
- a magyar paraszti kultúra endrıdi gyökereinek, valamint az endrıdi nyelvjárás
kutatása, feltárása és közkincsé tétele
A prioritás sorrendjét sok tényezı határozza meg. Ilyen a tıkeforrás lehetısége, idegen
forrás betelepítésének és a munkahelyteremtı beruházások ösztönzése, a gazdaság
fejlıdését elısegítı infrastruktúra megléte, fejleszthetısége, a térség belsı fejlıdését
elısegítı fejlesztések, ill. programok, a munkaerı-és, továbbképzés lehetısége, a
munkanélküliség problémájának megoldása, kistérségek közötti különbségek
csökkentése. Ennek következtében a kitörést biztosító projekt megvalósulásának
lehetısége a szükségességtıl eltérı. A környezetvédelmi beruházás megvalósulásához
központi forrás szükséges. Kiemelt figyelmet érdemel a Gyomaendrıdön létesülı Ipari
Park, melynek küldetése, hogy stratégiai célként motorja legyen városunk és a kistérség
ipari fejlıdésének, segítse elı az innovációs folyamat kiteljesedését, ösztönözze a város
és a kistérség iparosait a fejlesztésre, és a külsı befektetıket az ipartelepítésre.
Közvetlenül és közvetve jelentıs számú új munkahelyet teremtsen és járuljon hozzá
ahhoz, hogy a város és a kistérség megfelelı esélyekkel induljon neki a közeli Európai
Uniós csatlakozásnak, s a következı évezred kihívásainak.
A témakörök alapja a gazdaság fejlesztése, amely rendkívül tıke igényes. A helyi forrás
minimális és az Önkormányzatnak nincs szabad forrása.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 1999. augusztus 31.

12. napirendi pont
Pályázat benyújtása a körzeti védınıi szolgálat részére számítógép beszerzésre
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Babos László bizottsági elnök elmondta, az Egészségügyi Minisztérium pályázati felhívása
alapján lehetıség van a körzeti védınıi szolgálat mőködési feltételeinek javítására pályázatot
benyújtani. Ezen belül is számítógép beszerzésre.
A pályázati kiírás egyszeri jellegő, a kapott támogatás kizárólag erre a célra fordítható. A
pályázónak az igényelt számítógép darabszámát kell megadni, valamint nyilatkozni kell a
szükséges saját erı biztosításáról, mely számítógépenként 100.000 Ft –ot jelentene, ami a
Városi Egészségügyi Intézmény ez évi költségvetésébıl kerülne biztosítására.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a pályázati lehetıséget megtárgyalta és javasolja a
pályázat benyújtásának támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával kérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a körzeti védınıi szolgálat mőködési
feltételeinek javítására pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium Ápolási és
Szakképzési Fıosztályához.
A támogatási igény 3 db számítógép.
A Képviselı-testület a szükséges 300 e Ft saját erı részt az intézmény 1999 évi
költségvetése terhére biztosítja.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. augusztus 15.

13. napirendi pont
Kezességi szerzıdés jóváhagyása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy a Gondozási Központ
gondozási részlegének fejlesztése során befizetett egyszeri hozzájárulás összegének legalább
10 %-át egy elkülönített számlán kellene kezelni a fenntartónak, a visszafizetési kötelezettség
teljesíthetısége érdekében.
Mint ismeretes, ezen befizetések azonban teljes egészében az intézmény felújítására,
korszerősítésére kerülnek felhasználásra.
Az önkormányzat a kezességi szerzıdés jóváhagyásakor arra vállal kötelezettséget, hogy
amennyiben valami rendkívüli szerzıdésbontási ok merülne fel - a gondozott az
önkormányzat vagy az intézmény hibája miatt visszamenılegesen elhagyja az intézményt
úgy, abban az esetben a „beugrót” soron kívül visszafizeti a gondozott számára.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy a jegyzı úr által elmondottakat
figyelembe véve hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1999. (VII.29.) KT számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a többször módosított 1993. évi III. tv.
117/B. § /1/ bekezdésében meghatározott gondozást igénybevevı jogosulttal kötendı
“KEZESSÉGI SZERZİDÉST” jóváhagyja.
Határidı: azonnal

14. napirendi pont
A Blaha úti szociális otthon fejlesztés lebonyolítási jog átadása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben Gellai Józsefné a Gondozási
Központ vezetıjének megbízásáról van szó a Blaha u. 4-6 sz. alatti épület idısek otthonává
történı átalakítási-összeépítési- és bıvítési munkák elvégzésének lebonyolítására.
A beruházáshoz szükséges pénzösszeg most már rendelkezésre áll, a munkálatok elkezdhetık,
az épület várhatóan december 1-én átadásra kerülhet.
Kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Gellai Józsefnét a Városi
Gondozási Központ vezetıjét a Blaha úti 4-6. számú épület átalakítási-, összeépítésiés bıvítési munkák elvégzésének lebonyolítására.
Felelıs: Gellai Józsefné intézményvezetı
Határidı: folyamatos

15. napirendi pont
Szabadság tér 2. Sz. alatti volt gyermekorvosi rendelı értékesítése
Babos László bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Mint emlékezetes a testület az elmúlt ülésen értékesítésre kijelölte a fenti ingatlant bérleti
joggal terhelten és profilkötöttséggel. A határozatban megfogalmazottak szerint az értékesítést
megelızıen elkészítették az épület értékbecslését, melynek alapján az ingatlan becsült
forgalmi értéke 3.100.000 Ft.
Dr. Katona Piroska gyermek szakorvos írásban megtette árajánlatát az épületre 1.550.000 Ft
összegben, melynek 50 %-át a szerzıdés megkötésekor fizetne meg, míg a fennmaradó 50 %
megfizetésérıl még nem nyilatkozott.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalva a doktornı árajánlatát arra az álláspontra
jutott, hogy ezért az összegért az épületet nem szabad eladni. Az épület szomszédságában lévı
380 m2 üzlethelyiség nem túl régen 2.500.000 Ft-ért került értékesítésre.
Az eladási árat a bizottság bruttó 2,4 millió Ft-ban javasolta meghatározni, továbbá az
elıterjesztésben meghatározott feltételeket kikötni. Amennyiben a doktornı számára
elfogadható ez az összeg, úgy 1,5 millió Ft-ot a szerzıdés aláírásakor, míg a fennmaradó
részt jövı év március 31-ig részletekben kellene megfizetnie.
284

Dr. Katona Piroska gyermek szakorvos tájékoztatta a Tisztelt testületet, hogy a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság eladási árra vonatkozó javaslatát elfogadta, valamint vállalta a
megfizetésre, és a profilkötöttségre vonatkozó feltételeket. A fennmaradó összeg megfizetését
illetıen szeretné a képviselı-testület hozzájárulását kérni, hogy azt 2000. Március 31-én egy
összegben fizethesse meg.
Tekintve, hogy az orvosi rendelıben gyógytornát is mőködtetne, ezért szeretné, ha a
profilkötöttséget „orvosi rendelı„ helyett az „egészségügyi ellátás„-ra módosítanák.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy a Doktornı
kérelmének helyt adjanak, így arra kérte a képviselıket, hogy azok figyelembe vételével
hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı az
ingatlan-nyilvántartásban 1592 hrsz alatt felvett - Gyomaendrıd, Szabadság tér 2.
szám - orvosi rendelıt értékesíti bérleti joggal terhelten Dr. Katona Piroska
Gyomaendrıd, Kossuth u. 58 szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel:
-

-

-

Az eladási ár bruttó 2,4 millió Ft, azaz: Kettımillió – négyszázezer forint,
A szerzıdés megkötésekor vevı 1,5 millió forintot eladónak megfizet, a
fennmaradó 900 ezer forint összeget pedig 2000. március 31. napjáig részletekben
köteles törleszteni,
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete “orvosi rendelı” profilkötöttséget köt ki;
Az adásvételi szerzıdésben az Önkormányzat profilkötöttség megszegése esetére
visszavásárlási jogot köt ki a PTK rendelkezésének megfelelıen; késıbbi
értékesítés esetén elıvásárlási jog illeti meg;
Vevı köteles legkésıbb 2000. december 31. napjáig az épület külsı homlokzatát,
és a tetıszerkezetet felújítani a városképbe illeszkedıen,

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
Határidı: 1999. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

16. napirendi pont
Gyomai piactér árkádsor ügye
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy 1995-ben az
önkormányzat, mint eladó és a Rekline Stúdió Egyéni cég, mint vevı között a volt piactér
árkádsor értékesítésére vonatkozó elıszerzıdésben meghatározott feltételek nem teljesültek a
vevı részérıl. Idıközben a vevı kérésére az elıszerzıdés módosításra került, de ennek
ellenére a feltételeket a mai napig nem teljesítette.
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A szerzıdésben foglalt határidı lejárta elıtt a vevı ismételt kérelemmel fordult az
önkormányzathoz és kérte a határidı 2000. December 31-ig történı meghosszabbítását.
A kérelmet a szakbizottságok megtárgyalták és arra az álláspontra jutottak, hogy a kérelmet
nem támogatják, hanem javasolják az ingatlant pályázat útján értékesítésére újólag kijelölni.
A pályázat kiírás részletes feltételeit a szeptember havi bizottsági ülésre javasolták
elıkészíteni.
Látni kell azt, hogy az idegenforgalmi szezon nagyon rövid a városban, már pedig annak
hasznosítása csak a szezon ideje alatt érné meg, ezért komoly befektetés ebbıl nem várható.
Ma már nincs benne akkora lehetıség, mint még 1995-ben mutatkozott volna.
Természetesen a város szempontjából fontos, hogy a terület rendezıdjön, éppen ezért a
pályázatot ki kell írni és egy részét meg kell hagyni hasznosításra idegenforgalmi
szempontból, a másik részén pedig egy kis pihenı övezetet, díszteret kialakítani.
A témához kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévıket, hogy augusztus 14-én a Kner Nyomda
Rt. Kner Albert centenáriumi ünnepséget rendez, melynek keretében a Kner család
leszármazottai 4 db hársfát kívánnak elültetni a volt piactér Hısök úti oldalán.
Kérte a képviselıket, hogy vitassák meg az elıterjesztést.
A Képviselık részérıl hozzászólás nem volt, egyetértve a bizottságok javaslatával
19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Gyomaendrıd Város Önkormányzata,
mint eladó és Rekline Stúdió Egyéni Cég, mint vevı között 1995. június 01. napján a
tulajdonát képezı megosztás útján keletkezı 1590/2 hrsz-ú 268 m2 üzletsor ingatlan
értékesítésére létrejött többször módosított elıszerzıdést nem hosszabbítja meg. Az
elıszerzıdés 3./ pont 4. bekezdésében foglaltakra hivatkozva Gyomaendrıd Város
Önkormányzata érvényesíti a szerzıdés megkötésétıl való elállás jogát.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 1590/2 hrsz-ú 268 m2
üzletsor ingatlan pályázat útján értékesítésére újólag kijelöli.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a pályázati
kiírás részletes feltételeit dolgoztassa ki, és azt a soron következı Képviselı – testületi
ülésre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság együttesen terjessze elı.
Határidı: 1999. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

17. napirendi pont
Juh hodály építésének és üzemeltetésének megvalósítása
Dr. Dávid Imre polgármester röviden szólt az elızményekrıl.
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Mint emlékezetes az elmúlt évben a túraút továbbfejlesztési lehetıségére pályázat jelent meg
Földmővelésügyi Minisztérium részérıl, amely az Alföldi „ ökotérség” fejlesztésére irányult.
A pályázat három fı témakörre épült. A benyújtott pályázat elnyerésre került, de az igényelt
támogatásnak csak egy részét kapta meg az önkormányzat – 10 millió Ft-ot.
A pályázat elnyerése után a testület pályázatot írt ki a létesítmények kivitelezésére, azonban
ajánlat nem érkezett. Ezt követıen – a csökkent támogatás miatt – a kiírt pályázatot részekre
bontották és csak a juh nyári szállás megvalósítására jelentették meg az ismételt pályázatot.
Erre a témára egy pályázat érkezett id. Dógi János részérıl, aki kérte, hogy a DÓGOS KKT
részére az önkormányzat engedélyezze a juh nyári szállás kivitelezését és üzemeltetését. A juh
hodály helyszínéül a Hármas-Körös jobb partján elhelyezkedı 9798 m2 önkormányzati
tulajdonú területet jelölik ki, mely a vasúti pályatest rekonstrukciója után került a város
tulajdonába.
A pályázó a helyszínt megtekintette, számára elfogadható.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy mi lesz a másik két témakörrel,
azok megvalósulásával. A pályázaton elnyert 10 millió Ft teljes egészében a juh hodály
építésére, üzemeltetésére kerül felhasználásra?
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, a nyert támogatásból 6.786.978 Ft
kerül felhasználásra, a fennmaradó összeget pedig vissza kell mondani.
A másik két témakört illetıen az volt a probléma, hogy nem volt komoly érdeklıdı.
További kérdés, hozzászólás nem volt a képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az „Alföldi Ökotérség” címő
fejlesztési pályázat 1. pontjára juh nyári szállás kivitelezésére id. Dógi János
által benyújtott pályázatát elfogadja.
Az építés helyszínéül a 01140/11 hrsz-ú 9798 m2 nagyságú önkormányzati
tulajdonú területet jelöli ki.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a megvalósításra és
üzemeltetésre vonatkozó megállapodásokat a pályázóval kösse meg.
Határidı: 1999. Július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

18. napirendi pont
Gyomaendrıd, Fı u. 80/1. Szám alatti ingatlan megvásárlása
Babos László bizottsági elnök elmondta, a szóban forgó ingatlant az önkormányzat
megvásárolta azzal a feltétellel, hogy a vételár 50 %-át maximum 1,1 milliói forintot az
önkormányzat kifizeti, míg a másik 50 %-ot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat biztosítja,
vállalva a tulajdonost terhelı kötelezettséget, valamint az ingatlant kezelésre átadja a Mővelt
Cigányifjúságért Alapítványnak.
A Kisebbségi Önkormányzat célja, ott egy Cigány Közösségi Háznak a kialakítása.
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A döntésnek megfelelıen a kialkudott 2,4 millió Ft vételárból az önkormányzat elılegként 1
millió Ft-ot átadott a vevınek az elıszerzıdés megkötésekor. A vételár Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot terhelı részének megfizetése azonban pénzügyi nehézségek miatt jelenleg
gondot okoz a kisebbségi önkormányzat számára.
Mindezek alapján a kisebbségi
önkormányzat kérelmemmel fordult a képviselı-testület felé, hogy a vételár ıket terhelı
részét – 1,4 millió Ft-ot- elılegezzék meg részükre.
A kérelmet a pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta és javasolja a kért összegnek a
megelılegezését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a kölcsönt 6 hónapon belül
visszafizetik, úgy kamatot nem számolnak fel. Ellenkezı esetben a kölcsön összegére a
mindenkori jegybanki alapkamatot kell felszámolni, amit a kölcsön összeggel egyidejőleg
köteles az adós megfizetni.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottság javaslatát támogassák.
Ifj. Dógi János képviselı, mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja elmondta,
tudomásuk szerint várhatóan szeptemberben pályázati kiírás fog megjelenni Cigány
Közösségi Ház kialakítására, a döntésre viszont csak a jövı évben fog sor kerülni. A
kisebbségi önkormányzat bízik abban, hogy a pályázaton sikerül nyerni, amibıl a kapott
kölcsönt vissza tudják fizetni.
További észrevételként kérte pontosítani a kölcsönszerzıdésben, hogy id. vagy ifj. Dógi János
lesz e a kölcsönvevı, ugyanakkor az épület pontos címe Fı u. 80. Szám.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, a kölcsönszerzıdésben egyértelmően
szerepel, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat lesz a kölcsönvevı, akinek az elnöke id.
Dógi János.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy az önkormányzatnak kötelessége
segíteni a kisebbségi önkormányzatot. Amennyiben bíztató jelzést kapnak a majdan
benyújtásra kerülı pályázat pozitív elbírálását illetıen, az önkormányzat partner lesz abban,
hogy a visszafizetési határidıt újra tárgyalják, de csak a határidı lejárta elıtt.
Lezárva a témát arra kérte a képviselıket döntsenek a Pénzügyi és Gazdasági bizottság által
elıterjesztett javaslatról.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a 65/1999.(II.25.) KT számú határozatában
foglaltakra hivatkozva Gellai József és Gellai Józsefné Gyomaendrıd, Fı u. 80. Szám
alatti ingatlan megvásárláshoz a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 1.4 millió
Ft, azaz: Egymillió – négyszázezer forint összeget az elıterjesztés mellékletében
szereplı kölcsönszerzıdés feltételei mellett rendelkezésre bocsát.
Határidı: 1999. Augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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19. napirendi pont
Juhász Gy u. 10. Sz. alatti ingatlan felajánlása az önkormányzat részére
Babos László bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztés.
Fenti ingatlant Vincze Lajosné dévaványai lakos a társtulajdonosok képviseletében el kívánja
ajándékozni az önkormányzatnak azzal a feltétellel, hogy a megajándékozott szerezze be a
társtulajdonosok írásos hozzájárulását, valamint vállalja az ajándékozási szerzıdés
elkészítésének, és az illeték megfizetésének költségeit.
A felajánlást a pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta és arra a véleményre jutott, hogy
nem javasolja az ingatlan megszerzését, tekintettel az épület rossz mőszaki állapotára,
elhelyezkedésére. Ebben az állapotában az önkormányzat nem tudja semmilyen céllal
használatba venni, az értékesítés lehetısége minimális. Az ajándékozás elfogadásával még a
bontási kötelezettséget is át kellene vállalni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı arra kérdezett rá, hogy a képviselı-testület tagjai közül
hányan látták ezt az ingatlant?
İ személy szerint megtekintette, és valóban katasztrófális állapotban van, de megítélése
szerint ez csak egy átmenti állapot, ugyanis az elhelyezkedését tekintve nincs rossz helyen.
Szomszédságában két új ház épül egy megosztott telken.
Függetlenül a mostani döntéstıl az önkormányzatnak gondolkodni kellene azon, hogy az
ilyen jellegő ingatlanokkal – amelybıl egyre több lesz, fıleg azon a településrészen – mit
lehet kezdeni. Ha most terhet is jelent, de lehet, hogy öt év múlva lehet értéket fog jelenteni a
telek.
Rettenetes az a tudat, hogy még ingyen sem kell egy telek, egy ingatlan az önkormányzatnak.
A Gyomaszolg Kft. segítségével, közhasznú munkásokkal az épületet minimális költségen le
lehetne bontatni, és mint üres telek már biztos, hogy magasabb áron lenne értékesíthetı.
Dr. Kovács Béla képviselı egyetértett a képviselı asszony felvetésével.
Az elızı ciklus képviselıi bizonyára emlékeznek rá, hogy ezen a településrészen egy hasonló
állapotban lévı vályogházat 700.000 Ft-ért bontott el a Gyomaszolg Kft.
Véha Lászlóné képviselı kérdése az volt, hogy az elsı lakáshoz jutók támogatását kérıkön
nem lehetne segíteni úgy, hogy megpályáztatni részükre az ilyen ingatlant bizonyos
feltételekkel, és a bontási kötelezettség is ıket terhelné.
Kovács Attila képviselı egyetértett az elıtte felszólalók véleményével. Ha azt akarjuk, hogy
a fiatalok a városban maradjanak, az önkormányzatnak a lehetıségeihez mérten ezért meg kell
adni minden segítséget.
Dr. Dávid Imre polgármester elgondolkodtatónak tartotta az elhangzott felvetéséket. Igazán a
gondot az jelenti, hogy az ilyen felajánlott ingatlanok, akkor kerülnek felajánlásra, amikor
már értéktelen.
Azt is látni kell, hogy minden egyes ilyen felajánlott épületnek a lebontását nem vállalhatja fel
az önkormányzat. Mint azt Dr. Kovács Béla képviselı is elmondta, a Gyomaszolg Kft.
700.000 Ft-ért bontott le egy hasonló nagyságú, állagú lakást. Ennek ellenırzésére igazán
nincs apparátusa az önkormányzatnak, ezért inkább abban kellene gondolkodni, hogy egy 1015 fıs közhasznú brigádot rá állítsanak ezekre a munkákra.
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A maga részérıl nem igazán hitt abban, hogy az elsı lakáshoz jutók ilyen formában történı
segítése eredményes lehet. Ugyanis minél több lesz a felajánlott telek, annál kisebb a
valószínősége, hogy azt a fiatalok fel fogják vállalni.
Mindezek ellenére valamilyen stratégiát ki kell dolgozni, mert hosszú távon
feltornyosulhatnak ezek a problémák.
Czibulka György képviselı nem tartotta helyesnek, hogy egy fiatal házasnak úgy segítenek,
hogy odaadják a telket és még költséget is varrnak a nyakába.
Ilyen feltételekkel biztos, hogy kell majd a fiataloknak?
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve az elhangzott véleményeket, javasolta a jövı évi
költségvetési koncepció készítésénél az elsı lakáshoz jutók támogatása vonatkozásában
kidolgozni egy olyan stratégiát, hogy az így felajánlott ingatlanokat milyen feltételek mellett
adják át a fiatal házasoknak, hogy számukra is kedvezı legyen.
Lezárva a témát arra kérte a képviselıket, hogy döntsenek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
által beterjesztett javaslatról, miszerint a Juhász Gy. u. 10. Szám alatti felajánlott ingatlant az
önkormányzat nem fogadja el ajándékozás címén, és egyéb módon sem kívánja megszerezni.
A képviselı-testület a javaslatot 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Vincze Lajosné Dévaványa, Bem u. 11 sz.
alatti lakos 3/12 –ed részben, Rosa Márton D-Rovensburg, Metzger str. 26. szám
alatti lakos 3/12-ed részben, Csaba Ilona Dévaványa, Hold u. 3. Szám alatti lakos
3/12-ed részben, Csaba Mátyás Újszilvás, Alkotmány u.16. szám alatti lakos 1/12-ed
részben, Csaba Aranka Szentendre, Kıhegyi Turistaház alatti lakos 1/12-ed részben és
Csaba Gyöngyi Budapest XXI. Ker., Csikós sétány u.5. szám alatti lakos 1/12-ed
részben tulajdonát képezı a gyomaendrıdi ingatlan- nyilvántartásban 5448 hrsz alatt
felvett 1200 m2 nagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület mővelési ágú ingatlan
felajánlását nem fogadja el ajándékozás címén, és egyéb módon sem akarja
megszerezni.
Határidı: 1999. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

20. napirendi pont
Szolgálati bérlakások
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottsági elnököt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a közelmúltban két olyan önkormányzati tulajdonú
szolgálati bérlakás üresedett meg, amelyeknek a nagy alapterületük miatt jelentısek a
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kiadásaik (rezsi, lakbér stb), ezért az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezık részére a
fenntartás a lakbér megfizetése gondot jelent.
Ezen okok miatt felvetıdött annak a lehetısége, hogy értékesítenék ezen lakásokat és a
befolyt bevételbıl több kisebb mérető szolgálati lakásokat vásárolnának.
Ehhez azonban egyenlıre a képviselı-testület elvi állásfoglalására lenne szükség, majd az
értékesítés feltételrendszerének kidolgozása után lehetne a végleges döntést meghozni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, mint ahogy az anyagban is szerepel, egy-egy
lakás fenntartási költsége kb. 25.000 Ft kiadást jelent a bérlınek, ezért nem tartanak igényt az
ilyen nagy mérető lakásokra.
Az elképzelés szerint az értékesítésbıl befolyt pénzösszegbıl négy 1,5-2 szobás lakást
vásárolnának, amelybıl kettıt kiváltanának a Kossuth úti lakásért, a másik kettı pedig
megmaradna szolgálati lakásként. Ezáltal a szolgálati lakások száma nem csökkenne.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a szakbizottságok által beterjesztett
javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Hısök
u. 66/A szám alatti összkomfortos, 100 m2 alapterülető 3 szoba + garázs, és a Kacsóh
Pongrácz u. 4. szám alatti összkomfortos, 93 m2 alapterülető 3 szoba + garázs
szolgálati bérlakások értékesítéséhez az alábbi feltételek mellett elvi jóváhagyását
adja:
1. Az értékesítés feltételrendszerét ki kell dolgozni, amelyben ki kell térni:
- az értékesítendı ingatlanok értékére a jelenlegi piaci viszonyok mellett,
- elsısorban lakótelepeken, vagy kisebb kertes családi házaknál van-e,
illetve késıbb várható-e megfelelı kínálat,
- szolgálati lakások iránti várható igények alakulása legalább 3 év távlatában.
2. Az értékesítés feltételrendszerét a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
dolgozza ki, majd ezt követıen terjessze a Képviselı – testület elé.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 1999. október 31.

21. napirendi pont
Szolgálati bérlakás iránti kérelmek elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a jelenleg üresen álló szolgálati bérlakások
kiutalásra három fı részérıl érkezett kérelem. Nevezett kérelmezık közül egy fı a
Polgármesteri Hivatal dolgozója, egy fı a Kner Imre Gimnázium egy fı pedig a Bethlen
Gábor Szakképzı iskola kinevezett tanára.
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A Humánpolitikai Bizottság a kérelmeket megtárgyalta, és javasolja a képviselı-testületnek a
kért szolgálati lakások kiutalását a határozati javaslatban megfogalmazott feltételek mellett.
A határozati javaslatokat annyiban kérte pontosítani, hogy Rovnyik Katalin részére egy év
idıtartamra történjen a lakás kiutalás, mivel kérelmezı ilyen idıtartamra kérte.
Megkérdezte a képviselıket, van e észrevételük az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester kérte a döntés meghozatalát.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Földvári Aranka Körösladány,
Dévaványai u. 102. szám alatti lakos részére 1999. augusztus 01. napjától
kezdıdıen kiutalja a Gyomaendrıd, Október 6. ltp B/7. szám alatti szolgálati
bérlakást 2 /kettı/ év idıtartamra, amennyiben nevezett köztisztviselıi
jogviszonya ezen idıtartamban fennáll.
Határidı:
Felelıs:

1999. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
215/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rovnyik Katalin angol-német szakos
tanárnı részére 1999. augusztus 01. napjától kezdıdıen 2000. július 31. napjáig
kiutalja a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati bérlakást 1
/egy/ év idıtartamra.
Határidı:
Felelıs:

1999. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Vass Ildikó Gyomaendrıd, Hısök útja
10. szám alatti lakosú történelem-német szakos tanárnı részére 1999. augusztus
01. napjától kezdıdıen kiutalja a Gyomaendrıd, Katona J. u. 34. szám alatti
szolgálati bérlakást mindaddig, még nevezett közalkalmazotti jogviszonya
fennáll, de maximum 5 /öt/ év idıtartamra.
Határidı:
Felelıs:

1999. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

22. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Kölcsey F. u. 5. szám alatti szolgálati bérlakás
bérlıje Hevesi Nagy Anikó kérelemmel fordult a képviselı-testülethez, hogy a szolgálati
bérlakás bérleti jogviszonyát további 5 évre hosszabbítsák meg részére.
A Humánpolitikai Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja annak támogatását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, kért annak elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hevesei Nagy Anikó Gyomaendrıd,
Kölcsey u. 5. szám alatti lakos részére a szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát 1999. július 1. napjától 2004. június 30. napjáig
meghosszabbítja.
Határidı:

Azonnal

23. napirendi pont
Gellai Imre Gyomaendrıd, Micsurin u. 29. Sz. alatti lakos ingatlan vásárlásra vonatkozó
kérelme
Babos László bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Nevezett kérelmezı a mellékelt vázrajzon megjelölt önkormányzati tulajdonú, közút mővelési
ágba sorolt ingatlant szeretné megvásárolni 80.000 Ft vételáron. Az Általános rendezési terv és
szabályozás szerint utca létesítésére szolgáló terület, de mint utca gyakorlatilag nem funkcionál.
Természetben nevezett lakóháza és a szomszédos lakóház között helyezkedik el.
A vagyonrendelet alapján az önkormányzati törzsvagyon részét képezi, ennél fogva
forgalomképtelen.
Az ingatlan értékesítése a városrendezést, fejlesztési elképzeléseket nem zavarja, ezért javasolja
a bizottság az értékesítést azzal a feltétellel, hogy az Általános rendezési terv módosításával
kapcsolatos, továbbá az egyéb felmerülı költségek a vevıt terhelik. Ugyanakkor a telken
semmilyen felépítményt nem helyezhet el, és a tulajdonában lévı ingatlannal egyesítenie kell
telekegyesítési eljárás keretében.
A vételárat a bizottság 80.000 Ft összegben javasolta meghatározni.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a testület tagjait, van e kérdésük, észrevételük a
napirenddel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselı-testület a bizottság javaslatát 18 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı az
ingatlan-nyilvántartásban 6325 hrsz. alatt felvett 1043 m2 közút mővelési ágba sorolt
ingatlant értékesíti Gellai Imre Gyomaendrıd, Micsurin u. 29 szám alatti lakos részére
bruttó 80.000 Ft vételáron..
Az “ Általános rendezési terv és szabályozás “ módosítása, továbbá a felmerülı
költségek a vevıt terhelik. Továbbá a telken semmilyen felül építményt nem helyezhet
el, illetve a tulajdonában lévı 6326 hrsz-ú ingatlannal egyesítenie kell telekegyesítési
eljárás keretében.
Képviselı - testület utasítja a jegyzıt, hogy - a többször módosított 24/1995. (X.24.)
számú " Az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló KT rendelet módosítását készítse elı.
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdés megkötését követıen a
“ Általános rendezési terv és szabályozás “ módosítását készítse elı, és terjessze a
Képviselı-testület elé.
Határidı: 1999. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

24. napirendi pont
Helyi járatú autóbusz menetrend módosítás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a menetrend módosításra az iskola szünet, valamint a
MÁV menetrend megváltozása miatt – ahhoz igazodva – kerül sor.
Kérte a képviselıket, hogy a helyi autóbusz közlekedés üzemeltetıje által javasolt
menetrendváltozást, mely az anyagban mellékletként szerepel – szíveskedjenek jóváhagyni.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
219/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a helyi autóbusz közlekedés
üzemeltetıje által javasolt menetrendváltozást elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. július 29.
Dr. Dávid Imre polgármester

25. napirendi pont
Barátság Sport Egyesület támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az egyesület tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a
Magyar Nemzeti Bajnokság NB-II. kerületi csoportjának 1999.-2000. Évi bajnokságában való
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részvételéhez megszerezte a jogosultságot. Természetesen ez anyagi kötelezettségekkel jár,
hiszen különbözı feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Mindehhez azonban az egyesületnek
nincs meg a kellı anyagi fedezete, ezért támogatási kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, miszerint a nevezési díj egy részének biztosításához 540.000 Ft-ot, illetve
a pálya befejezı munkáinak elvégzéséhez további 500.000 Ft összegő támogatást kérnének.
Ezen túlmenıen a bajnokság ıszi szezonjához további 3.500.000 Ft támogatást kér az
egyesület.
Látni kell azt, hogy amennyiben a két támogatást oda ítélik az egyesületnek, úgy a Gyomai
FC. rögtön támogatási igénnyel fog jelentkezni - teljesen jogosan -, hiszen ık is anyagi
gondokkal küszködnek.
A kérelmet valamennyi szakbizottság, illetve a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport
megtárgyalta, és egyöntetően az a javaslat született, hogy egyenlıre a csak a nevezési díj
megfizetéséhez és a pálya felújítási munkáinak befejezésére kért támogatásról döntsenek. Az
ıszi szezonra kért mőködési támogatásra a szeptember havi ülésen térjenek vissza, amikor
áttekintik az önkormányzat költségvetését, és a rendelkezésre álló szabad pénzeszközöket.
Megítélése szerint ez bizonyos mértékig politikai kérdés, ugyanakkor a sport a városnak olyan
image-t, reklámját adja, amely pozitívan hat a település életére, ezért erre áldozni kell a városi
költségvetésbıl. Azt azonban látni kell, hogy a jövı évi költségvetésbıl a testület képtelen
lesz a mőködéshez 10 millió Ft támogatást biztosítani, ezért szükséges lesz a sport koncepciót
is ennek megfelelıen áttekinteni, és olyan megoldást keresni, amely minden fél számára
megfelelı.
Felkérte a képviselıket, hogy vitassák meg az elıterjesztést.
Hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslatot
egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
220/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Barátság Sport Egyesület
részére a Magyar Nemzeti Bajnokság NB-II. keleti csoportjának 1999-2000. Évi
bajnokságában való részvételéhez 1.040.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
(540.000 Ft a nevezési díj megfizetéséhez, míg 500.000 Ft a pálya felújítási
munkáihoz.)
A Képviselı-testület a fedezet kijelölésérıl a szeptemberi testületi ülésen rendelkezik,
az egyéb támogatási kérelemrıl szintén ezen ülésen dönt.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás folyósításával
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 1999. Szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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26. napirendi pont
Vízmősoron lévı ingatlanok megvásárlására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, fenti ingatlanok értékesítésére pályázati kiírást
jelentett meg a képviselı-testület. A pályázat benyújtásának határideje július 23-a volt. Ezen
határidıig egyetlen pályázat érkezett Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel u. 29. Sz. alatti lakos
részérıl.
A pályázatot áttekintve megállapítást nyert, hogy az a pályázati kiírás feltételeinek több
ponton nem felelt meg, - többek között jóval kevesebb vételárat ajánlott, mint az a pályázati
kiírásban szerepel - ezért nem javasolja az ingatlanok értékesítését, hivatkozva a testület
pályázati kiírásban szereplı azon jogára, amely szerint a pályázatok ismeretében a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Amennyiben a pályázó elfogadja a kiírásban szereplı feltételeket, úgy a témára a következı
testületi ülésen vissza lehet térni.
Kérte a képviselıket, hogy az elmondottak figyelembe vételével a határozati javaslatot
fogadják el.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
221/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı – testülete a tulajdonában lévı 1093
hrsz-ú 2553 m2 és a 1095 hrsz-ú 4919 m2 beépítetlen terület-mővelési ágú (
Vízmősor ) ingatlanok értékesítésre kiírt pályázatra beérkezett egyetlen pályamunka
ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázati eljárás eredménytelensége miatt Gyomaendrıd Város Képviselı –
testülete a beérkezett pályázati ajánlati feltételek alapján nem értékesíti az 1093 hrsz-ú
2553 m2 és a 1095 hrsz-ú 4919 m2 beépítetlen terület-mővelési ágú ingatlanokat
Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel F. u. 9. szám alatti lakosnak; csak abban az esetben,
ha a pályázó vállalja az eredeti pályázati kiírásban foglaltakat.
Határidı: 1999. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

27. napirendi pont
Bejelentések
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a képviselı-testület tagjait arról, hogy az ipari park
cím elnyerésére a pályázat kiírásra került szeptember 15-i benyújtási határidıvel. Ez azt
jelenti, hogy a pályázat benyújtásának támogatásáról szóló döntés meghozatalához rendkívüli
ülést kellene összehívni – tekintve, hogy a soron következı ülés szeptember 29 -. Ennek
elkerülése érdekében, célszerő lenne a mai ülésen egy olyan döntést hozni, miszerint a
képviselı-testület bízza meg a polgármestert, a pályázat elkészítésével és benyújtásával
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kapcsolatos feladatok intézésével. Ugyanakkor utasítsa, hogy a tett intézkedésrıl a
szeptemberi testületi ülésen tájékoztassa a képviselıket.
A pályázat benyújtásához szükséges saját erı a költségvetésben rendelkezésre áll, így a
pályázat benyújtásának akadálya nincs.
A pályázati felhívásban szerepel, hogy az ipari park területén adókedvezményt kell biztosítani
a képviselı-testületnek, és minél kedvezıbbek az adókedvezmények ez annál több plusz
pontot fog jelenteni a pályázat elbírálása során.
Mindezek alapján a fentiekben javasolt határozatban meg kellene fogalmazni, miszerint a
képviselı-testület felkéri az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a szeptemberi testületi ülésre tekintse át a helyi adókról szóló rendeletet, és
vizsgálja meg az ipari park területén megvalósuló beruházások esetében az iparőzési adó
kötelezettség alóli mentesség biztosításának lehetıségét.
Mivel a helyi adórendelet ilyen irányú módosítása kedvezıbb lehetıséget biztosítana az
adózók számára, így lehetıség van a rendelet év közbeni módosítására.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a jegyzı úr javaslatával, az alábbi határozatot tette
fel szavazásra.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a Gazdasági Minisztérium által kiírt „ Ipari
park cím” pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos teendık intézésével.
Utasítja továbbá, hogy a tett intézkedésrıl a szeptemberi testületi ülésen tájékoztassa a
képviselı-testületet.
A képviselı-testület felkéri az Ügyrendi és Jogi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a szeptemberi testületi ülésre tekintse át a helyi adókról szóló rendeletet,
ezen belül vizsgálja meg az ipari park területén megvalósuló beruházások vonatkozásában az
iparőzési adó kötelezettség alóli mentesség biztosításának lehetıségét.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete megbízza Dr. Dávid Imre polgármestert a
Gazdasági Minisztérium által kiírt „Ipari park cím” pályázat elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatos teendık intézésével.
Utasítja továbbá, hogy a tett intézkedésrıl a szeptemberi testületi ülésen tájékoztassa a
képviselı-testületet.
A képviselı-testület felkéri az Ügyrendi és Jogi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságot, hogy a szeptemberi testületi ülésre tekintse át a helyi adókról szóló
rendeletet, ezen belül vizsgálja meg az ipari park területén megvalósuló beruházások
vonatkozásában az iparőzési adó kötelezettség alóli mentesség biztosításának
lehetıségét.
Határidı: 1999. szeptember 15, illetve 1999. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
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A határozat meghozatala után Dr. Csorba Csaba jegyzı a további bejelentésként elmondta,
Gellai Imre alpolgármester úr szóbeli kéréssel élt az önkormányzat felé, miszerint az NB-II-be
jutott Barátság Sport Egyesületbe kerülı majdani focisták részére szolgálati bérlakást
biztosítani szíveskedjenek az alábbiak szerint.
Egy 2 gyermekes család részére lehetıség szerint az endrıdi településrészen kérné a szolgálati
bérlakást, valamint néhány fı fiatal, egyedülálló focista részére kérné a lakás biztosítását.
A kérelem elsı felének teljesítésére nem lát lehetıséget, mivel azon településrészen nincs
üresen álló lakás. Az egyik a Rendırség használatában van, a másik értékesítésérıl pedig a
mai ülésen döntött a tisztelt testület.
Az egyedülálló focisták vonatkozásában a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola mellett lévı,
Népliget u. 1/A. szám alatti jelenleg üresen álló bérlakás átadására lenne lehetıség - melynek
komfortfokozata, mőszaki állapota nem igazán megfelelı.
A kérelmet az ülés megkezdése elıtt a bizottság elnökökbıl és az alpolgármesterekbıl álló
munkacsoport megvitatta és arra az álláspontra jutott a Népliget u. 1/A. szám alatti szolgálati
bérlakást javasolja az egyesületnek biztosítani, maximum egy éves idıtartamra, bérleti díj
megfizetése mellett, azzal a feltétellel, hogy a bérleti szerzıdés azon személyekkel kerüljön
megkötésre, akiket az egyesület megnevez. A bérleti lehetıség az egy éven belül addig álljon
fenn, míg az egyesülettel az alkalmazási szerzıdésük fennáll.
A család részre vonatkozó lakáskérelmet a bizottság elnökök nem támogatták tekintve, hogy
nem áll rendelkezésre megfelelı szolgálati bérlakás.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a szóbeli elıterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Gellai Imre alpolgármester az elhangzottakat annyival kívánta kiegészíteni, miszerint olyan
helyzetbe került az egyesület, hogy az NB-II-be való bekerülés miatt játékos mozgások,
cserék vannak, melyek igen komoly anyagi megterhelést jelentenek az egyesületnek Az
ezekbıl adódó a problémát kezelni tudják, azonban azon játékosok részére, akik vidékrıl
jönnek ide azok lakásgondját nem tudják megoldani, ezért is fordultak kérelemmel az
önkormányzat felé.
Sajnálatos, hogy a családos játékos részére a lakás biztosítása nem lehetséges, ezért
megpróbálnak valamilyen más megoldást keresni számára.
A három fı egyedülálló játékos számára a jegyzı által említett lakás megfelelı lenne azokkal
a feltételekkel. Kérte a képviselıket, hogy támogassák ezen ingatlannak a biztosítását.
Jakus Imre képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a Rendırség használatában átadott Apponyi
úti szolgálati lakásnak a biztosítására nics e lehetıség.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, szükséges, hogy ezt a szolgálati
lakást fenntartsák a Rendırség számára annál is inkább, mert ha nem tud a város szolgálati
lakást biztosítani, félı, hogy a várhatóan egy éven belül bekövetkezı helyi rendırırs
állományi létszámának bıvítésére sor kerül.
Az egyedülálló játékosok részére a Népliget úti. szolgálati lakás biztosításának nincs
akadálya. A jegyzı úr által elmondott feltételekkel javasolta a képviselıknek a lakás
kiutalásának támogatását.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
223/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Népliget u. 1/A szám alatt
lévı szolgálati bérlakást kiutalja a Barátság Sport Egyesület részére 1999. Augusztus
15. Napjától 2000. Augusztus 15. Napjáig.
Határidı: 1999. Július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További bejelentés nem hangzott el, a Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a
- Fellebbezések
- Munkácsi Gergely mezıır közalkalmazotti jogviszonyának megszőntetése
- Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnél fennálló APEH és TB tartozásról
tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
A Képviselı-testület tagjainak nevében megköszönte a rendezıknek a lehetıséget, hogy a
Barátság Sport Egyesület újonnan épített székházában tarthatták a mai testületi ülést, köszönte
a szíves vendéglátást, a segítı közremőködést.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Garai János
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
19/1999.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. július 29-i kihelyezett zárt
ülésérıl a gyomaendrıdi Barátság Sport Egyesület újonnan épített székházában,
(Gyomaendrıd, Népliget).
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek;

polgármester,

Gellai

Imre,

Dezsı

Zoltán

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné,
Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács
Béla, Tótka Sándor, Vass Ignác, Véha Lászlóné képviselık;
Dr. Csorba Csaba jegyzı;
Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné osztályvezetık
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı urat, és az
osztályvezetıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 19 fı képviselı.
Dr. Valach Béla képviselı elızetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Garai János és Czibulka György képviselıket.
Ezt követıen javaslatot tett a zárt ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal megegyezı
volt.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Fellebbezések
2. Munkácsi Gergely mezıır közalkalmazotti jogviszonyának megszőntetése
3. Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnél fennálló APEH és TB
tartozásról
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Határidı: azonnal

Ápolási díj ügyben érkezett fellebbezés
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Kiss Lajosné Zrínyi M. u. 18/1. Szám alatti lakos
részére folyósított ápolási díj megszőntetése miatt nyújtott be fellebbezést. Az elıterjesztés
részletesen tartalmazza az ügy körülményeit.
Kérte a képviselıket a napirendi pont megvitatására.
Császárné Gyuricza Éva képviselı többször elolvasva az anyagot, úgy értelmezte, hogy
nevezett hozzátartozója, akinek ápolására kapta az ápolási díjat, meggyógyult, ezért szüntették
meg a díj folyósítását.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony felvetésére reagálva elmondta, nem arról van
szó, hogy az ápolt meggyógyult, hanem az elızı évben a háziorvosi szakvélemény alapján a
beteg súlyos fogyatékossága volt, az ez évi felülvizsgálat során viszont a háziorvos az ápoltat
tartós betegnek vélelmezte. Ennél fogva a jogszabály alapján a két állapotra a támogatás
folyósítása vonatkozásában más szabályok vonatkoznak.
Uhrin Zoltánné osztályvezetı a jegyzı út által elmondottakat annyiban kívánta pontosítani,
miszerint a súlyos fogyatékosság esetében a törvény erejénél fogva meg kell adni a
támogatást. Viszont, a tartósan beteg, 18 éven felüliek esetében az önkormányzat rendeletben
meghatározott szabályok szerint akkor jár az ápolási díj, ha az ápolást vállaló a feladat ellátása
érdekében fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és a családban nincs más olyan személy,
aki keresetveszteség nélkül az ápolást ellátná. Az ápolási díj megállapításánál mindig az
orvosi szakvélemény figyelembe vételével történik.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el a polgármester felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára. A döntés elıtt elmondta, hogy az Áe. Rendelkezése alapján, mint elsı fokon
eljáró szerv a döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett – Dr. Dávid Imre polgármester
nem szavazott – az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
225/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Kiss Lajosné Gyomaendrıd, Zrínyi
M. u. 18. sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja, és a polgármester nevében
hozott VI. 2518-3/1999. ikt. sz. határozatot helybenhagyja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül jogszabálysértésre való hivatkozással a Békés Megyei Bírósághoz
fordulhat.
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INDOKOLÁS
Kiss Lajosné fellebbezéssel élt Gyomaendrıd Város polgármester nevében
hozott VI. 2518-3/1999. sz. határozata ellen, melyben a részére folyósított
ápolási díjat 1999. május 31-el megszüntette.
Nevezett fellebbezésében elıadja, hogy az ápolt (özv. Miklovicz Endréné nagyszülı) állapota az elmúlt évhez képest romlott, melynek következtében
már nem lehet egyedül hagyni, mellette munkát vállalni a kérelmezı nem tud.
Erre tekintettel kéri az ápolási díj továbbfolyósítását.
A fellebbezés felülvizsgálata során a következıket állapítottuk meg:
Kiss Lajosné 1998. június 18. napjától részesül ápolási díjban. Akkor az
ápolási díj megállapítása a háziorvos szakvéleménye alapján történt, melynek
értelmében az ápolt súlyos fogyatékos, elırehaladott mozgásszervi károsodás,
nagyfoki agyi leépülés és érelmeszesedés miatt.
A többszörösen módosított 11/1996. (V. 29.) KT. sz. rendelet 34. § (1)
bekezdése értelmében évente felül kell vizsgálni az ápolási díj folyósításának
feltételeit, melynek keretében új orvosi szakvéleményt kell csatolni.
Az 1999. évi felülvizsgálat során a háziorvos az ápoltat "tartósan beteg"
személynek vélelmezte, szív-érrendszeri és gyomor-bél betegségek alapján.
Mivel a kérelmezı a megállapítás idıpontjában munkaviszonnyal nem
rendelkezett (a megállapítás feltétele az elmúlt évben a beteg "súlyos
fogyatékossága" volt), ezért a felülvizsgálat után már nem állnak fenn a
többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 41. § (1)-(2) bekezdésében valamint
a 11/1996. (V. 29.) KT. sz. rendelet 33. § (3) bekezdésében meghatározott
feltételek, ezért a folyósítást – a fenti idıponttal – meg kellett szüntetni.
1993. évi III. tv. 41. § (1)-(2) bekezdése:
“(1) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó [Ptk. 685. § b)
pont], ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre,
gondozásra szoruló 2 év feletti súlyos fogyatékos vagy 18. életévét be nem
töltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi.
(2) Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díj
állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy gondozását végzi”
A 11/1996 (V.29.) KT. sz. rendelet 33. § (3) bekezdése:
“A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén ápolási díj csak
abban az esetben állapítható meg, ha az ápolást vállaló - feladata ellátása
érdekében - fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe és nincs a családban más
olyan személy, aki keresetveszteség nélkül az ápolást elláthatná...”
Határidı:

Azonnal

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási támogatás) ügyben érkezett
fellebbezések
Bán Lászlóné Gyomaendrıd, Bányász u. 4.sz. alatti lakos fellebbezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, nevezett beiskolázási támogatási kérelemmel fordult
az önkormányzathoz, mely kérelem elutasításra került mivel a család rendszeres
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gyermekvédelmi támogatásban részesül, ezáltal a családban az egy fıre jutó havi jövedelem
meghaladja a rendeletben meghatározott 12.280 Ft-ot. A családban az egy fıre jutó havi
jövedelem 12.762 Ft.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak alapján döntsenek a határozati
javaslatról. A döntés elıtt elmondta, az Áe. rendelkezése alapján, mint elsı fokon eljáró szerv
a döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – Dr. Dávid
Imre polgármester nem szavazott – az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a polgármester nevében hozott
VI.3268-2/1999. ikt. számú, 1999. július 12. napján kelt határozatot
helyben hagyja, és Bán Lászlóné Gyomaendrıd, Bányász u. 4. szám
alatti lakos fellebbezését e l u t a s í t j a .
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül a Békés Megyei Bírósághoz /Gyula/ fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Bán Lászlóné /sz.i.: 1960-10-31. an.: Dógi Hermina/ Gyomaendrıd,
Bányász u. 4. szám alatti lakosú szülı, a polgármester nevében hozott,
VI.3268-2/1999. számú, 1999. július 12. napján kelt határozat ellen
fellebbezést nyújtott be. A határozat gyermekei részére rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása (beiskolázási támogatás) iránti
kérelem elutasítására vonatkozott.
A család jövedelmi viszonyai az alábbiak: Az apa rokkantnyugdíjas,
ellátásának havi összege: 22.777,- Ft. Az anya GYET-en van, melynek havi
összege: 14.122,- Ft. A család jövedelmét képezi még a 17.700,- Ft. összegő
családi pótlék, valamint 9.210,- Ft/hó összegő rendszeres gyermekvédelmi
támogatás.
Ennek alapján a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem: 12.762,Ft.
A 15/1998. (IV.30.) KT. sz. rendelet 9. §. (1) bekezdésének a) pontja
kimondja:
“(1) A Képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti
azt a gyermeket, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg:
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı család esetében az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át,”
(1999. évben ez az összeg 12.280,- Ft.)
Fentiek alapján a Képviselı-testület a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal
303

Pápai Zoltánné Gyomaendrıd, Bányász u. 17/1. Szám alatti lakos fellebbezése
Dr. Dávid Imre polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselıket
döntsenek nevezett fellebbezésének elutasításáról szóló határozati javaslatról.
A határozat meghozatala elıtt elmondta, az Áe. rendelkezése alapján, mint elsı fokon eljáró
szerv a döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta, – Dr. Dávid Imre
polgármester nem szavazott – és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227/1999. (VII.29.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a polgármester nevében hozott
VI.3005-2/1999. ikt. számú, 1999. június 30. napján kelt határozatot
helyben hagyja, és Pápai Zoltánné Gyomaendrıd, Bányász u. 17/1. szám
alatti lakos fellebbezését e l u t a s í t j a .
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül a Békés Megyei Bírósághoz /Gyula/ fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Pápai Zoltánné /sz.i.: 1961-08-07. an.: Turcsányi Rozália/ Gyomaendrıd,
Bányász u. 17/1. szám alatti lakosú szülı, a polgármester nevében hozott,
VI.3005-2/1999. számú, 1999. június 30. napján kelt határozat ellen
fellebbezést nyújtott be. A határozat gyermekei részére rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása (beiskolázási támogatás) iránti
kérelem elutasítására vonatkozott.
A család jövedelmi viszonyai az alábbiak: Az apa rokkantnyugdíjas,
ellátásának havi összege: 27.780,- Ft. Az anya GYET-en van, melynek havi
összege: 14.122,- Ft. A család jövedelmét képezi még a 17.700,- Ft. összegő
családi pótlék, valamint 9.210,- Ft/hó összegő rendszeres gyermekvédelmi
támogatás.
Ennek alapján a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem: 13.762,Ft.
A 15/1998. (IV.30.) KT. sz. rendelet 9. §. (1) bekezdésének a) pontja
kimondja:
“(1) A Képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti
azt a gyermeket, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg:
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı család esetében az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át,”
(1999. évben ez az összeg 12.280,- Ft.)
Fentiek alapján a Képviselı-testület a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal
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Varga Sándorné Gyomaendrıd, Selyem u. 105. Szám alatti lakos fellebbezése
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, van e kérdésük, észrevételük az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Jakus Imre képviselı elmondta, nevezett férje a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll
három hónapig, mint közmunkás. Az alkalmazása augusztus közepével le fog járni,
visszamegy jövedelempótló ellátásra, így a család jövedelmi viszonyai már másként fognak
alakulni.
Uhrin Zoltánné osztályvezetı reagálva a képviselı úr felvetésére elmondta, a helyi szociális
rendelet értelmében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a kérelem benyújtását
megelızı egy hónap jövedelmét kell figyelembe venni.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármester szavazásra bocsátotta a
fellebbezése elutasításáról szóló határozati javaslatot.
A döntés elıtt elmondta, az Áe. rendelkezése alapján, mint elsı fokon eljáró szerv a
döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta, – Dr. Dávid Imre polgármester nem szavazott – és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228/1999.(VII.29.)KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a polgármester nevében hozott
VI.3063-2/1999. ikt. számú, 1999. július 8. napján kelt határozatot helyben
hagyja, és Varga Sándorné Gyomaendrıd, Selyem u. 105. szám alatti
lakos fellebbezését e l u t a s í t j a .
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül a Békés Megyei Bírósághoz /Gyula/ fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Varga Sándorné /sz.i.: 1962-01-08. an.: Berczi Anna/ Gyomaendrıd,
Selyem u. 105. szám alatti lakosú szülı, a polgármester nevében hozott,
VI.3063-2/1999. számú, 1999. július 8. napján kelt határozat ellen
fellebbezést nyújtott be. A határozat gyermekei részére rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása (beiskolázási támogatás) iránti
kérelem elutasítására vonatkozott.
A család jövedelmi viszonyai az alábbiak: Az apa 1999. április 15.
napjától a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll, mint közmunkás, havi
nettó jövedelme: 42.388,- Ft. Az anya GYET-en van, melynek havi összege:
14.122,- Ft. A család jövedelmét képezi még a 17.700,- Ft. összegő családi
pótlék, valamint 9.210,- Ft/hó összegő rendszeres gyermekvédelmi
támogatás.
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Ennek alapján a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem: 16.684,Ft.
A 15/1998. (IV.30.) KT. sz. rendelet 9. §. (1) bekezdésének a) pontja
kimondja:
“(1) A Képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti
azt a gyermeket, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg:
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı család esetében az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át,”
(1999. évben ez az összeg 12.280,- Ft.)
Fentiek alapján a Képviselı-testület a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal

Takács Istvánné Gyomaendrıd, Pásztor J u. 18. Szám alatti lakos fellebbezése
Dr. Dávid Imre polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd felkérte a
képviselıket, amennyiben egyetértenek a fellebbezés elutasításáról szóló határozati
javaslattal, úgy azt fogadják el.
A döntés elıtt elmondta, az Áe. rendelkezése alapján, mint elsı fokon eljáró szerv a
döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, – Dr. Dávid Imre polgármester nem szavazott – és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
229/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a polgármester nevében hozott
VI.3229-2/1999. ikt. számú, 1999. július 8. napján kelt határozatot helyben
hagyja, és Takács Istvánné Gyomaendrıd, Pásztor J. u. 18. szám alatti
lakos fellebbezését e l u t a s í t j a .
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül a Békés Megyei Bírósághoz /Gyula/ fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Takács Istvánné /sz.i.: 1953-12-21. an.: Szilágyi Irén/ Gyomaendrıd,
Pásztor J. u. 18. szám alatti lakosú szülı, a polgármester nevében hozott,
VI.3229-2/1999. számú, 1999. július 8. napján kelt határozat ellen
fellebbezést nyújtott be. A határozat gyermeke részére rendkívüli
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gyermekvédelmi támogatás megállapítása (beiskolázási támogatás) iránti
kérelem elutasítására vonatkozott.
A család jövedelmi viszonyai az alábbiak: Az apa rokkantnyugdíjas,
ellátás havi összege: 27.859,- Ft. Az anya szintén rokkantnyugdíjas,
melynek havi összege: 20.486,- Ft. A családdal együtt él Takács Ferenc
/sz.i.: 1980-10-23./ nagykorú gyermek, aki munkaviszonnyal rendelkezik,
havi nettó jövedelme: 18.285,- Ft. A család jövedelmét képezi még a 3.800,Ft. összegő családi pótlék, valamint 3.070,- Ft/hó összegő rendszeres
gyermekvédelmi támogatás.
Ennek alapján a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem: 18.375,Ft.
A 15/1998. (IV.30.) KT. sz. rendelet 9. §. (1) bekezdésének a) pontja
kimondja:
“(1) A Képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti
azt a gyermeket, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg:
a) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı család esetében az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át,”
(1999. évben ez az összeg 12.280,- Ft.)
Fentiek alapján a Képviselı-testület a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal

Forgács Istvánné Gyomaendrıd, Selyem u. 84. Sz. alatti lakos fellebbezése
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés ismertetése után felkérte a képviselıket,
amennyiben egyetértenek a polgármester nevében hozott elutasító döntéssel, úgy azt fogadják
el.
A szavazás elıtt elmondta, az Áe. Rendelkezése értelmében, mint elsı fokon eljáró szerv a
döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, – Dr. Dávid Imre polgármester nem szavazott – és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
230/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a polgármester nevében hozott
VI.3065-2/1999. ikt. számú, 1999. július 8. napján kelt határozatot helyben
hagyja, és Forgács Istvánné Gyomaendrıd, Selyem u. 84. szám alatti
lakos fellebbezését e l u t a s í t j a .
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
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A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított 30
napon belül a Békés Megyei Bírósághoz /Gyula/ fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Forgács Istvánné /sz.i.: 1953-04-13. an.: Hegedős Irén/ Gyomaendrıd,
Selyem u. 84. szám alatti lakosú szülı, a polgármester nevében hozott,
VI.3065-2/1999. számú, 1999. július 8. napján kelt határozat ellen
fellebbezést nyújtott be. A határozat gyermeke részére rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás megállapítása (beiskolázási támogatás) iránti
kérelem elutasítására vonatkozott.
A család jövedelmi viszonyai az alábbiak: Az anya elvált, egyedül
gondoskodik gyermeke nevelésérıl, munkaviszonnyal rendelkezik, havi
nettó jövedelme: 31.655,- Ft. A család jövedelmét képezi még havi 3.000,Ft. összegő gyermektartásdíj, valamint 4.500,- Ft. összegő családi pótlék.
Ennek alapján a családban az egy fıre jutó havi nettó jövedelem: 19.578,Ft.
A 15/1998. (IV.30.) KT. sz. rendelet 9. §. (1) bekezdésének b) pontja
kimondja:
“(1) A Képviselı-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti
azt a gyermeket, akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem
haladja meg:
a) ...
b) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülı család
esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át,”
(1999. évben ez az összeg 18.420,- Ft.)
Fentiek alapján a Képviselı-testület a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal

Elsı lakáshoz jutók támogatása ügyében érkezett fellebbezések
Mohácsi János és felesége Mohácsiné Dógi Heléne Gyomaendrıd, Losonczi u. 22.
Szám alatti lakosok fellebbezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt néhány
szóban ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, nevezettek a Tokai u. 2.sz. alatt lévı
ingatlan megvásárlásához nyújtottak be támogatási kérelmet az önkormányzat felé. A
megvásárolni kívánt ingatlan vételára 130.000 Ft. Az adásvételi szerzıdés
aláírásakor a vevık az eladó részére 50.000 Ft foglalót adtak át, a fennmaradó részt
pedig önkormányzati támogatásból fedeznék.
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A benyújtott kérelmet az alapeljárásban a Humánpolitikai Bizottság elutasította
azzal, hogy a család a jövedelmi viszonyai alapján nem hitelképes.
Nevezettek a bizottság elutasító határozata ellen fellebbezést nyújtottak be, melyben
leírták, hogy az épületet már lakhatóvá tették, felújították benne laknak. A vételár
fennmaradó részét más forrásból kiegyenlíteni nem tudják.
A fellebbezés felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a család jövedelmi
viszonyaiban változás nem következett be. A bizottság az alapeljárásban hozott
elutasító határozatát nem vonhatta vissza, mivel méltányosság gyakorlására nincs
jogköre. De tekintettel arra, hogy nevezett kérelmezık az épületet lakhatóvá tették,
beköltöztek, ezért a bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a kivételes
méltányosság címén a támogatás megállapítását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával a határozati javaslat
2. alternatíváját tette fel szavazásra, miszerint a képviselı-testület nevezett
kérelmezık fellebbezésének helyt ad és részükre kivételes méltányosság címén
13.000 Ft vissza nem térítendı és 26.000 Ft kamatmentes hitelt állapít meg a Tokai
u. 2.sz. alatti ingatlan megvásárlásához.
A döntés meghozatala elıtt tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy az Áe.
értelmében a Humánpolitikai bizottság tagjai, mint elsı fokon eljáró szerv a
döntéshozatalban nem vehetnek részt.
A képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával 14 igen szavazattal – Hangya
Lajosné, Dr. Kovács Béla, Czibulka György, Garai János képviselık, a
Humánpolitikai Bizottság tagjai nem vettek részt a szavazásban – az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
231/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Mohácsi János /1974./ és felesége
Mohácsiné Dógi Heléna /1976./ Gyomaendrıd, Losonczi u. 22. szám
alatti lakosok fellebbezésének h e l y t a d , és részükre kivételes
méltányosság címén, a Gyomaendrıd, Tokai u. 2. szám alatti ingatlan
megvásárlásához 13.000,- Ft. azaz: Tizenháromezer Forint vissza nem
térítendı, és 26.000,- Ft. azaz: Huszonhatezer Forint kamatmentes hitelt
á l l a p í t m e g .
Ezen határozat ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületéhez címzett, de Gyomaendrıd
Város Polgármesteri Hivatalához benyújtott kétpéldányos, illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS
Mohácsi János és felesége támogatási kérelmet nyújtott be, a Gyomaendrıd,
Tokai u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlásához, melynek vételára
130.000,- Ft.
Nevezettek kérelmét a Humánpolitikai Bizottság a 80/1/1999. (VI. 14.)
számú, 1999. június 14. napján kelt határozatával elutasította azzal, hogy a
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család a többször módosított 12/1998. (III. 5.) KT. számú rendelet 1. § /3/
bekezdésének c./ pontja alapján nem hitelképes, mivel a családban az egy
fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori saját jogú
öregségi nyugdíjminimumot. /Jelenleg ez az összeg 15.350,- Ft./
A család jövedelmi viszonyai: Mohácsi János 1999. április 15. napjától
augusztus 14. napjáig a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában áll, mint
közhasznú foglalkoztatott. Havi nettó jövedelme: 24.565,- Ft. A család
jövedelme kiegészül még a GYES összegével, mely 14.122,- Ft/hó , +
3.800,- Ft/hó családi pótlék, + 3.070,- Ft/hó rendszeres gyermekvédelmi
támogatás. A részletezett bevételek alapján a családban az egy fıre jutó havi
nettó jövedelem: 15.186,- Ft.
Nevezettek fellebbezésükben leírják, hogy az épületet már lakhatóvá tették,
felújították, benne laknak. A vételár fennmaradó részét más forrásból
kiegyenlíteni nem tudják.
Fentiekre figyelemmel a Képviselı-testület kivételes méltányosság címén a
rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
Ezen határozat a 12/1998. (III. 5.) KT. számú rendelet 9. §-án alapszik.
Határidı:

Azonnal

Munkácsi Gergely mezıır közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztés lényegét.
Nevezett közalkalmazott 1999. Július 1-én segédmotor kerékpárjával balesetet
szenvedett. A balesetet rögzítı jegyzıkönyvben elmondottak szerint a baleset nem
munkavégzés közben történt, de a szolgálati fegyver nála volt. Elismerte, hogy
napközben szeszes italt fogyasztott és a baleset idıpontjában ennek hatása alatt állt.
A balesetben szenvedett sérülése miatt négy napig volt kórházban, jelenleg
keresıképtelen járó beteg.
Mivel a vérében lévı alkohol olyan mértékő volt, amely kimeríti a vétség fogalmát,
ezért a rendırség nevezettel szemben eljárást folytat.
Ennek megfelelıen elvesztette azokat az alkalmazási feltételeket, amelyek a
pályázati kiírásban szerepeltek, nevezetesen érvényes vezetıi engedély,
fegyverviseléssel kapcsolatos feltételek.
Nevezettel folytatott megbeszélésen elismerte, hogy a reá vonatkozó szabályokat
megszegte, és írásban kérte a munkáltatót, hogy járuljon hozzá a közalkalmazotti
jogviszonyának június 30. Napjával közös megegyezéssel történı visszamenıleges
megszüntetéséhez.
A képviselı-testület, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója két lehetıség közül
választhat.
1. Elfogadja nevezett közös megegyezéssel történı visszamenıleges munkaviszony
megszüntetésére vonatkozó kérelmét,
2. Fegyelmi eljárást indít nevezettel szemben.
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A maga részérıl az elsı változat szerinti lehetıség támogatását javasolná a tisztelt
testületnek, - határozati javaslat 1. pontja - ugyanis ellenkezı esetben fegyelmi
eljárást kell megindítani, értelem szerint erre az idıre a munkavégzés alól Munkácsi
Gergelyt fel kell függeszteni, és a felfüggesztéssel járó jogkövetkezményeket a
testületnek kellene viselni.
Amennyiben a képviselı-testület támogatja a közalkalmazotti jogviszony közös
megegyezéssel történı megszüntetését, úgy a megüresedett mezııri állásra a
pályázatot ki kell írni. A pályázati eljárás lefolytatásával javasolta a polgármester
urat megbízni azzal, hogy a kinevezésre vonatkozó javaslatát terjessze be a
képviselı-testület szeptemberi ülésére.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, visszamenıleges hatállyal hozhate a képviselı-testület olyan határozatot, miszerint június 30-val közös megegyezéssel
megszünteti nevezett közalkalmazotti jogviszonyát.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, mivel Munkácsi Gergely
írásban benyújtotta a munkaviszony ilyen formában történı megszüntetésre
vonatkozó szándékát, tulajdonképpen a képviselı-testület elfogadja nevezettnek ezen
bejelentését.
Dr. Dávid Imre polgármester szintén ezt a megoldást tartotta célszerőnek támogatni,
felkérte a képviselıket, amennyiben nincs több kérdésük, észrevételük döntsenek a
határozati javaslatról az elıterjesztésben leírtak szerint.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
232/1999. (VII.29.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Munkácsi
Gergely Gyomaendrıd, Bercsényi u. 11. Szám alatti lakos közalkalmazotti
jogviszonyát 1999. 06. 30 - án a Kjt. 25. § (2) a) bekezdése szerint " Közös
megegyezéssel " megszünteti.
A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre Polgármestert a szükséges munkaügyi
intézkedések megtételére.
Határidı: azonnal

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a megüresedett
mezııri állás betöltése érdekében a mezııri állásra az 1997. Évi CLIX tv. 20. §-ban
foglaltakra figyelemmel a pályázatot írja ki.
Utasítja továbbá a polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatását követıen a
kinevezésre vonatkozó javaslatát terjessze be a képviselı-testület szeptemberi ülésére.
Határidı: 1999. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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Tájékoztató az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnél fennálló APEH és TB tartozásról
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Mint emlékezetes az elmúlt üléseken már kapott tájékoztatást a képviselı-testület a
Tőzoltó egyesületnél fennálló problémákról. Személy szerint bízott abban, hogy
utolsó alkalommal kell errıl a témáról beszélni.
A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya elvégezte az egyesület 1995-9. Évekre
terjedı könyvelési és bizonylati rendszerét, melyre a nagy összegő APEH és TB
tartozás adott indítékot.
A vizsgálat elvégzésére az Államháztartásról szóló törvény ad lehetıséget az
önkormányzatnak, amely szerint azon civil szervezeteknél, melyek önkormányzati
támogatásban részesülne, a támogatás mértékéig jogosult és köteles a felhasználást
ellenırizni. Ugyanakkor az egyesület vezetısége is felkérte a Pénzügyi osztályt
ennek a vizsgálatnak a lefolytatására.
A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fennálló tartozás mértéke kb. 1,6 millió
Ft, amely nagyjából egyezik azzal az összeggel, amit az adóhatóság és a TB kiközölt
az egyesület felé.
Tudni kell azt, hogy az egyesület részletfizetési kedvezményre irányuló kérelmet
nyújtott be a TB felé, amelyet meg is kapott 1999. December 31-ig.
Mint ismeretes az egyesület egyik legjelentısebb bevétele az önkormányzattól
származik – önkormányzati támogatás formájában.
Az önkormányzat ezzel a vizsgálattal tulajdonképpen a hiány rendezésére vonatkozó
döntési lehetıségeit kimerítette. Ezt követıen természetesen az egyesület
vezetıségén áll az a felelısség, hogy ezt a közgyőlés elé terjeszti, és ott kell
meghozni az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket.
Jelenleg az önkormányzat elıtt annyi lehetıség áll, hogy azokat a támogatási
összegeket, amelyek még nem kerültek kifizetésre, zárolja és az egyesület
közgyőlése felé olyan intézkedést kezdeményez, amelyben az egyesületet arra
ösztönzi, hogy rendezze ezeket a hiányokat.
Nagyon érdekes volt számára, hogy a vizsgálat eredményét tartalmazó anyagot,
melyet meg kellett küldeni azon a személyek, akik az egyesület vonatkozásában
korábban érdemi döntést hoztak, és részükrıl magyarázatot kellett kérni a kialakult
helyzetrıl, az errıl szóló levelet az egyesület jelenlegi elnöke nem volt hajlandó
aláírni. Megítélése szerint az egyesületnél lévı belsı pénzügyi problémának a
rendezése elsıdlegesen a vezetésnek lenne a kötelezettsége és nem egy külsı
szervnek, jelen esetben az önkormányzatnak. Végül is az egyesület volt parancsnoka
és a két könyvelı részérıl a magyarázatot tartalmazó levelek megérkeztek, de ezek
eléggé semmit mondó magyarázatok.
Személyes véleménye, hogy ezen három személy felelıssége fennáll, amelyek adott
esetben egyéb dolgokat is kimeríthetnek pl. rendırségi eljárás, kártérítési eljárás
kezdeményezése, amely mindenképpen az egyesület vezetıségének lenne a
kötelezettsége.
Összegezve azt lehet elmondani, hogy a képviselı-testületnek az elıterjesztésben
szereplı határozati javaslatot, szükséges lenne elfogadnia, mivel ellenkezı esetben
változatlanul folyósításra kerülne az önkormányzati támogatás az egyesület felé,
melyek aztán az APEH és a TB felé mennének el.
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Joggal merülhet fel azonban a kérdés, hogy mi lesz az egyesület sorsa abban az
esetben, ha a vezetıség nem teszi meg a szükséges intézkedéseket és az APEH felé
nem sikerül rendezni ezeket a tartozásokat. / A TB átadta behajtásra a tartozást /.
Ebben az esetben az egyesület egy felszámolási eljárás alá kerül, és a bíróság ki fogja
mondani az egyesület feloszlatását.
Az egyesületnek igazán vagyona nincs, egyedül a darus kocsi és a Ford kisteherautó
szerepel az egyesület nevén, a többi vagyon az önkormányzat tulajdonában van.
Több alkalommal próbáltak leülni az egyesület vezetésével és megbeszélni a
stratégiai lépéseket. Az önkormányzat részérıl el is hangzott olyan ígéret, hogy
közremőködik a TB tartozások vonatkozásában részletfizetési kedvezmény
megítélésében, amennyiben az egyesület megteszi a szükséges lépéseket –
kezdeményezi a felelısségre vonást.
Az önkormányzat részérıl tett ígéret teljesítésre került, ami az egyesület részérıl
viszont nem mondható el.
Császárné Gyuricza Éva képviselı az alábbi kérdésekre kért választ.
- Az egyesület könyvelését ki végzi?
- A vizsgálat nem terjedt ki az 1998. Évre, így nem látható pontosan, mennyi volt a
tényleges tartozás december 31-én.
- További kérdése, mennyi volt az egyesület pénze 1998. December 31-én?
- Mit takar a beszámolóban a 23 millió Ft egyéb vállalati támogatás?
- Pontosan mennyi az egyesület vagyona forint összegben, reálisan tudta volna
teljesíteni ezeket a fizetési kötelezettségeket?
A határozati javaslatban az önkormányzati támogatás további folyósításának
felfüggesztése azt jelenti esetleg, hogy több évig is tarthat.
- Ki a felelıs a történtekért?
- Szakavatott emberek voltak-e, akik korábban az egyesület könyvelését vezették?
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésekre válaszolva elmondta, jelenleg a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje Tóthné Gál Julianna pénzügyi ügyintézı végzi
az egyesület könyvelését, megbízás alapján.
- A legnagyobb probléma az volt, hogy az egyesület könyveit nem vezették, 1996-tól
indult meg igazán, nem folyamatos, hanem utólagos volt a könyvelés. A
könyvvezetést szakemberek végezték, megbízási szerzıdés alapján.
- A 23 millió Ft helytelen adóbevallásból adódik. Olyan támogatás lett feltüntetve,
ami nem volt reális, ez ugyan olyan bírságoló tényezıként szerepel.
- Az önkormányzat a probléma rendezését abban látta volna, hogy az egyesület
vezetése üljön le az APEH és a TB képviselıivel és próbáljanak megállapodni, és
legyen valószínősíthetı, hogy ezt a tartozást nem az ez évi önkormányzati
támogatásból kívánják rendezni. Természetesen, ha valamilyen pozitív elmozdulás
történik, úgy az önkormányzat partner lesz abban, hogy a támogatás folyósításának
lehetıségét újra tárgyalják.
- Az, hogy reálisan teljesíthette volna az egyesület a tartozás kiegyenlítését vagy
nem, ebben a vonatkozásban a legnagyobb probléma az, hogy ezek a hiányok 199597 idıszakból erednek, amikor is az egyesületnek lett volna pénze arra, hogy a
járulékfizetési kötelezettségének rendben eleget tegyen.
- Pontos vagyonkimutatása igazán nincs az egyesületnek. 1998-tól indult el
valamilyen szintő leltározás, és igazán akkor kezdtek a hibák kibukkanni.
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Mindenképpen hiba volt, hogy az 1998. Évi átvételkor nem történt tételes átadásátvétel és ellenırzés.
Összegezve azt lehet mondani, hogy többen, többféleképpen követtek el hibát.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ha az egyesület további támogatást
szeretne az önkormányzattól, elıször tegye rendbe az adósságokat. Sajnos úgy tőnik,
a jelenlegi vezetés erre nem hajlandó, nem képesek elkészíteni a részletes leltárt sem.
Czibulka György képviselı elmondta, az elızı ciklusban igen komoly összegő
önkormányzati támogatásokat kapott az egyesület, amely a végére úgy látszott, hogy
elfolyik vezetés kezében.
Személy szerint sajnálta, hogy így történtek a dolgok, igen is egyetért azzal, hogy
valahol határt kell szabni.
Dr. Dávid Imre polgármester kijelentette, a város az Önkéntes Tőzoltó Egyesületet
fenn kívánja tartani, a történtek ellenére is, de ehhez szükséges, hogy az egyesület
rendbe tegye a dolgokat. Legyen egy olyan szakmai és társadalmi vezetés, amelyben
megbízhatnak.
További hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
233/1999. (VII.29.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkéntes Tőzoltó Egyesület
részére meghatározott támogatás további folyósításának felfüggesztését
rendeli el mindaddig, míg az egyesület az állammal szemben fennálló
köztartozásai rendezése céljából megállapodást nem köt az APEH-kal.
Kivételt képez a polgári szolgálatot teljesítık alkalmazásának költsége,
melynek fedezetét továbbra is biztosítja az önkormányzat.
Határidı: azonnal

További írásos napirendi pont nem volt Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte
Kovács Lajos urat a Barátság Sport Egyesület tiszteletbeli, valamint Gellai Imre
alpolgármester urat, mint az egyesület újonnan választott elnökét.
Ezúton kívánta megköszönni a sportvezetés meghívását, hogy egy ilyen szép
környezetben tudták a mai ülést megtartani. Remélte, hogy ugyan ilyen töretlen szép
és eredményes lesz az NB-II. –s csapatnak a bajnoki mérkızése.
Gellai Imre alpolgármester, az egyesület elnöke, az egyesület nevében köszöntötte a
polgármester urat, a képviselı-testület tagjait és Kovács Lajos tiszteletbeli elnök urat.
Kovács úr kb. két hete kérte fel az elnöki feladatok ellátására, melyet elvállalt.
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Kovács úr pedig felvállalta a játékosok NB-II.-be való átigazolásával kapcsolatos
feladatokat.
Lényegében az egyesület vezetısége azért kérte, javasolta ezt a kihelyezett ülést,
mert ezen létesítmény felépítésének körülményeirıl igen sok rossz hangzott el egy
endrıdi településrészen élı képviselı részérıl az elızı ciklusban. Személyesen
többször megtekintette ezt a létesítményt, és azt látta, hogy a képviselı által
elmondottak nem fedik a valóságot. Ezért is kezdeményezték, hogy a képviselıtestület tagjai személyesen gyızıdjenek meg a valós helyzetrıl.
Felkérte Kovács Lajos urat, akinek oroszlán része volt ennek a létesítménynek a
megvalósításában, hogy kísérje végig a képviselı-testület tagjait a sportpályán és az
épületben.
Kovács Lajos tiszteletbeli elnök a Sportkör nevében megköszönte a képviselıtestület tagjainak, hogy elfogadták a meghívást, jelenlétükkel megtisztelték az
egyesületet.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselıknek a jelenlétet, a
hozzászólásokat és a zárt ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Czibulka György
hitelesítı

Garai János
hitelesítı
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