Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
20/1999.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. szeptember 23-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné
Gyuricza Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács
Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác, Véha
Lászlóné képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Haveldáné Gellai Ágnes, Nagy Istvánné, Uhrin
Zoltánné, Rau József osztályvezetık
Önkormányzati intézmények vezetıi,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Tárgyalási joggal Székely Péter a
(Kunszentmiklós) ügyvezetı igazgatója

Kunstruktúra

Kht.

Kis Éva, valamint Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetık
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a jegyzı,
aljegyzı urakat, az intézmények vezetıit és valamennyi jelenlévı érdeklıdıt. A helyi Kábel
Televízión keresztül köszöntötte a város lakosságát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs Képviselı-testületbıl jelen volt 19 fı.
Kovács Attila távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dr. Kovács Béla és Tótka Sándor képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt, mintegy két hónapos idıszak fontosabb
eseményeirıl.
Elızetes tájékoztatásként bejelentette, hogy 1999. november 1-tıl a szarvasi Közjegyzı minden héten szerdán közjegyzıi ügyfélfogadást tart a Vállalkozók házában. Helyben kerülnek
elintézésre a hagyatéki, illetve a hitelesítéssel kapcsolatos ügyek. Az okiratkészítéssel kapcsolatos ügyeket egyelıre továbbra is a szarvasi irodában lehet intézni.
A nyári hónapok folyamán jelentıs esemény volt a Hármas-Körös árterében, a szabad strandon megrendezett III. Nemzetközi Bogártalálkozó. Az ország különbözı részébıl, sıt külföldrıl is mintegy 70 Volkswagen típusú gépkocsi vett részt.
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Hasonló mérető rendezvény volt a II. Nemzetközi Halfızı verseny, amely szintén kellemes
kikapcsolódást és szórakoztatást jelentett az érdeklıdıknek. Az ezzel egy idıben tartott népmővészeti kiállítás és vásár is igen sok érdeklıdött vonzott.
Augusztus 14-én a Kner Nyomda Rt. Kner Albert 100 éves születésnapja alkalmából Kner
Albert Centenáriumi Ünnepséget rendezett. Ezen alkalomból 44 közvetlenül a Kner családba
vagy rokonságba tartozó leszármazott jelent meg. Az ünnepség keretében a Hısök úti volt
piactéren 4 emlékfát ültettek el a Kner család tagjai, illetve a Kner család tiszteletére az önkormányzat is elhelyezett egy emlékfát.
Az ünnepség alkalmával felmerült annak a gondolata, hogy a Fı úton lévı Kner Emlékmővet
esetleg át kellene helyezni a volt piactér helyére, az emlékfák köré - amelyre a család anyagi
támogatást is adna.
Katona Kálmán miniszter úr levélben megköszönte az egészséges ivóvíz ünnepélyes átadásakor kapott szívélyes vendéglátást, a programot. A miniszter úr nevében Regıs Szilveszter
fıosztályvezetı válaszolt azokra a feltett kérdésekre, melyeket a város nevében tettek fel a
miniszter úrnak, és amelyek mindannyiunkat érint. Ilyen volt például a Blaha - Selyem és a Fı
út egy része rekonstrukciójának kérdése, a Bajcsy és a Fı úti keresztezıdésben egy körforgalmi rendszer kialításának esetleges lehetısége.
Az elmúlt hetekben került sor a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola új tanügyi épületének, valamint a Kner Imre Gimnázium épület külsı homlokzata felújításának ünnepélyes átadására.
A jövı hét kedden kerül sor a 2.sz. Általános Iskola Fı úti épülete felújításának átadására.
Szeptember 16-án a jegyzı úrral Bábolnán jártak abból az alkalomból, hogy találkozzanak Dr.
Latorcai János országgyőlési képviselıvel, akivel az Ipari park cím elnyerésére benyújtandó
pályázatról szerettek volna tárgyalni, de a képviselı úr egyéb elfoglaltsága miatt a beszélgetésen nem tudott részt venni. Sikerült viszont beszélni Dr. Tamás Károly államtitkár úrral a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz történı átadása ügyében. A témáról bıvebben külön napirendi pontként lesz szó a mai ülésen.
A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal részletes, átfogó ellenırzést végzett a Polgármesteri
Hivatalban. Az ellenırzés során olyan gondok, problémák nem merültek fel, amelyek azonnali intézkedést igényeltek volna. Az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvet a Képviselı-testület
tagjainak a rendelkezésére fogják bocsátani.
Szeptember 24-én a Békés Megyei Közgyőlés tartja soron következı ülését. A napirendi pontok között szerepel a gyomaendrıdi Polgári Védelmi Bázis épületének önkormányzati tulajdonba történı átadása térítésmentes. Ugyanakkor a megyegyőlés ezen ülésen fog dönteni a
Békés Megyéért Kitüntetı Díj címben részesülı személyekrıl. A képviselı-testület által a
díjra felterjesztett Sóczó Elek urat az elıkészítı bizottság a 4. helyre javasolta.
Szeptember 29-én lesz a vitatott földek ügyének pere a Legfelsıbb Bíróságon. Az önkormányzatot Dr. Debreceni Gizella ügyvédnı fogja képviselni.
Befejezıdött a Polgármesteri Hivatal épületének külsı felújítása, valamint a belsı átalakítások
is a befejezéshez közelednek.
Az Öregszılıi kerékpárút kivitelezésére a STRABAG HUNGÁRIA Kft. adta a legkedvezıbb
ajánlatot.
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A termál kutat felújítás miatt várhatóan két hétig lezárják a lakosság elıl.
Az okmányiroda kialakítása várhatóan el fog húzódni. A legutóbbi információk szerint valószínő, hogy csak rendırkapitánysági székhellyel hozzák létre. A város vezetısége több irányban tett lépéseket annak érdekében, hogy településünkön is támogassák az iroda létrehozását.
Nálunk mind a személyi, mind pedig a helyi feltétel meg volna ehhez.
Többszöri pályáztatás után kiválasztásra került a Blaha úti Idısek Otthona épület kivitelezıje.
Az épület új részének megépítését a fıvállalkozóval végeztetnék, míg a régi épületrész átalakítását az intézmény részben saját erıvel, részben pedig vállalkozók útján végezné.
Bizonyos személyi cserék voltak a Polgármesteri Hivatalnál az adóosztály vezetıjének személyében, ugyanakkor új dolgozók, gyakornokok kerültek alkalmazásra. Az új osztályvezetı
Haveldáné Gellai Ágnes. A pénzügyi és a városüzemeltetési osztályon egy-egy fı gyakornokot alkalmaznak, valamint egy fı állandó. A kirendeltségre szintén egy fı került felvételre
ügykezelıi beosztásban.
További bejelentenivalója nem volt, a meghívóban szereplı napirendet az alábbiak szerint
javasolta módosítani. 2. napirendi pontként javasolta az "Ipari park" cím pályázat benyújtásához szükséges Képviselı-testületi döntések tárgyú - a meghívó szerint a 18./ napirendi pontként szereplı- elıterjesztést javasolta megtárgyalni. A 18./ napirendi pont helyére pedig javasolta a pótlólag kiosztásra került " Bethlen Gábor Szakképzı Intézmény átadása a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz" tárgyú elıterjesztést felvenni.
A Képviselı-testület a napirend módosítására tett javaslattal egyhangú, 19 igen szavazattal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
234/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.

Gyomaendrıd-Öregszılıi kerékpárút építéséhez saját forrás kiegészítése
„Ipari Park„ cím pályázat benyújtásához szükséges Képviselı-testületi döntések
Állattartási rendelet módosítása
Gyomaendrıd város Általános Rendezési Tervérıl szóló 6/1999. (II.4.) KT számú
rendelet visszavonása
5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
7. Az 1999. évi költségvetés elsı félévi teljesítése
8. Az önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 1999. évi végéig
9. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
10. Bethlen Gábor Szakképzı Iskola mutatószámos fejlesztési igénye az 1999/2000.
tanévre
11. Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának pénzeszköz megelılegezés beruházás finanszírozására
12. Városi Gondozási Központ támogatási kérelme új munkakör létesítéséhez
13. A Kossuth úti óvoda épült felújítására pótigény
14. 2. sz. Általános Iskola épület felújítására pótigény
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15. Kisréti út 27. sz. alatti iskolaépület átalakítása
16. Gyomaendrıdön mőködı futball klubok támogatása
17. Német Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme emléktábla elhelyezéshez
18. Bethlen Gábor Szakképzı Intézmény átadása a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
19. Tumor Alapítvány támogatási kérelme
20. Gyomai piactéri árkádsor értékesítése pályázati kiírás útján
21. Rákóczi u. 19.sz. alatti volt zeneiskola épültének értékesítése pályázati kiírás útján
22. Gyomaendrıd, Kocsorhegyen lévı volt iskolaépület értékesítése pályázati kiírás
útján
23. A Hısök u. 66/1 sz. és a Kacsóh P. u. 4. sz. alatti szolgálati bérlakások étékesítése
24. Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel F. u. 29. alatti lakos vételi ajánlata a Vízmősoron lévı ingatlanokra
25. Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelem
26. Jelzálog valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése
27. Gyomaendrıd közvilágítás korszerősítése
28. Vöröskereszt helyi szervezetének elhelyezése
29. Kirendeltség elıvásárlásáról való lemondás
30. Juh hodály üzemeltetésével kapcsolatos nyilatkozat
31. Termálvíz szolgáltatásával kapcsolatos nyilatkozat
32. Kner Imre Gimnázium alapító okiratának módosítása
33. Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola és a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola beszámolója
az 1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról
34. Tájékoztató az 1998/99-es tanév érettségi, érettségi-képesítı és szakmunkásvizsgák eredményeirıl a város középiskoláiban
35. Pályázati kiírás a Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására
36. Mezııri szolgálatnál bekövetkezett személyi változások
37. Az önkormányzat 2000. év évszámítási problémájára (Y2K) történı informatikai
felkészültségének felmérése és a zavar elhárítási terv elfogadása
38. Az önkormányzat tagfelvételi kérelme az Önkéntes Tőzoltó Egyesületbe
39. Gyomaendrıd Város Millenniumi rendezvényei
40. Beszámoló a Hatósági osztály munkájáról
41. Helyi járatú autóbusz menetrend módosítása
42. Bejelentések
Határidı: azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt kérte a képviselıket, hogy a lejárt határidejő határozatokról készült jelentésrıl döntsenek.
Szóbeli kiegészítésként a 216/1999. (VII.29.) KT számú határozattal kapcsolatban elmondta,
hogy a Katona J. u. 34. sz. alatt lévı szolgálati bérlakást -, melyet a Képviselı-testület 5 évre
kiutalt Vass Ildikó pedagógus részére - nevezett egyéb körülményre való hivatkozással nem
vette igénybe, így a lakás jelenleg üresen áll.
Megkérdezte a képviselıket, van-e észrevételük, kérdésük a jelentéssel kapcsolatban.
A képviselık részérıl kérdés, észrevétel nem volt, egyhangú 19 igen szavazattal a jelentést
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
235/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 21/1999.(I.28.), 27/1999.(I.28.),
50/1999.(II.25.),
110/1999.(IV.29.),
117/1999.(IV.29.),
140/1999.(V.27.),
162/1999.(VI.24.),
176/1999.(VI.24.),
177/1999.(VI.24.),
179/1999.(VI.24.),
180/1999.(VI.24.), 188/1995.(VIII.24.), 194/1999.(VII.29.), 195/1999.(VII.29.),
201/1999.(VII.29.), 205/1999.(VII.29.), 208/1999.(VII.29.), 209/1999.(VII.29.),
210/1999.(VII.29.), 211/1999.(VII.29.), 212/1999.(VII.29.), 214/1999.(VII.29.),
215/1999.(VII.29.), 216/1999.(VII.29.), 219/1999.(VII.29.), 220/1999.(VII.29.),
222/1999.(VII.29.), 223/1999.(VII.29.), 398/1998.(XII.15.) számú határozatokról készült jelentést elfogadja.
Határidı:

azonnal

( Kovács Attila képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 20 fı. )

1./ napirendi pont
Gyomaendrıd Öregszılıi kerékpárút építéséhez saját forrás kiegészítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottság elnököt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, nem elıször találkozik a képviselı-testület ezzel
a témával, hiszen az elmúlt ülésen döntöttek arról, hogy a kerékpárút építésére pályázatot
nyújtanak be a Békés megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A döntésnek megfelelıen a pályázat benyújtásra került. A pályázat értékelésekor a bíráló bizottság az igényelt 17.014 e Ft támogatás helyett 15.798 e Ft-ban állapította meg a támogatás mértékét. A számítások szerint a
beruházás teljes összege 24.305 e Ft, így a megítélt támogatás a korábban vállalat önkormányzati saját erıs résszel együtt sem lenne elegendı, ezért szükség van arra, hogy a hiányzó
összeget - 1.216 e Ft-ot - az önkormányzat saját forrás kiegészítéseként a költségvetésébıl
biztosítsa.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság javasolja a képviselı-testületnek a saját forrás kiegészítéséhez való hozzájárulást.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket döntsenek a bizottság által elıterjesztett
határozati javaslatról.
A Képviselı-testület vita nélkül, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
236/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Öregszılıi kerékpárút építésére korábban
biztosított 7.291 e Ft saját forrás részt a hiányzó 1.216 e Ft-tal kiegészíti az 1999. évi
költségvetésébıl, így a beruházásban az önkormányzat saját hozzájárulása 8.507 e Ft.
A Képviselı-testület a beruházáshoz szükséges saját forrás kiegészítésének fedezetéül
a kamatbevételi többletet jelöli ki.

320

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, illetve a rendelet módosításra: 1999. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

2./ napirendi pont
"Ipari Park Cím" pályázat benyújtásához szükséges Képviselı-testületi döntések
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Székely Péter urat a Kustruktúra Kht. ügyvezetı
igazgatóját, a terv készítıjét, aki tárgyalási joggal volt jelen az ülésen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést:
A Képviselı-testület már több alkalommal foglalkozott az ipari park létrehozásával, az ezzel
kapcsolatos pályázat benyújtásának elıkészítésével. Hol is tart jelenleg ez az elıkészítı munka illetve melyek voltak az elızetesen meghozott döntések?
Elsı alkalommal ebben a témában arról döntött a testület, miszerint megbízza a polgármestert,
hogy az ipari park kialakításához szükséges területvásárlásokat készítse elı és bonyolítsa le. A
következı döntésében a pályázat elkészítıjét választotta ki, amikor még a pályázat benyújtásával kapcsolatos eljárási határidık nem voltak ismertek.
Az idıközben megjelent pályázati kiírás szerint a benyújtási határidı szeptember 30, tehát
elmondható, hogy a témával kapcsolatban az utolsó elıtti fordulóhoz érkeztek. Ezt követıen a pályázat elnyerése esetén - a végsı lépés az lesz, hogy az ipari parkot létrehozzák és mőködtessék.
Melyek azok a témakörök, amelyekrıl a mai ülésen dönteni kell a testületnek?
Elsıdlegesen annak a szervezeti formának a kialakításáról, amely az ipari park címre a pályázatot ténylegesen be fogja nyújtani, és a cím elnyerése esetén a parkot üzemeltetni, mőködtetni fogja. A többszöri szakértıi megbeszélés eredményeként az látszik célszerőnek, ha egy
gazdasági társaság nyújtja be a pályázatot, ugyanis közvetlenül az önkormányzatnak azért
nem célszerő, mert nem lesz jogosult az ÁFA visszaigénylésre. Ennek kapcsán az egyeztetéseken továbbiakban azt kellett eldönteni, hogy egy új gazdasági társaságot hozzanak létre,
vagy van az önkormányzatnak egy olyan gazdasági társasága, amely képes és alkalmas a pályázat benyújtására. Az önkormányzat rendelkezik egy ilyen egyszemélyes gazdasági társasággal, nevezetesen a Gyomaszolg Kft., amely alkalmas és képes lehet - a személyi és technikai feltételeit tekintve - arra, hogy az ipari parkot kezelni tudja. A Kft ügyvezetıjével történt
elızetes megegyezés után a továbbiakban azt kellett megvizsgálni, hogy a kft jelenlegi szervezete alkalmas e arra, hogy ezt a pályázatot lebonyolítsa. Az egyszemélyes kft, amely 100%os tulajdonában van az önkormányzatnak, alkalmas kell legyen a döntési folyamatok során a
szükséges döntések meghozatalára. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak ezen döntések felett meglegyen a szükséges kontrolja a társaság szervezetét úgy kell
átalakítani, hogy lehetıség legyen a folyamatos ellenırzésre, a rossz döntések számonkérésére. Erre célszerő létrehozni egy legalább három tagból álló felügyelı bizottságot és ezzel párhuzamosan módosítani a kft. alapító okiratát, és kiegészíteni a tevékenységi körét.
Az elıterjesztés elsı részében szereplı javaslatok ezeknek a döntéseknek a meghozatalát céloznák meg. Ezen belül lenne még egy ezzel összefüggı megállapodás, amelynek lényege,
hogy az önkormányzat és a magánszemély tulajdonában lévı földterületeket a kft-nek tartós
használatba átadja. A cím elnyerésének feltétele, hogy az iparterület legkisebb nagysága 10
hektár legyen és a megvalósító szervezetnek a terület teljes tulajdonjogával vagy tartós
- legalább 25 éves- használati jogával kell rendelkeznie.
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Az elıterjesztés következı része azokról a mellékletekrıl, szakmai munkák elfogadásáról
szólna, amelyet a pályázatot elkészítı szervezet készített el.
Összegezve, amennyiben a képviselı-testület a határozati javaslatot elfogadja, úgy a következı napokban a felügyelı bizottság megtartja alakuló ülését, meghozza a szükséges döntéseket
és így a pályázat a határidıre benyújtható.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, az ipari park létrehozása, talán az egyetlen
lehetıség arra, hogy megállítsuk a munkanélküliséggel kapcsolatos negatív folyamatot a városban.
Azzal maximálisan egyetértett, hogy a kft. nyújtsa be a pályázatot, azt viszont nem tartotta
megnyugtatónak, hogy a pályázat elnyerése esetén a kft jelenlegi szervezte alkalmas lenne
arra a munkára, ami az ipari park szervezésével, marketing és egyéb munkájával jár. Véleménye szerint, a nyerés esetén a kft-ben ki kell alakítani azt a szervezetet, ami alkalmas lesz arra,
hogy ezt a feladatot ellássa, hiszen a felügyelı bizottság még az átruházott jogkörében sem
tudja ezt pótolni.
Elképzelése szerint a felügyelı bizottság létszámának összetételére tett javaslat akkor lenne
tökéletes, ha a " város mindenkori polgármestere, a pénzügyi és gazdasági bizottságának mindenkori elnöke és a harmadikként javasolt személynek a szakmai gyakorlata alkalmassá teszi
a kft-ben folyó munkáknak az ellenırzésére" meghatározásra egészülne ki.
Javasolta továbbá, hogy a társasági törvény szerint, amennyiben nem határozzák meg a felügyelı bizottság mőködésének idıtartamát, úgy az legyen 3 év, és ezt követıen lehet ezen
újbóli választással módosítani, amennyiben szükséges. Rendkívül fontos ugyanis az a marketing, kereskedelmi pénzügyi munka, amely a pályázat elnyerése során a Kft-re vár. Az eddigi
feladatait rendkívül jól látja el a kft, viszont jelenleg nem rendelkezik azzal a szervezettel, ami
az ipari park mőködtetése során feladatként jelentkezik.
Az anyag átolvasása során nem találkozott azzal a gondolattal, hogy "ipari park hálózat".
Megítélése szerint pedig ebben kellene gondolkodni, a mezıtúron létesítendı ipari parknak
inkább együttmőködı partnere nem pedig konkurense kellene hogy legyünk.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony által felvetett kérdésekre reagálva elmondta,
természetesen a cím elnyerése esetén a kft. személyi állományát a megfelelı képesítéssel rendelkezı személyekkel ki kell egészíteni. A kft. jelenlegi ügyvezetıje képes meghozni azokat a
döntéseket, amellyel kiválasztja ezt a szükséges személyi állományt.
A felügyelı bizottságba javasolt személyeket illetıen a társaság alapító okiratában név szerint
kell szerepeltetni a bizottság tagjait, ugyanis név szerint kell regisztráltatni a cégbírósági nyilvántartásban. A harmadikként javasolt személyrıl tudni kell, hogy a hivatal pályakezdıként
alkalmazott köztisztviselıje, aki most végzi a pénzügyi és számviteli fıiskolát, így kellı ismeretekkel fog rendelkezni arra az esetre, amikor ez a bizottság már érdemben fog mőködni,
amely megítélése szerint reálisan két-három év múlva következik be.
A felügyelı bizottságot a képviselı-testület a megbízási határidın belül bármikor visszahívhatja az öt éven belül, és amúgy is folyamatosan be fogja számoltatni a kft-t a tett intézkedésekrıl.
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint a határozati javaslatok megfelelnek az utolsó
elıtti fázisban szükséges intézkedéseknek.
Magának az ipari parknak a létrehozásával már korábban egyetértett a képviselı-testület,
azonban úgy tapasztalja, hogy a lakosság körében sokan pesszimistán tekintenek erre, nem
látnak a távlatba eléggé. Helyesnek tartaná, fıleg a pályázat elnyerése esetén, ha komoly szerepet szentelnének a propagandának a helyi sajtón keresztül. Tudatosítani kell a lakossággal,
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hogy ez egy olyan kitörési pontot jelent, amit nem szalaszthatnak el, nem sajnálhatják rá a
pénzt, annál is inkább, mert ez a várakozások szerint idıvel meg fog térülni.
Az elızetes környezeti hatástanulmány címő mellékletben a város belterületi út hosszát javasolta korrigálni, véleménye szerint nem jó a feltüntetett adat, ettıl kevesebb.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a 7.sz. melléklet 14. oldalán a Kapuvár települést kérte
Gyomaendrıdre átírni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Székely Péter urat a Kunstruktúra Kht. ügyvezetıjét
röviden válaszoljon a hozzászólások során elhangzott kérdésekre.
Székely Péter ügyvezetı elmondta, a szakértıi munka megkezdésekor már jelezték, hogy a
kft, amely megalakul nem az elsıdleges mőködtetı kft lesz. Ma az országban az ipari parkok
akkor mőködnek jól, ha megfelelı anyagi háttérrel bíró szakmai befektetı támogatja vagy
nyeri el az üzemeltetést. Ez azt jelenti, hogy az ipari park cím birtokában közel 10 cég zárt
tenderen versenyeztethetı ma Magyarországon, amely megfelelı anyagi és technikai hátérrel
rendelkezik.
Az ipari park hálózatot illetıen az érintett települések polgármestereinek az volt a meggyızıdése, hogy a Körösmenti és a Nagykunsági Kistérség minden gond nélkül létrehozhatja ezt a
hálózatot, és mint térségi rendszer alkalmas arra, hogy megfelelı Európai pénzeszközökre is
pályázhasson. Ez az elképzelés a végleges pályázati anyagban szerepelni fog.
Az elıkészítı munka folyamatában tervezték egy helyi vállalkozói fórumnak a megrendezését, de a nyári hónapokban ez nem volt összehozható. Ezen vállalkozói fórumon keresztül a
lakosság is megkapta volna a szükséges információt.
Az anyagban elıforduló hibákért elnézést kért, a végleges pályázatban ezek korrigálásra kerülnek.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát elmondta, kétségtelen, hogy a cím elnyerését
követıen sok mindent át kell tekinteni, szervezeti egyéb kérdéseket, ma azonban a pályázat
benyújtásáról kell dönteni.
A határozati javaslat kilenc pontban fogalmazta meg azokat a döntéseket, amelyek a pályázat
benyújtásához szükségesek. Arra kérte a képviselıket, hogy ezen pontok elfogadásáról egyszerre döntsenek.
A Képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat egyhangú 20 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
237/1999. (IX.23.) KT számú határozata
I.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett
"Ipari Park cím" elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásával, valamint a cím elnyerését követıen az ipari park megvalósításával és annak üzemeltetésével a
GYOMASZOLG Kft-t, mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságot bízza meg.
A képviselı-testület utasítja a GYOMASZOLG Kft ügyvezetıjét, Fábián Lajost, hogy
az önkormányzat által megrendelt és a Kunsruktúra Kht. által elkészített „Ipari Park”
címet viselı pályázatot a pályázati kiírás szerint az ott meghatározott határidıben
nyújtsa be.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 29.
Dr. Dávid Imre Polgármester és Fábián Lajos ügyvezetı

II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, mint a GYOMASZOLG Kft tulajdonosa a
gazdasági társaság alapító okiratát az elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı tervezet
szerint módosítja. A képviselı-testület az alapító okirat módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével Dr. Varga Imre ügyvédet bízza meg
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 29.
Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Varga Imre ügyvéd

III.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi CXLIV tv. 150.§ (2) bek. h.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a GYOMASZOLG Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá
- Dr. Dávid Imre polgármestert
- Babos Lászlót a Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökét és
- Fekécs Rita köztisztviselıt választja meg
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Varga Imre ügyvéd

IV.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı
megállapodás szerint a kizárólagos tulajdonában álló 36 ha mezıgazdasági mővelés
alatt álló belterületi földet a GYOMASZOLG Kft. –nek hasznosításra átadja, azzal,
hogy a kft. a területet, csak az ipari park megvalósítására hasznosíthatja.
A mezıgazdasági mővelés alóli kivonás költsége az önkormányzatot terheli.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az átadással kapcsolatos további
intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

V.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés 3. sz. mellékletét képezı
T.T.T Városépítı Település Magas-és Mélyépítési Tervezı Bt. által elkészített
"Gyomaendrıd Ipari Park és Környéke Településszerkezeti Terve 1999. "címő szabályozási tervet a 4. sz. melléklet alapján fogadja el.
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Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

VI.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés 5. sz. mellékletét képezı
KIKENA Környezetvédelmi Tanácsadó Bt által elkészített "A Gyomaendrıdi Ipari
Park Elızetes Környezeti Hatástanulmánya" címő tanulmányt, és a 6. sz. mellékletben
szereplı KIKENA Környezetvédelmi Tanácsadó Bt által elkészített "A Gyomaendrıdi
Ipari Park Területének Állapot Jellemzıi" tanulmányt elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

VII.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés 7. sz. mellékletét képezı
Kunstruktúra Kht. (Kunszentmiklós) által elkészített "A Gyomaendrıdi Ipari Park
Marketing Terve" címő tanulmányt elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

VIII.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés 8. Sz. mellékletét képezı
Kunstruktúra Kht. (Kunszentmiklós) és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. (Szolnoki Képviseleti Iroda) által elkészített "Gyomaendrıdi Ipari Park Megvalósíthatósági
Tanulmány" címő anyagot elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

IX.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés 9. sz. mellékletét képezı
Kunstruktúra Kht. (Kunszentmiklós) és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt. (Szolnoki Képviseleti Iroda) által elkészített "A Gyomaendrıdi Ipari Park Üzleti Terv" címő tanulmányt elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

3./ napirendi pont
Állattartási rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet módosítás lényege, hogy a képviselı-testület
a 8/1999. számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalta az állattartási rendeletet, felülvizsgálta a korábbi módosításokat és módosított építésügyi rendelethez igazította az állattartás
szabályait. Ezen belül lényeges kérdés volt, hogy melyik övezetben lehet jószágot tartani.
Idıközben az általános rendezési tervvel kapcsolatban a megyei fıépítész egy kifogást terjesztett elı, melyet az Ügyrendi és Jogi Bizottság megvizsgált, és javasolta a képviselı-
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testületnek az abban foglaltakat elfogadni. Ennek megfelelıen, ha módosul az általános rendezési terv, úgy annak megfelelıen módosulni fog az övezeti besorolás, így visszaáll az eredeti, ahol a jószágtartás különbözı korlátok alá esik. Tehát ennek következtében kell az állattartási rendelet egyes részeit is módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a rendelet módosítását az elıterjesztés szerint fogadják el.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1999. (…….) KT számú rendeletét
az állatok tartásáról szóló 8/1999. (III.10.) KT számú
rendelet módosításáról

4./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervérıl szóló 6/1999. (II.4.) KT számú rendelet
visszavonása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület által egységes szerkezetbe foglalt
belterületi és külterületi szabályozási tervet, melyet a 6/1999. számú rendeletében fogadott el
a Területi Fıépítészi Iroda megkifogásolta. /A kifogást tartalmazó levél az elıterjesztés mellékleteként szerepel. / A kifogást az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolta a
képviselı-testületnek, hogy azzal értsen egyet, fogadja el, és annak megfelelıen az egységes
szerkezetbe foglalt rendeletet vonja vissza és a korábbi általános rendezési tervrıl szóló rendeletet hatályába helyezze vissza.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a
rendelet megalkotására.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1999. (……) KT számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervérıl szóló
6/1999. (II.4.) KT számú rendelet visszavonásáról

5./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
röviden ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Mirhóháti úti idısek otthona felújításával lehetıvé vált az emelt színtő ellátást biztosító részlegnek a kialakítása. A Blaha úti intézmény jelenlegi férıhely bıvítése során szintén megcéloznák ilyen részlegnek a kialakítását, ezért szeretnék, ha a két intézményegységben az egyszeri beköltözés összege egységes lenne. A javaslat szerint az egyágyas szoba önálló vizesblokkal 700.000 Ft, egyágyas szoba közös vizesblokkal 600.000 Ft, valamint a kétágyas szoba vizesblokkal 500.000 Ft. A beköltözésre várók
szeretnék a hozzájárulás összegének 30-50 %-át helyfoglalás címén befizetni, ezért az intézményvezetı kéri, hogy ezeket az összegeket november 1. után a megállapodások aláírásakor
elfogadhassa.
Ugyanakkor az intézményvezetıje kéri a testületet, tegye lehetıvé, hogy a Blaha úti intézmény bıvítése során kialakításra kerülı 5 kétágyas szobára, - amelyhez közvetlenül nem kapcsolódik vizesblokk, így ezekre nem kérhetı egyszeri hozzájárulás, viszont az elhelyezésre
váró sorban állók közül többen felajánlották, hogy adomány ellenében igényelnék, hogy jobb
körülmények közé kerüljenek - pénzbeli adományt fogadhasson el és visszafizetési kötelezettség tekintetében az egyszeri beköltözési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint járhasson
el.
A rendelet-tervezetbe beépítésre került továbbá a képviselı-testület elmúlt ülésen hozott azon
döntése, miszerint az egyszeri hozzájárulás összegének 10 %-át a fenntartó elkülönítetten kezeli a jogszabályban meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesíthetısége érdekében.
A Humánpolitikai bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetértett, javasolja a képviselıknek a rendelet megalkotását.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az egyszeri beköltözési hozzájárulások összege az
infláció mértéke alatt van.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy döntsenek a rendelet megalkotásáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1999. (…..) KT számú rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított
16/1996. (IX.16. )KT számú rendelet kiegészítésérıl

6./ napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta az adórendelet módosítása szoros összefüggésben
van az ipari park címmel kapcsolatos döntésekkel, ugyanis a cím elnyerésére benyújtandó
pályázatban bizonyítani kell, hogy az önkormányzat milyen módon támogatja az ipari park
megvalósítását és az ott létrehozandó beruházásokat. Az egyik legjelentısebb kedvezmény,
hogy a helyi adó megfizetése alól az oda betelepülı vállalkozókat milyen kedvezményekben
részesíti. Alapvetıen a rendelet-tervezet kétféle mentességet tartalmaz. Egyik az építményadó
alóli mentességet biztosítaná, míg a másik az iparőzési adó alóli mentességet, mely igazodik a
beruházás nagyságához, ezen belül is a foglalkoztatotti létszámhoz.
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Mindezek a kedvezmények viszont csak akkor fognak mőködni, ha az ipari park cím elnyerése megtörténik, a beruházások megvalósulnak és a tevékenység folytatása megkezdıdik.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, van e kérdésük, észrevételük a
rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt így rátértek a döntés meghozatalára.
A döntés elıtt Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1999. (……)KT számú rendeletét
a helyi adókról szóló többször módosított
25/1995. (X.26.) KT számú rendelet módosításáról és kiegészítésérıl

7./ napirendi pont
Az 1999. évi költségvetés elsı félévi teljesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a képviselık figyelmét az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került könyvvizsgálók által készített jelentésben leírtakra.
Felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Babos László bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés egy átfogó képet ad mindenki számára a város idei költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl. A bevételek 57 %-ot meghaladó
mértékben, míg a kiadások 51,5 %-ban teljesültek, tehát ebbıl is látható, hogy érvényesült az
a szemlélet, miszerint valamennyi területen növelni kell a saját bevételeket, és nagyon oda
kell figyelni a kiadásokra. Talán ebbıl is következett az, hogy a bevételek teljesítése az idıarányoshoz képest kedvezıbben alakult.
A pénzügyi bizottság az anyagot megtárgyalta és a beszámoló elfogadását javasolja a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, azt azért látni kell, hogy nem teljesen kiegyen
súlyozott a város költségvetése, pénzügyi helyzete, azonban nagyon szőkön, nagyon beosztva
mindenre jut pénz, amire fontos.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem volt a beszámolóban foglaltakat egyhangú 20 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségvetés 1999. évi I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.
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A Képviselı-testület az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § /1/
bekezdésében foglaltak alapján kapjon tájékoztatást a háromnegyed éves költségvetési
helyzetrıl a 2000. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejőleg.
Határidı:
Felelıs:

1999. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

8./ napirendi pont
Az Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása 1999. év végéig
Babos László bizottsági elnök elmondta, az idei évi költségvetés elfogadásakor is látható
volt, hogy kb. 15 millió forint költségvetési hiánnyal kell számolni a városnak ebben az évben. Akkor úgy ítélték meg, hogy ez a hiány egy rövid lejáratú hitellel esetleg fedezhetı lesz,
azonban a fı törekvés az volt, hogy a hitel felvételre ne kerüljön sor. Az anyagban szereplı
táblázat szerint úgy tőnik, hogy ez a hiány megvan, azonban e mellett 71 millió Ft céltartalékkal rendelkezik a város. A második félév gazdálkodási eredményét befolyásolhatják még különbözı kiadások, például a futball csapatoknak nyújtandó többlettámogatás, amelynek mértékérıl a mai ülésen fog dönteni a testület.
Mindezek ellenére megítélése szerint kellı odafigyeléssel, takarékos szemlélettel az év hátralévı részében tartható a költségvetés és ez a gazdálkodási eredmény.
A határozati javaslat második része rendelkezik arról, hogy az intézmények dolgozóinak 13.
havi illetményének kifizetésére december hónapban kerüljön sor, kivéve azon intézményvezetıknek, gazdaságvezetıknek, akik túl lépték a keretüket, nem megfelelıen gazdálkodtak.
Összegezve a pénzügyi és gazdasági bizottság a pénzügyi helyzetrıl szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a fent említett kiadáson túl a beszámoló tartalmaz
további olyan tételeket, amelyek az elıirányzathoz képest többlet kiadást jelentenek. Ilyen
például a 2000. Év dátumváltással kapcsolatos válságkezelı terv rendkívüli kiadása 1.800 e
Ft, a Tájház részére épületvásárlás 1 millió Ft.
Ha további igények már nem kerülnek be, úgy a 10 millió Ft költségvetési hiányt még kezelni
tudják, úgy hogy a céltartalékhoz nem kell hozzá nyúlni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a maga részérıl a város gazdálkodását stabilnak ítélte,
ettıl rosszabb sose legyen. Természetesen nem szabad elbízni magunkat.
A várható hiányt szintén kezelhetınek tartotta, annál is inkább, mert az egyensúly tervezésénél nem számoltak olyan plusz bevételekkel, - például az óvodák átszervezésébıl adódó,
földhaszonbérleti díjak stb.- amelyek teljesülése pozitívan befolyásolja a költségvetés alakulását év végére.
Megítélése szerint a mínusz év végére el fog tőnni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a cél mindenképpen ez lenne, és bíznak abban,
hogy következetes, szigorú gazdálkodással ez elérhetı lesz.
Lezárva a témát arra kérte a képviselıket, hogy a pénzügyi bizottság által elfogadásra javasolt
beszámolót fogadják el.
A Képviselı-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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239/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl szóló
beszámolót elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról
szóló tervezetet készítse elı.
A Képviselı-testület egyetért a közalkalmazottak és köztisztviselık 1999. évi 13. havi
illetmény nettó összegének 1999. december hónapban történı kifizetésével.
Azon intézményvezetıknek és gazdaságvezetıknek, aki az 1999. évben engedélyezett
önkormányzati támogatáson felüli támogatást vesz igénybe intézménye részére, az
1999. évi 13. havi illetmény csak 2000. január hónapban fizethetı ki.
Határidı:
Felelıs:

feladatok végrehajtására, költségvetési rendelet módosítására:
1999. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

9./ napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Babos László bizottsági elnök elmondta, ez a napirendi pont is szorosan összefügg az elızı
kettıvel. A képviselı-testület minden hónapban tájékoztatást kapott az intézmények finanszírozási helyzetérıl, amelynek megítélése szerint volt is eredménye, hiszen a hozott intézkedésekkel a túlfinanszírozott intézmények költségvetési helyzetét sikerült pozitív irányba elmozdítani. A számítások szerint a problémás intézmények - 2. Sz. Általános iskola túlfinanszírozása 174 e Ft, a zeneiskola túlfinanszírozása 248 e Ft-ra csökkenthetı év végéig.
A pénzügyi és gazdasági bizottság nevében javasolta a képviselıknek, hogy a tájékoztatót a
beterjesztés alapján fogadják el.
A képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott el, a tájékozatót 20 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
A Képviselı-testület felhívja az intézményvezetık figyelmét, hogy az év hátralévı részében szigorúan takarékos gazdálkodásra, a költségvetési keretszámok betartására törekedjenek.
Felelıs:
Határidı:

Intézményvezetık
folyamatos

10./ napirendi pont
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola mutatószámos fejlesztési igénye az 1999/2000. tanévre
Babos László bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, az iskolában a tervezethez képest
megnıtt tanulólétszám következtében szükségessé válik az alkalmazotti létszám növelése is.
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Az intézmény által leadott várható létszámadatok alapján az önkormányzatot 11 millió Ft
többlet normatív állami támogatás illeti meg, ezt azonban csak jövı év május hónapban utalja
le az állami költségvetés, ezért az önkormányzatnak az intézmény mőködéséhez szükséges
többlettámogatást meg kellene elılegezni.
A pénzügyi bizottság a témát megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı arra kérdezett rá, hogy az intézmény által elkészített támogatási igény - 12.120 e Ft - és az önkormányzatot megilletı normatív állami támogatás
-11.068.390 Ft - közötti különbözet az önkormányzatot terheli e?
Nagy Istvánné a pénzügyi osztály vezetıje a kérdésre válaszolva elmondta, mint a határozati
javaslatban is szerepel az önkormányzat csak a várható többlet normatív támogatás mértékéig
ismeri el az iskola többlettámogatási igényét. A különbözetet az iskolának kell kigazdálkodni.
További kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, a beterjesztett határozati javaslatot
20 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
241/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola részére az
1999/2000. oktatási évre engedélyezett tanuló csoport és kollégiumi csoportnövekedés
miatt az 1999. évre jelentkezı többlet támogatási igényét a várható többlet normatív
állami támogatás mértékéig elismeri, engedélyezi a 15 fı alkalmazotti létszámfejlesztést.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a 15 álláshely betöltésérıl,
besorolási bérükrıl tájékoztassa a Képviselı-testületet.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy az 1999/2000. tanévi statisztika alapján
tájékoztassa a testületet az intézmény miatt jelentkezı várható többlet normatív állami
támogatás mértékérıl, az ehhez kapcsolódó 1999. évet érintı többlet támogatás összegérıl.
Határidı:
Felelıs:
Határidı:
Felelıs:

tájékoztató a létszámfejlesztés végrehajtásáról: 1999. október 1.
Gubucz József igazgató
tájékoztató a többlettámogatás összegérıl: 1999. október 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

11./ napirendi pont
Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának pénzeszköz megelılegezés beruházás finanszírozására
Babos László bizottsági elnök elmondta, az iskola azzal a kérelemmel fordult a képviselıtestülethez, miszerint az elmúlt év ıszén megkezdett sertés mintafarm beruházás befejezéséhez 5.400 e Ft-ot elılegezzen meg az iskolának, mely összeget szakképzési hozzájárulásból ez
év december 31-ig visszafizet.
A pénzügyi és gazdasági bizottság a téma megtárgyalása során arra az álláspontra jutott, hogy
javasolja a kért összegnek a megelılegezését. Ha valami fejlıdik támogatni kell, ha átmeneti
gondjai vannak segíteni kell rajta, hiszen saját intézményrıl van szó.
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Dr. Dávid Imre polgármester támogatva a bizottság javaslatát felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
242/1999. (IX.23.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola gyakorlati oktatás színvonalát javító „Sertés mintafarm” elnevezéső beruházás forrásaként jelentkezı pályázati és szakképzési hozzájárulás összegének egy részét 5.400.000.- Ft
összeghatárig megelılegezi.
A Képviselı-testület kötelezi az Intézmény Vezetıjét a megelılegezett összeg végleges rendezésére 1999. december 31-ig.
Határidı

a megelılegezésre: folyamatos
a megelılegezett összeg rendezésére: 1999. december 31.

Felelıs

a megelılegezés biztosítására: Dr. Dávid Imre polgármester
a megelılegezett összeg rendezésére: Gubucz József igazgató

12./ napirendi pont
Városi Gondozási Központ támogatási kérelme új munkakör létesítéséhez
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy
az intézménynek mind a két idısek otthona ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik,
mely ez év december 31-ig érvényes. Ahhoz, hogy az intézmény 2000. Január 1-tıl megkapja
a határozatlan idıre szóló mőködési engedélyt, bizonyos munkaköröket kell beállítani. A jogszabályi rendelkezések és a Közigazgatási Hivatal által végzett szakmai vizsgálatról készült
jelentés és intézkedési javaslat szerint az intézménybe szükséges még 1 fı dietetikus és 1 fı
gyógytornászt alkalmazni.
A két fı alkalmazásának költségvonzatát a jövı évi költségvetés elıkészítı szakaszában tervezni kell.
A bizottság javasolja a képviselı testületnek a két fı létszámbıvítés engedélyezését.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a bizottság javaslatát 20 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
243/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Városi Gondozási Központ intézményi létszámát 2000. január 1-el 1 fı dietetikus, 1 fı gyógytornász munkakör miatt, összesen
2 fıvel megemeli.
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A két munkakör költségei a 2000. évre szóló költségvetés elıkészítı szakaszában tervezhetı.
Határidı:
értelem szerint
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
Gellai Józsefné intézményvezetı

13./ napirendi pont
A Kossuth úti óvoda épület felújítására pótigény
Babos László bizottsági elnök elmondta, a nyár folyamán sor került az óvoda épületének felújítására, melyre a költségvetésben 1 millió Ft-ot szavaztak meg. A legalacsonyabb árajánlat
ellenére sem sikerült ebbıl az összegbıl a tervezett felújítást elvégeztetni, ezért az óvoda vezetıje kérte, hogy a befejezéshez 303 e Ft pótelıirányzatot biztosítson a testület.
A pénzügyi bizottság véleménye, hogy a megkezdett felújítást be kell fejezni, hiszen az óvodát az új tanévben indítani kell, ezért javasolják, hogy az igényelt pénzösszeget biztosítsák az
intézmény számára.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a kért 303 e Ft fedezetét a város gazdasági helyzetének áttekintése tárgyú elıterjesztés már tartalmazza.
A Képviselı-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
244/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Kossuth úti óvoda felújítására 303 e Ft pótelıirányzatot engedélyez.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1999. évi költségvetési rendelet módosítás elıkészítésénél a pótelıirányzat fedezetére tegyen javaslatot.
Határidı:
Felelıs:

1999. december 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

14./ napirendi pont
2. sz. Általános Iskola épület felújítására pótigény
Babos László bizottsági elnök elmondta, az iskola felújítására a költségvetésben elkülönített
pénzösszeg - elıre nem látható hibák miatt - nem lesz elegendı. A munkálatok befejezéshez
még 1.450 e Ft -ra lenne szüksége az iskolának.
A bizottság véleménye az volt, hogy ezt a többlettámogatást biztosítani kellene az iskolának,
hiszen a teljes felújítással egy esztétikus a városképet javító épülettel gazdagodik a város.
A Képviselı-testület támogatva a bizottság véleményét, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
245/1999. (IX.23.) KT számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Általános Iskola Fı úti épület felújítására 1.450 e Ft pótelıirányzatot engedélyez.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1999. évi költségvetési rendelet módosítás elıkészítésénél a pótelıirányzat fedezetére tegyen javaslatot.
Határidı:
1999. december 31.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
15./ napirendi pont
A Kisréti út 27. sz. alatti iskolaépület átalakítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a téma nem ismeretlen a képviselı-testület elıtt,
hiszen az elmúlt ülésen döntöttek arról, miszerint utasítják a hivatalt, vizsgálja meg, hogy a
2.sz.Általános Iskola által leadott iskolaépületben a zeneiskola elhelyezéséhez milyen átalakítási munkákra lenne szükség, azoknak mekkora költségvonzata lenne.
A vizsgálat elkészült a két épületrész átalakítására a tervek és a költségvetések benyújtásra
kerültek.
A jelen ülésen a testültnek arról kell dönteni, hogy a zeneiskola régi épületének / Rákóczi út
/felújítására a költségvetésben elkülönített 4 millió Ft-ot a Kisréti úti iskolaépület melyik részének átalakítására engedélyezik felhasználni. A mellékelt tervek és költségvetések alapján
ez az összeg a "B" /kétszintes / épületrész átalakítására lenne elegendı. Az "A" épületrész
átalakítására a jövı évben kerülne sor, melynek fedezetét a Rákóczi úti épület értékesítésébıl
befolyó pénzösszegbıl szeretnék biztosítani.
Az elıterjesztés tartalmazza továbbá, hogy utasítják a zeneiskola igazgatóját, hogy a Rákóczi
úti ingatlant október 30-ig adja le a fenntartónak.
A bizottság a témát megtárgyalta és javasolja a képviselıknek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a képviselı-testület bízza meg a zeneiskola igazgatóját a Kisréti út 27. sz. alatti
"B" épület átalakítási munkáinak a lebonyolításával.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem hangzott el, a polgármester úr által javasolt kiegészítéssel a határozati javaslatot 20 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/1999. (IX.23.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatóját, hogy a Rákóczi út 19. számú
(Hrsz.: 171) ingatlant 1999. október 30-al adja le a fenntartónak.
Határidı: 1999. október 30.
Felelıs:
Lehoczkyné Wolf Tünde igazgató
2./
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 1999. november 1-el használatba adja a Városi Zene- és Mővészeti Iskolának a Kisréti út
27. szám (Hrsz.:338) alatti ingatlant.
Az 1999. évi költségvetésben a Városi Zene- és Mővészeti Iskola felújítására
és főtés korszerősítésére elkülönített 4 millió Ft-ot a Kisréti út 27. szám alatti
"B" épület átalakítására használhatja fel.
A Képviselı-testület megbízza az intézmény vezetıjét az átalakítási munkák
a lebonyolításával.
Határidı: 1999. november 1.
Felelıs:
Lehoczkyné Wolf Tünde igazgató

16./ napirendi pont
Gyomaendrıdön mőködı futball klubok támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a témát véleményezı bizottságok elnökeit röviden ismertessék a bizottsági véleményeket.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke: nem kis feladat a futball klubok
támogatásának megítélése. Elmondható, hogy a városban a futball kiemelkedıen mőködik,
hiszen egy NB-II-es és egy NB-III-as csapata van a városnak. Az ıszi bajnokságon mind két
csapat szponzori pénzekbıl indult el, ugyanakkor az önkormányzat támogatására is számítanak. Nyilván a város erkölcsi támogatása maximális, de az anyagiak tekintetében nem tudnak
ilyenek lenni.
A Barátság SE támogatási igénye 4.498 e Ft, a Gyomai FC 1.600 e Ft. A bizottság a kérelmeket megtárgyalta és hosszas vita után úgy határoztak, hogy a Barátság SE részére 2 millió Ft,
a Gyomai FC részére pedig 1 millió Ft támogatást javasolnak megszavazni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke hangsúlyozta, személyes véleménye
nem egyezik a bizottság véleményével.
A bizottság a téma megtárgyalása során nem értett egyet a futball klubok ismételt pénzügyi
támogatásával, ugyanakkor szükségesnek látják a sportkoncepció finanszírozási részének a
módosítását. A bizottság nem tartja helyesnek, hogy a sportkoncepciónak nem része a futball,
azt külön kezelik. A támogatásokat nem a mőködésre szeretnék adni, hanem a futball klubokat a pályák fenntartásával kívánják segíteni.
Mindezek ellenére, mivel jelenleg benne vannak egy folyamatban, a csapatok az ıszi bajnokságon elindultak, nem engedhetı meg, hogy pénzügyi nehézségek miatt ellehetetlenüljenek,
ezért legalább a pénzügyi bizottság által javasolt támogatást meg kellene adni részükre.
Czibulka György képviselı számára zavaró, hogy hónapról hónapra mindig a képviselıtestület elé kerül a futball klubok támogatási kérése. Megítélése szerint itt már messze nem a
sportról van szó, hanem játékosok vásárlásáról, finanszírozásáról. Véleménye szerint az egyesületeknek elıször fel kellene mérni a gazdasági lehetıségeiket, ami elıtt állnak és ezután
elindulni. Egyik csapat sem szerepel valami fényesen a maga osztályában.
Egyáltalán a támogatás nagyságával nem ért egyet, ekkora összeget még sem kellene adni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı javasolta, hogy azonos arányban 50-50 %-ban csökkentsék a két klub támogatási kérelmét. Bízott abban, hogy az önkormányzatnak sikerül olyan
plusz bevételi forrást találni, amibıl a támogatást fedezni tudják. Ezekhez a számokhoz még
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nagyon sok minden hozzátartozik, amit az egyesületek saját maguk próbálnak elıteremteni,
pályázatok, adományok stb. útján.
Körülbelüli számításokat végzett arról, hogy a költségvetésben a sportalapra elkülönített
10.750 e Ft-ból 4.180 e Ft-ból a Gyomai FC kapott 900.000 Ft-ot a többi pénzt különféle
sportegyesületek kapták, ugyanakkor a Barátság SE egy forintot sem kapott, mivel a futballpálya felújítására három évre elıre megkapták támogatást, a mőködésre pedig nem jár nekik
pénz.
Czibulka György képviselı pontosítani kívánta a képviselı asszony által elmondottakat.
A Barátság SE 1 millió Ft-ot kapott a szennyvíz beruházásra, továbbá 1.045 e Ft-ot a pálya
rendbetételére, melyet úgy készítettek el, hogy ez idáig a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai az atlétikai pályát nem tudták használni. Atlétikai edzésre át kell járni a gyerekeknek a gyomai pályára.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint ma nem igen tudnak igazságot tenni. A sportkoncepciót valóban szükséges lesz áttekinteni. Függetlenül a két csapat állásától, - ne mondhassa senki, hogy az önkormányzat miatt nem tudtak szerepelni-, a pénzügyi bizottság által
javasolt támogatási összeg odaítélését támogatta.
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint a pénzügyi bizottság által javasolt támogatási
összegen már nem kellene változtatni. Igen alapos elıkészítı munka, vita elızte meg ennek a
javaslatnak a megszületését.
Látni kell azt, hogy a városnak nehéz lesz két ilyen szinten szereplı csapatot fenntartani. Az is
biztos, hogy a két csapat esetleges egyesítése politikai problémákat szülne a városban.
A jövıre vonatkozóan igen is a sportkoncepció az, amelyben egyértelmően le kell fektetni, a
támogatás elveit, melyhez mind két félnek tartania kellene magát.
Jakus Imre képviselı, és mint a Barátság SE szakosztály vezetıségi tagja hangsúlyozta a
labdarúgásnak tradíciója van a városban, tehát ezzel kell foglalkozni. Büszkék lehetnek arra,
hogy a labdarúgás mögött eredmény is van, hiszen mind két településrészen minıségi sport
van. A Barátság SE elnöksége mindenkor tiszteletben tartotta az elızı képviselı-testület azon
döntését, miszerint az egyesület részére mőködési célra nem biztosít támogatást. Sosem a mőködésre, hanem a minıségi fejlıdés mellett a beruházásokhoz kérték a támogatást, amelybıl
mostanra egy sportlétesítményt hoztak létre és egy NB-II. csapatot versenyeztetnek, egy felnıtt, két ifjúsági és két serdülı. A Gyomai FC esetében szintén minıségi változás történt, ık
egy felnıtt és egy ifjúsági csapatot versenyeztetnek, az elmúlt évhez képest hatszoros utazási
költséggel. Tehát a minıségi változások következtében mind két egyesületnek lényegesen
megnövekedtek a költségei.
Hangsúlyozta, a Barátság SE által igényelt 4.498 e Ft támogatást a kérelemben tételesen felsorolt - mőködtetési - célra kívánja a szakosztály fordítani és nem a focisták vásárlására, lakásköltségére, utazási költségére. Megítélése szerint a városnak úgy kellene a sport gazdájának
lenni, hogy mőködtesse és tartsa fenn ezeket a létesítményeket - hiszen az ı tulajdona - , a két
szakosztály pedig döntse el azt, hogy milyen szinten versenyeztet rajta, és ahhoz milyen
pénzügyi lehetıségei vannak.
Továbbra is fenntartotta a pénzügyi és gazdasági bizottsági ülésen elmondott azon véleményét, miszerint mind két csapat a szőkített, a mindennapi életéhez szükséges támogatást kérte,
melyet a lehetıségekhez képest a város adjon meg. Nem várja el azt, hogy a város tartsa el a
futball csapatokat, elsısorban pályázatok útján kellene a sport támogatásához szükséges pénzt
elıteremteni. Az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz benyújtott pályázatok eredményeként komoly pénzösszegek kerültek a megyében felosztásra, de sajnálatos módon Gyomaendrıd neve
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nem szerepel a nyertesek listáján. Az endrıdi településrészen az atlétika pálya kialakítására 8
millió Ft-os pályázatot nyújtottak be, amelyre sajnos nem kaptak támogatást.
A pályázatoknál kellene nagyobb eredményt elérni és ezáltal tudnák a feltételeket biztosítani a
futball klubok, ezen keresztül pedig a sportoló gyermekek számára.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl a futball klubokat egyáltalán nem támogatná, az eredeti felállás szerint " a cirkusz tartsa el saját magát". De kompromisszum kész, és
megérti azt, hogy valahol lakossági igény is ez, hiszen két háromszázan hetente - kéthetente
látogatják ezeket a mérkızéseket. Valahol túlzottnak érezte az össz költségvetési támogatását
a két csapatnak.
A labdarúgáson túl más sport is van a városban, aminek tradíciója van, hiszen a judo, a kajak
egyesület is igen szép eredményeket ér el, és még sem jönnek hetente támogatási igénnyel.
Bizonyos értelemben a foci valóban a sportcélokat szolgálja, de ez a foci, amit a Barátság SE
csinál, éppen hogy elvette a gyerekektıl a sportolási lehetıséget, hiszen még azokat a pályákat is megszőntette - kézilabda pálya -, aminek az állapota, ha nem is volt elsı osztályú, de a
gyerekek rendelkezésére állt. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói jelenleg atlétikai
pálya nélkül vannak, pedig ennek a pályának a kialakítására annak idején a pénzt a város oda
adta az egyesület részére. Várják, hogy mikorra lesz készen.
Összegezve a maga részérıl az alábbi módosító indítványt terjesztette elı.
A Gyomai FC kapjon 500.000 Ft, a Barátság SE 1 millió Ft támogatást mőködési célra, míg a
Barátság SE megcímkézve kapjon 1.500 e Ft-ot az atlétika pálya teljes helyreállítására.
Gellai Imre alpolgármester, mint a Barátság SE szakosztály elnöke elmondta, a maga részérıl maximálisan tiszteletben tartja az elhangzott véleményeket, van is bennük igazság.
Hangsúlyozta, nem játékos vásárlásra kérte az egyesület a támogatást, és az eddig kapottat
sem arra költötték. Ezeket más pénzekbıl bonyolítják.
Az atlétikai pályát illetıen, ezt az állapotot örökölték az elızı vezetéstıl, de a jelenlegi vezetésnek minden törekvése az, hogy azt megépítsék. A kézilabda pályáról jelenleg nem tudott
nyilatkozni, annál is inkább, mert egyetértett azzal a felvetéssel, javaslattal, hogy vegye át a
város a pályák fenntartását, és a csapatok utána oldják meg a játékosaik alkalmazását úgy,
ahogy tudják.
A kért támogatás megítélését illetıen leginkább a Császárné képviselı asszony javaslatával
értett egyet, az arányos csökkentést tartaná a legigazságosabbnak.
Az csapat NB-II. osztályba kerülése sok nyőggel, bajjal is jár. A másik két csapat - két serdülı, két ifjúsági - fenntartása, de muszáj csinálni. Természetesen azzal is egyet tud érteni, hogy
esetleg nem kell a városnak két csapatot fenntartani, de ha ez már meg van, így a lehetıségekhez mérten próbálják meg támogatni ıket, majd jövıre döntsenek arról, hogyan tovább.
Dezsı Zoltán alpolgármester, mint a Gyomai FC szakosztály elnöke hozzászólásában egyetértett azzal a véleménnyel, hogy aki, amit vállal próbálja meg finanszírozás szempontjából is
felvállalni. A létesítmények finanszírozását és a csapatok nevezési díját az önkormányzat vállalja fel és az összes többi mőködési költség a csapatokat terhelje.
A Gyomai FC egy eléggé szőkre szabott -1.600 e Ft- támogatási igényt nyújtott be ezzel
szemben a valós mőködési igényük 4.700 e Ft lenne. Ha arányában tekintik a kért összeget,
úgy a módosító javaslatban elhangzott 500.000 Ft támogatás arra lesz elég, hogy szeptember
végével az egyesület a "kaput bezárja."
Kovács Attila képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a költségvetésben van e fedezet ezeknek a
többlettámogatásoknak a biztosítására.
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Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre reagálva elmondta, a támogatás odaítélésével a
költségvetés - következetes és szigorú gazdálkodással- kezelhetı lesz úgy, hogy a céltartalékhoz nem kell hozzányúlni.
Ebben az évben közvetlenül mintegy 3.800 e Ft-ot fordítottak a két szakosztályra. Természetesen lehet azt mondani, hogy a pálya fenntartásának költsége legyen a városé, hiszen az ı
tulajdona, de azt is látni kell, hogy ha csak egy csapata lenne a városnak feleennyibe kerülne.
Egy pályát azonban lehet megyei I. osztályú szinten is fenntartani és lehet NB-I szinten. Azt
azonban mindenkor tudomásul kell venni, hogy a város két NB-I-es csapatot képtelen finanszírozni. A sportkoncepcióban olyan megoldást kell kidolgozni, hogy évi 6-7 millió Ft-nál
többet a futball támogatására a város nem tud áldozni.
Lezárva a témát összefoglalva a hozzászólások során elhangzott javaslatokat elsıként Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony azon javaslatát tette fel szavazásra, miszerint a két
egyesület által benyújtott támogatási igény arányos %-ban kerüljön csökkentésre. Ebben az
esetben a Gyomai FC-nek 787 e Ft, míg a Barátság SE-nek 2.213 e Ft támogatást kellene
nyújtani.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot 2 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy ezt a javaslatot a képviselıtestület nem támogatta.
Ezt követıen Dr. Valach Béla bizottsági elnök által tett módosító javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a Gyomai FC 500.000 Ft, a Barátság SE 1 millió Ft támogatásban részesüljön,
ugyanakkor a Barátság SE részére további 1.5 millió Ft-ot megcímkézve az atlétikai pálya
kialakítására.
A Képviselı-testület a javaslatot 4 igen szavazattal támogatta.
Figyelemmel a szavazás eredményére a polgármester az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a Barátság SE részére 2 millió Ft, míg a Gyomai FC
részére 1 millió Ft támogatást biztosítanak.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és
5 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Barátság SE részére 2.000 E Ft,
a Gyomai Futball Club részére 1.000 E Ft többlettámogatást biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
- a sportkoncepció finanszírozási részének
- az 1999. évi költségvetési rendelet
módosításának elıkészítésére.
Utasítja továbbá, hogy a többlettámogatások fedezetére a költségvetési rendelet módosításakor tegyen javaslatot.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Csorba Csaba jegyzı
sportkoncepció módosítása: 1999. november 30.
költségvetési rendelet módosítása: 1999. december 31.
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A szavazás után Dr. Valach Béla bizottsági elnök meg kívánta jegyezni, furcsának tartja, hogy
a Képviselı-testület az önkormányzati alapfeladatot - az oktatást - nem támogatja, ugyanakkor a szabadon választottat ilyen túlsúlyban.

(Véha Lászlóné és Kovács Attila képviselı távozott az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık
száma 18 fı.)
A következıkben Dr. Dávid Imre polgármester javaslatként beterjesztette, miszerint a Képviselı-testület a Népligeti kézilabdapálya iskolai oktatás céljára történı kibıvítésére, valamint a
távolugró pálya és dobókör kialakítására összesen 1 millió Ft-ot biztosít. Az összeg fedezete a
költségvetési rendelet módosításakor kerül kijelölésre.
A képviselık egyhangúlag, vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
248/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola sportéletének fejlesztésére, ezen belül a Népligeti kézilabda pálya,
távolugró pálya és dobókör kialakítására, illetve rendbetételére 1 millió Ft-ot biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályák kialakítására a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításánál a
fenti elıirányzat változtatást vegye figyelembe.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyzı
1999. november 30.

(Kovács Attila képviselı visszatért az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 19 fı.)

17./ napirendi pont
Német Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelme emléktábla elhelyezéshez
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat
januári ülésén a költségvetésében tervezett saját erıként 20 ezer Ft-ot egy, a II. világháborúban harci cselekményekben és a deportálásokban meghalt német nemzetiségő gyomai és
endrıdi lakosoknak emléket állító márványtábla elhelyezésére. Az emléktábla elhelyezésére
pályázatot nyújtottak be, melyen további 40 Ft-ot nyertek. Az emléktábla várható költsége
200 ezer Ft. A Német Kisebbségi Önkormányzat szeptember 9–i ülésén úgy döntött, hogy az
emléktábla helyéül az Evangélikus templom kertjét jelöli meg, melyhez kérik az egyház
egyetértését. Az Evangélikus egyház presbitériuma 1999. augusztus 22-i ülésén elfogadta a
kisebbségi önkormányzat kezdeményezését. Az önkormányzat tagjai által jóváhagyott emlék-
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tábla szövege a Gyomaendrıdi Híradó szeptemberi számában közzétételre került. Az emléktábla várható költsége 291 ezer forint. A Német Kisebbségi Önkormányzat a pályázaton nyert
összeg mellé saját költségvetésébıl 151 ezer forintot tud biztosítani. A Kisebbségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat Képviselı-testületéhez, hogy az emléktábla
elhelyezése szándékának támogatásán túl, 100 ezer forint összeggel segítse a cél megvalósítását. Az elıterjesztést a véleményezı bizottságok megtárgyalták és javasolják a kért támogatás
odaítélését a határozati javaslatban meghatározottak szerint.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
249/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata támogatja a Német Kisebbségi Önkormányzat
kezdeményezését, hogy az Evangélikus egyház kertjében emléktábla kerüljön elhelyezésre, a II. világháborút követıen, a deportálások során elhunyt gyomai és endrıdi
német nemzetiségő lakosok emlékének megörökítésére.
Az emléktábla kivitelezéséhez a befejezést követıen a számlázott bekerülési költség
50 %-áig, de legfeljebb 100.000,-Ft összegig támogatást nyújt.
A támogatás összegének fedezetét az önkormányzat 1999. évi költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı:
Felelıs:

1999. november 30., illetve december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyzı

18./ napirendi pont
Tumor Alapítvány támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondása szerint az alapítvány céljaival a bizottság egyetértett, de sajnos költségvetési fedezet hiánya miatt elutasította. Mindössze 20 ezer Ft-ot tudnának nyújtani támogatásként, de ezen összeg nagyon csekély.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket.
A képviselık 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tumor Alapítvány támogatási
kérelmét költségvetési fedezet hiányában elutasítja.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester
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19./ napirendi pont
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola átadása a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a bizottsági üléseken tájékoztatta a megjelenteket az intézmény kezdeményezésérıl. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola egy testületi
állásfoglalást kérne, mely szerint az önkormányzat elızetesen egyetért az intézmény azon
szándékával, hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerüljön át. Fenti intézménynek kb.: 40 millió Ft beruházásra, fejlesztésre volna szüksége, melyet a
város sajnos nem tud biztosítani. Az önkormányzat költségvetésében kb.: 8-10 millió Ft megtakarítást eredményezne az intézmény FVM részére történı átadása. A Képviselı-testület végleges döntésének meghozatala elıtt a minisztériummal egyeztetni kell az intézmény mőködéséhez szükséges vagyon jogi sorsát, valamint azon kérdéseket, hogy az önkormányzat milyen
esetekben veheti vissza az intézmény fenntartását, a minisztérium pedig milyen esetekben
köteles átadni az intézmény fenntartását az önkormányzatnak.
Mivel a megjelentek részérıl észrevétel nem hangzott el, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Bethlen
Gábor Szakképzı Iskola Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére
történı átadásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a Képviselı-testület végleges döntésének meghozatala elıtt a minisztériummal egyeztetni kell
az intézmény mőködéséhez szükséges vagyon jogi sorsát, valamint azon kérdéseket,
hogy az önkormányzat milyen esetekben veheti vissza az intézmény fenntartását, a
minisztérium pedig milyen esetekben köteles átadni az intézmény fenntartását az önkormányzatnak.
A Képviselı-testület utasítja polgármestert, hogy a részletes elıterjesztést, a végleges
döntés meghozatala elıtt készítse el, melyben be kell mutatni az átadás elınyeit és hátrányait.
Az elızetes egyeztetésekkel a Képviselı-testület a polgármestert és az intézmény
igazgatóját bízza meg
Határidı:
Felelıs

1999. november 1.
Dr. Dávid Imre polgármester és Gubucz József igazgató

20./ napirendi pont
Gyomai piactéri árkádsor értékesítése pályázati kiírás útján
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mint eladó és Rekline Stúdió Egyéni Cég, mint vevı között 1995. június 01.
napján létrejött többször módosított elıszerzıdést nem hosszabbította meg, hivatkozva az
elıszerzıdés 3./ pont 4. bekezdésében foglaltakra érvényesítette a szerzıdés megkötésétıl
való elállás jogát. A határozat kimondja, hogy az 1590/2 hrsz-ú 268 m2 üzletsor ingatlant
pályázat útján értékesítésre újólag ki kell jelölni. Fentieket a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat elıterjesztés szerinti elfogadását a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonát képezı 1590/2 hrsz-ú 268 m2
üzletsor ingatlant pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti.
Pályázati kiírás
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezı
1590/2 hrsz-ú 268 m2 üzletsor ingatlant pályázati kiírás útján. A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok,
2./ A pályázó feladata, hogy a régi piactér északi oldalán elhelyezkedı 1590/2 hrsz-ú
268 m2 lapos tetıs elárusító "árkádsori" épületet jelentıs átalakításával olyan építmény kialakítása, amely megfelel a városképi elıírások feltételeinek,
3./ A meglévı épületen belül kialakíthatók üzlethelyiségek, hiányszolgáltatások mőhelyei, irodák,
4./ Vevı kötelezettséget vállal az eladó felé arra vonatkozóan, hogy a pályázatában
vállalt átalakítási, beépítési munkálatokat legkésıbb 2001. év december 31. napjáig
befejezi.
5./ Eladó visszavásárlási jogot köt ki arra az esetre, amennyiben vevı nem tesz eleget
átalakítási, beépítési kötelezettségének, visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral,
6./ Az önkormányzat a pályázatok elbírálását - a nyertes pályázó kiértesítését - követıen 60 napig tarja ajánlatát, azzal a kikötéssel, hogy a vevı az építkezéshez szükséges
valamennyi szakhatósági hozzájárulást megszerzi,
7./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása és egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn,
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8./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be
kell mutatnia,
10./ A Pályázathoz mellékelni kell az épület átalakítási vagy beépítési tervét, amelyben
a kialakított helyiségek hasznosítására utalni kell
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város Polgármesterének
címezve "Régi piactér" jeligével ellátva 1999. november 15-én 12.00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy elızı napon kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálása és döntés meghozatala a többször módosított 24/1995. ( X. 24. )
KT számú rendelet szerinti korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési
jog gyakorlása alapján történik.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén gyomaendrıdi
székhellyel gyakorolja,
3./ aki ingatlan környezetében lakossági ellátást kereskedelmi szolgáltató tevékenységet kíván folytatni.
4./ aki az épület környezetének fejlesztésére ajánlatot tesz.
Pályázat érvénytelensége:
1. Érvénytelen a pályázat, amely határidın túl érkezik,
2. A pályázati kiírás alaki, tartalmi feltételeinek nem felel meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok
ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázatok elkészítéséért illetve az elkészítéssel kapcsolatos felmerült költségekkel
szemben díj nem számítható fel.
Határidı:
Felelıs:

1999. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

21./ napirendi pont
Rákóczi u. 19. szám alatti volt zeneiskola épületének értékesítése pályázati kiírás útján
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselı-testület utasította a
hivatalt, hogy vizsgálja meg, alkalmas-e a Kisréti út 27. szám alatti épület a Városi Zene- és
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Mővészeti Iskola elhelyezésére és az esetleges átalakítási munkák költsége milyen nagyságrendő. Az udvari kétszintes épületben kerülnének kialakításra a hangszeres zeneoktatás helyiségei, a régi épületrész átalakításával a néptánc oktatás, valamint a fúvós- és hangszeres képzés elhelyezésére nyílna lehetıség. A véleményezı bizottságok az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatot hozták, mely szerint a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatója a
Rákóczi út 19. számú ingatlant 1999. október 30-al átadja a fenntartónak, további hasznosítás
céljából, ezt követıen lehetıség nyílik az ingatlan értékesítésére. A Rákóczi u. 19. szám alatti
ingatlan értékbecslése megtörtént, a becsült forgalmi érték: 3.330.000.- Ft. A fenti becsült
forgalmi értéknek megfelelıen a határozati javaslatban szereplı pályázati kiírás szerint javasolja az értékesítést.
Dr. Dávid Imre polgármester a pályázati feltételeket kiegészíteni kívánja az alábbiakkal:
5./ Az ingatlan külsı homlokzatának felújítási határideje: 2000. december 31.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdése, hogy ki végzi személy szerint a hivatalon belül
az ingatlanok értékbecslését? Továbbá, a becsült forgalmi értékben, mely 3,3 millió Ft, menynyi az ÁFA tartalom?
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az értékbecsléseket a
Polgármesteri Hivatal adóosztályának dolgozója, Farkas Imre végzi, aki középfokú ingatlanközvetítı és értékbecslı képesítéssel rendelkezik. A becsült forgalmi értékbıl kb.: 900 ezer Ft
a telek értéke. Tájékoztatásul elmondta, hogy Dr. Csorba Csaba jegyzı úrral megnézték az
ingatlant és szemrevételezéssel is megállapítható volt, hogy minden helyiség fel van vizesedve.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a
Képviselı-testület tagjait, hogy az általa tett kiegészítéssel fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Rákóczi
u. 19. szám alatti általános iskola ingatlant hasznosítás céljából pályázati kiírás útján
értékesítésre meghirdeti.
Pályázati kiírás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Rákóczi
u. 19. szám alatti általános iskola ingatlant hasznosítás céljából pályázati kiírás útján
értékesítésre meghirdeti minimum bruttó 3.330.000 Ft áron.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok.
2./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása és egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn.
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3./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be
kell mutatnia,
4./ A nyertes pályázónak a vételárat a szerzıdéskötéskor egy összegben kell megfizetnie,
5./ Az ingatlan külsı homlokzatának felújítási határideje: 2000. december 31.
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve "Zeneiskola" jeligével, ellátva kell benyújtani 1999. október 29-én 12,00 óráig
személyesen vagy elızı napon kell postai úton feladni 5500. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázatot Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete bírálja el az 1999. november
havi testületi ülésen. A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén gyomaendrıdi
székhellyel gyakorolja.
Pályázat érvénytelensége:
3. Érvénytelen a pályázat, amely határidın túl érkezik,
4. A pályázati kiírás alaki, tartalmi feltételeinek nem felel meg,
5. Amennyiben a kiírásban szereplı minimum bruttó árnál kisebb összegben tesz
ajánlatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázatok elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatos felmerült költségekkel
szemben díj nem számítható fel.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. december 31.

22./ napirendi pont
Gyomaendrıd Kocsorhegyen lévı volt iskolaépület értékesítése pályázati kiírás útján
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı röviden összefoglalva tájékoztatta a megjelenteket az elızményekrıl. Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Ügyosztálya vételi szándékát - az 1997-ben megküldött adásvételi szerzıdéssel – nyilvánította
ki a Gyomaendrıd Város Önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd ( Kocsorhegy )
Tanya V. ker. 76. szám alatti általános iskola ingatlan megvásárlása, melyet 1995. szeptember
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hónap 25. napjától ingyenesen használt. A szerzıdéssel kapcsolatban véleményeltérési nyilatkozatot tettünk, mert a terület nagysága eltérı volt. A véleményeltérési nyilatkozatunkra reagálva a vevık kérték a telek vételárának (bruttó 766.250.-Ft) 10.000 Ft-tal történı csökkentését, hivatkozással az 1997. december 18-án kelt levelünkre, melynek értelmében elfogadtuk
ajánlatukat a vételárcsökkentésre, azzal a kikötéssel, hogy annak összegét jogvesztı hatállyal
1997. december 31-ig egyszámlánkra utalják át. A többszöri megkeresés, egyeztetés és kompromisszumra való készségünk ellenére adásvételi szerzıdés nem jött létre. A módosított vételár összege a megadott határidıre, illetve késıbb sem került átutalásra. Mivel nem jött létre
az adásvétel Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jelezte, hogy pályázati kiírás keretében
értékesíti a használatban lévı ingatlanokat, illetve kérte a helyiségek átadását. A helyiségek
1998. szeptember 31-vel történı átadásával visszakerültek az önkormányzat használatába.
Miután a helyiségek átadása megtörtét, a további hasznosítás céljából "falusi turizmus" profilkötöttséggel Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 152/1998. (V.28.) KT számú határozata alapján értékesítésre meghirdette a tulajdonát képezı 2356/30 hrsz-ú 1319 m2 területő
Gyomaendrıd (Kocsorhegy) Tanya V. ker. 76. szám. alatt található iskola épületét a hozzátartozó udvarral. A pályázatot az Ezüst Keszeg Szolgáltató Betéti Társaság nyerte meg. A
szerzıdéskötés azonban nem történt meg, mert a pályázó a 02356/31 hrsz-ú vízmőt is meg
akarta vásárolni, ez azonban a törvény erejénél fogva forgalomképtelen, nem elidegeníthetı.
Miután a "falusi turizmus" profilkötöttséggel meghirdetett pályázati kiírásra csak a fent említett társaság adott be pályázatot, ezért javasolnák újból meghirdetni, profilkötöttség nélkül,
minimum bruttó 1.500.000,- Ft eladási áron. Az érintett ingatlanon állattartás és veszélyes
hulladék kezelés kivételével bármilyen tevékenység folytatható. Fentieket a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és
javasolja a határozati javaslat elıterjesztés szerinti elfogadását a T. Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel nem volt hozzászólás, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezı
2356/30 hrsz-ú 1319 m2 területő Gyomaendrıd ( Kocsorhegy ) Tanya V. ker. 76.
szám. alatt található iskola épületet a hozzátartozó udvarral további hasznosítás céljából pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti minimum bruttó 1.500.000 Ft eladási
áron.
Pályázati kiírás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képezı
2356/30 hrsz-ú 1319 m2 területő Gyomaendrıd ( Kocsorhegy ) Tanya V. ker. 76.
szám. alatt található iskola épületet a hozzátartozó udvarral további hasznosítás céljából pályázati kiírás útján minimum bruttó 1.500.000 Ft eladási áron. A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
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1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok.
2./ Az ingatlanon állattartás és veszélyes hulladék kezelés kivételével bármilyen tevékenység folytatható.
3./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása és egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn.
4./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be
kell mutatnia,
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város Polgármesterének kell
címezve "Kocsor" jeligével ellátva kell benyújtani 1999. október 29 -én 12,00 óráig
személyesen vagy elızı napon kell postai úton feladni 5500. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázatot Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete bírálja el az 1999. november
havi testületi ülésen. A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén gyomaendrıdi
székhellyel gyakorolja.
Pályázat érvénytelensége:
6. Érvénytelen a pályázat, amely határidın túl érkezik,
7. A pályázati kiírás alaki, tartalmi feltételeinek nem felel meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázatok elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatos felmerült költségekkel
szemben díj nem számítható fel.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. december 31.

23./ napirendi pont
A Hısök u. 66/A. sz. és a Kacsóh P. u. 4. sz. alatti szolgálati bérlakások értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Babos
László urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Babos László bizottsági elnök kiegészítésül elmondta, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı Hısök u. 66/A szám alatti összkomfortos, 100 m2 alapterülető
3 szoba + garázs, és a Kacsóh Pongrác u. 4. szám alatti összkomfortos, 93 m2 alapterülető 3
szoba + garázs szolgálati bérlakásokat értékesítésre kijelölte. Az érintett ingatlanok értékbecs-
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lése megtörtént, mely szerint a Kacsóh P. u. 4. szám alatti ingatlan becsült forgalmi értéke:
4.000.000.- Ft, a Hısök u. 66/A. szám alatti ingatlan becsült forgalmi értéke: 4.500.000.- Ft.
A fenti becsült forgalmi értéknek megfelelıen a határozati javaslatban szereplı pályázati kiírás szerint javasolja Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság az értékesítést.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a bevétel címkézett pénz lenne, mely szerint
csak szolgálati bérlakás vásárlására lehet felhasználni. Lehetıség szerint 4 lakótelepi szolgálati lakást kívánnak a vételárból vásárolni.
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg döntésüket.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/1999. (IX.23.) 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
Pongrác u. 4. szám alatti összkomfortos, 93 m2 alapterülető 3 szoba + garázs szolgálati bérlakásokat további hasznosítás céljából pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti.
Pályázati kiírás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Hısök
u. 66/A. szám alatti összkomfortos, 100 m2 alapterülető 3 szoba + garázs, és a Kacsóh
Pongrác u. 4. szám alatti összkomfortos, 93 m2 alapterülető 3 szoba + garázs szolgálati bérlakásokat további hasznosítás céljából pályázati kiírás útján értékesítésre meghirdeti.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok eladási ára:
- Hısök u. 66/A. minimum bruttó 4.500.000 Ft,
- Kacsóh Pongrác u. 4. minimum bruttó 4.000.000 Ft.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk 1000 Ft befizetése mellett a Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok.
2./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása és egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn.
3./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be
kell mutatnia,
Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve a Hısök u. 66/A. szám alatti ingatlan esetében "Hısök" jeligével, Kacsóh
Pongrác u. 4. szám alatti ingatlan esetében "Kacsóh" jeligével ellátva kell benyújtani

348

1999. október 29 -én 12,00 óráig személyesen vagy elızı napon kell postai úton feladni 5500. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázatot Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete bírálja el az 1999. november
havi testületi ülésen. A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén gyomaendrıdi
székhellyel gyakorolja.
Pályázat érvénytelensége:
8. Érvénytelen a pályázat, amely határidın túl érkezik,
9. A pályázati kiírás alaki, tartalmi feltételeinek nem felel meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázatok elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatos felmerült költségekkel
szemben díj nem számítható fel.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. december 31.

24./ napirendi pont
Bárkai Zsolt vételi ajánlata a Vízmősoron lévı ingatlanokra
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök elmondása szerint a testület ebben az évben már több alkalommal tárgyalta jelen napirendi pontot. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában
lévı 1093 hrsz-ú 2553 m2 és az 1095 hrsz-ú 4919 m2 beépítetlen terület mővelési ágú (
Vízmősor ) ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra egyetlen pályamunka érkezett be, mely
érvénytelen volt. A pályázati eljárás eredménytelensége miatt a Képviselı-testület a beérkezett pályázati ajánlati feltételek alapján nem értékesíti az 1093 hrsz-ú 2553 m2 és az 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 kiírásban foglaltakat. Ezt követıen Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel F. u. 29. sz. alatti lakos
újabb a kérelemmel fordult a T. Képviselı-testület felé, mely szerint elfogadja a telkek eladási
árát. Kérelmében feltételesen - hivatkozva arra a tényre, hogy az 1094 hrsz-ú telek tulajdonosát nem sikerült elérnie annak megvásárlása céljából - kéri a telkek fenntartását részére vásárlás céljából 1999. december 31.-ig. Továbbá kéri, hogy az Önkormányzat engedélyezze részére a szerzıdés létrejötte esetén a két részletben történı fizetést. A telkek árának 30%-át
1999. december 31-ig megfizeti, a fennmaradó részt pedig 1 éven belül.
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Fentieket a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását a T. Képviselıtestületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdése, hogy a telek vételárának fennmaradó részét miért a jegybanki alapkamattal és nem a hétköznapi, piaci kamattal számolják fel?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy a Ptk. szabályozza, hogy a szerzıdéses
kapcsolatokban milyen kamatokat lehet kikötni, pl.: adásvételi szerzıdésnél a jegybanki kamat az alap.
Jenei Bálint bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy tulajdonképpen nem Bárkai
Zsolt vételi szándékával van problémája, hanem azzal, hogy fenti terület a rendezési terv szerint nem ilyen célra szolgálna, ezért ennek értékesítésével a város a késıbbiekben egy lehetıséget veszíthet el, melyen adott esetben komolyabb idegenforgalmi létesítmények létrehozása
helyéül szolgálna.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel, hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat:
A képviselık 10 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 1093 hrsz-ú 2553 m2 és
a 1095 hrsz-ú 4919 m2 beépítetlen terület mővelési ágú (Vízmősor) ingatlanokat értékesítés céljából 1999. december 31. napjáig fenntartja Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel u. 29. szám alatti lakos részére a 177/1999. (VI.24.) KT számú határozat feltételei
szerint.
Az adásvétel létrejötte esetére, a fent hivatkozott határozatban szereplı pályázati kiírás
feltételei mellett, vevı részére Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a
két részletben történı fizetést a következık szerint: vevı a telkek árának 30 %-át
1999. december 31. napjáig, a fennmaradó részt pedig 1 éven belül köteles megfizetni
a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben.
Határidı:
Felelıs:

1999. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

25./ napirendi pont
Földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelem
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztésre vonatkozóan.
Babos László bizottsági elnök elmondása szerint a bizottság ülésén nagy vitát váltott ki a
földhaszonbér fizetési kötelezettség elengedés iránti kérelmek megvitatása. A bizottság tagjai
3-3 szavazattal nem tudtak megállapodásra jutni. A bizottsági ülés utáni egyeztetést követıen
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az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot tartották elfogadhatónak. Kérné a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az elıterjesztés szerint fogadják el.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésül elmondta, hogy tulajdonképpen a biztosítás volna
a kérelmek mérséklésének az alapja, mely szerint a biztosítással rendelkezı bérlık számára a
biztosító által elfogadott százalékban meghatározott hozamkiesésen felül megmaradt hozamkiesésre jutó haszonbér összegét 50 %-ra mérsékli az önkormányzat A földhaszonbérleti díjjal
tartozóknak csak azok pénzügyi rendezését követıen mérsékli 50 %-ra a fizetendı haszonbér
összegét. Az elıterjesztés vizsgálatakor szociális oldalról is megvizsgálták a kérelmeket és
azon megállapodásra jutottak, hogy 10 ha földterület alatt a kérelmezık közül mindössze 2
személy van, a legtöbben 20-60 ha földterülettel rendelkeznek, illetve bérelnek. Településünkön nagy gondot jelent a sok vagy kevés csapadék, a gyenge minıségő föld és a nehéz piaci
helyzet, mely megnehezíti a földterületek bérbeadását. A határozati javaslatban felsorolt területeken termett növények egy része betakarításra került, másik része még betakarításra vár.
Kérné a képviselıket, hogy próbálják meg összességében mérlegelni a helyzetet.
Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye, hogy aki bérleti szerzıdést köt, tisztában van azzal,
hogy úgy ahogy nyereség, veszteség is érheti. Az anyagot átvizsgálva megállapította, hogy 878 ha területtel rendelkezık kérték a bérleti díj elengedését. Véleménye, hogy pl.: aki 78 ha-t
bérel és a évek óta gazdálkodik, amikor nyeresége volt, egyetlen esetben sem kereste meg az
önkormányzatot, hogy mivel tudna hozzájárulni adott esetben a város költségvetéshez. A törvény lehetıséget biztosít a haszonbérlı részére a haszonbér mérséklésére. Tehát nem kötelezı. Egyetért a határozati javaslatban leírtakkal, mely szerint minimum biztosítással kell rendelkeznie a bérlınek az adott földterületre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı felszólalásában elmondta, hogy a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz is lehetett fordulni belvízkár mérséklésére. Kérdése, hogy
az anyagban felsorolt haszonbérlık benyújtották-e kérelmüket az FVM-hez? Az ellenırzési
lehetıség biztosított, hiszen a gazdajegyzınél kellett leadni a kérelmeket.
Babos László bizottsági elnök válaszában elmondta, hogy a bizottság ülésén felvetıdött, hogy
egy hivatalos bizonyítékot kell keresni arra vonatkozóan, mely bizonyítja, hogy a felsorolt
személyek földjén valóban ilyen mértékő kár keletkezett. Az egyik ilyen irat a biztosító igazolása. Amennyiben van más ilyen jellegő irat, azt is figyelembe kell venni.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint a Képviselı-testület tagjai sorában kiváló agrárszakemberek és gyakorló gazdák ülnek. Kérdése, hogy van-e tudomásuk arról, hogy bérbe
adott magán földtulajdonok esetében történnek-e ilyen elengedések?
Czibulka György képviselı kérdése, hogy a földbérlık alapbérleti díját tartalmazza-e a táblázat, mely csökkentése iránt nyújtottak be kérelmet? Egyetért a Dezsı Zoltán alpolgármester
által elmondottakkal.
Gellai Imre alpolgármester utánanézett annak, hogy a határozati javaslatban felsoroltak közül
kik részesültek támogatásban. Tájékoztatásul elmondta, hogy belvízkárt elszenvedett regisztrált területekre lehetett igényelni az FVM-tıl támogatást. 1999 tavaszán volt lehetıség a földterületek regisztráltatására. A felsoroltak közül néhányan nem regisztráltatták a földterületet.
Egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, mely szerint aki mezıgazdasággal foglalkozik, annak érdemes biztosítást kötnie. Ebbıl a szempontból való vizsgálat során is megoszlik
a kérelmezık aránya. Elmondása szerint aki súlyos kárt szenvedett, annak lehetısége lett vol-
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na újabb belvízkár bejelentésére, mert az FVM ezen célra is biztosított volna az elkülönített
pénzösszegbıl. Egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy ilyen szinten, mint a felsorolt kérelmezık is gazdálkodnak, vállalkozói szféráról beszélhetünk. A vállalkozói szférában
üzleti szerzıdések vannak, melyrıl jelen esetben is szó van, és ezt nem tartja szükségesnek
módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy mint nagy földbérlı, a biztosítás mellett áll.
Szükség esetén be tudják kérni a bérlıktıl a biztosítási papírokat, mely tartalmazza, hogy a
biztosítást milyen helyrajzi számra, milyen területre, milyen növényi kultúrára kötötte a földbérlı és hogy a megjelölt területen mennyi kárt szenvedett el a bérlı.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott,
hogy a határozati javaslatban felsorolt területeket az elkövetkezendı években is hasznosítani
kívánják, ezért úgy vélték, hogy lehetıség szerint segítséget kell, hogy nyújtsanak az érintetteknek, de valahol egy bizonyos határt meg kell húzni.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, vélemény nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A képviselık 11 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alábbiakban felsorolt haszonbérlık részére
az 1998/99-es gazdasági évre a Polgári Törvénykönyv 455. § (2) bekezdése, valamint
a Termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény 17. § rendelkezéseit figyelembe véve, a
szemrevételezésen megtekintett és belvízkárosult területként elfogadott haszonbérelt
szántó ingatlanok után, a biztosítással rendelkezı bérlık számára, a biztosító által elfogadott százalékban meghatározott hozamkiesésen felül megmaradt hozamkiesésre
jutó haszonbér összegét 50 %-ra mérsékli. A földhaszonbérleti díjjal tartozóknak csak
azok pénzügyi rendezését követıen mérsékli 50 %-ra a fizetendı haszonbér összegét
Kimutatás
Bérleti díj mérsékléshez

I. " Vitatott földek "
Név
Hrsz
Csóti Zsolt

Dávid Gábor
Kocsis Gyula
Ajtai Ferencné
Anka Sándor

01269/16
01273/1
01276/1
01276/3
01269/12
02515/1
01250/1
01271/5

Terület
( ha )
3,8587
34,9530
13,5033
25,6604
47,5735
53,3742
13,0000
45,5102
352

AK
67,14
524,98
273,97
493,29
549,80
991,11
168,5
859,53

Növény kultúra
Napraforgó
Napraforgó
Napraforgó
Napraforgó
Búza/fénymag
Fénymag
Fénymag
Fénymag

Bérleti díj
(Ft)
29887
233690
121955
219583
244738
441183
75006
382611

Szabó József
Csejti VT.
Vaszkó Imre

01271/5
01245/5
01245/5
02552/1
Papp Sándorné
02517/1
02138/10
Mravik András
01625,
01623/2
Mravik Andrásné 02571
Mravik Ilona
02133
02124/7
02576/1
Szujó Péter
02133
01625/016
23/2
02124/7
02576/1
Szujó Péterné
02571
Ugrai László
02571
02576/1
02124/7
Ugrai Lászlóné
01625/016
23/2
Árvai Lajos
02517/1
Szakálos Tibor
02143/10
Szakálos Tibor
02517/1
Németh Vince
02133
01625/016
23/2
02124/7
02576/1
Németh Vincéné 02571
Fekécs Imre
02133
01625/016
23/2
02124/7
02576/1
Fekécs Imréné
02571
Összesen:

II. saját tulajdonú földek
Agrokörös Kft.
02284/14
02284/17
02294/6
02294/7
02294/8
02294/9

45,5102
10,1514
10,1514
25,5142
5,0000
3,0000
9,5800

859,53
176,63
176,63
513,03
96,99
125,09
157,36

Fénymag
İszi búza
Napraforgó
Napraforgó
Napraforgó
Nem jelölt

382611
78625
78625
228370
43174
55683
70047

19,3133
3,6336
1,8967
5,5094
3,6336
9,5800

449,66
107
68,9
124,51
107
157,36

Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.

200162
47630
30670
55424
47630
70047

1,8967
5,5094
19,3133
19,3133
5,5094
5,4000
9,5800

68,9
124,51
449,66
449,66
124,51
196,2
157,36

Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.

30670
55424
200162
200162
55424
87336
70047

20,0000
3,0000
20,0000
3,6336
9,5800

388,00
125,10
388,00
107
157,36

Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.

172714
55687
172714
47630
70047

1,8967
5,5094
19,3133
3,6336
9,5800

68,90
124,51
450
107
157,36

Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.
Napraforgó/kuk.

30670
55424
200313
47630
70047

68,90 Napraforgó/kuk.
124,51 Napraforgó/kuk.
450 Napraforgó/kuk.
10785,65

30670
55424
200313
5045859

1,8967
5,5094
19,3133
531,7217

15,2686
9,0040
1,1642
13,5932
13,6098
10,2664

310,14
175,02
24,31
299,62
283,72
186,68
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Köles
Köles
Köles
Köles
Köles
Köles

227792
136340
11903
280083
252590
170352

Hunya Elek
Összesen:
Felelıs:
Határidı:

02294/10
02689/1

9,5651
2,4440
74,9153

179,05
53,99
1512,53

Köles
Napraforgó

163390
33646
1276096

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. október 30.

26./ napirendi pont
Jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésül elmondta, hogy a Békés Megyei Munkaügyi Központ
jelzálog-bejegyzési kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mint támogatott fenntartójához,
hogy a Magyar Állam tulajdonában lévı 0977/4 hrsz-ú Gyomaendrıd külterületi ingatlanra,
melyen a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának van használati jog bejegyezve. Az ingatlanon
lévı sertéstelep rekonstrukciójához 4,9 millió forint összeget nyert az intézmény. Ezen összeg
erejéig kéri a munkaügyi központ jelzálog valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
258/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, mint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
(támogatott) fenntartója hozzájárul, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévı 0977/4
hrsz-ú Gyomaendrıd külterületi ingatlanra, a Békés Megyei Munkaügyi Központ javára a támogatottal kötött 2545-4/1999-0400. számú szerzıdés alapján 4.900.000,- Ft,
azaz: Négymillió-kilencszázezer forint jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. szeptember 30.

27./ napirendi pont
Gyomaendrıd közvilágítás korszerősítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Nagy Istvánné pénzügyi osztályvezetıt, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Istvánné pénzügyi osztályvezetı a jelenlévıket tájékoztatva elmondta, hogy
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tavasszal döntött arról, hogy Gyomaendrıd egész
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területén közvilágítás korszerősítést hajt végre, német szénsegély program keretében, (mely
kedvezményes hitelfelvételt jelent). A gazdasági számításoknak megfelelve Gyomaendrıd
benyújtotta pályázatát, elnyerte a szénsegély hitelt, amely ÁFA nélküli gazdasági számítás
volt. Olyan állásfoglalás volt a TITÁSZ Rt. tulajdonában, mely alapján ezek a beruházás célú
átadások ÁFA mentesek. A szénsegély szerzıdést hitelfelvételre megkötöttük, folyósították a
TITÁSZ Rt. részére a saját erınket, valamint a szénsegély hitelt is átutaltuk. A következı
idıszakban feltőnı volt, hogy nem kezdıdött meg a beruházás a jelzett idıpontban. Ezt követıen augusztus hónapban azzal fordultak a hivatalhoz, hogy nem tudják így biztosítani a beruházás lefolytatását, mert újabb állásfoglalás szerint jelen beruházás ÁFA köteles, melyet a
Belügyminisztérium Adófıosztálya adott ki. Gyomaendrıd város esetében ez azt jelentette
volna, hogy több mint 9 millió Ft-tal került volna többe a beruházás. Ennek eredményeként
nem feleltünk volna meg a német szénsegély hitelnek, mert a gazdaságossági számításba már
ez a 9 millió Ft nem fért volna bele. Ekkor élt a TITÁSZ Rt. egy olyan ajánlattal, hogy próbáljuk meg egy közbensı cég, az elıterjesztésben is szereplı „KANSAS” Kft.-vel a közvilágítás
korszerősítési munkák tovább folytatása érdekében a megállapodást kösse meg. Ezáltal mintegy 1 millió forintos többletköltség jelentkezne az önkormányzatnál. A városban jelenleg folyamatban van a beruházás, kb.: 30 %-a a városnak már korszerősítve van. Ezért javasolná a
képviselıknek, hogy fogadják el azt, hogy az 1.543 ezer forintot az önkormányzat vállalja,
mely összeget 2000. január 31-ig kell kiegyenlítenünk.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy visszamenıleg szeptember 1-tıl
csökkentett áron fizetjük az áramot.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyomaendrıd közvilágítás korszerősítésre a
TITÁSZ Rt.-vel kötött megállapodást felmondja, mert az ÁFA miatti többletköltséget
nem tudja vállalni.
Utasítja a Polgármestert, hogy a „KANSAS” Energiahatékonysági Kutató Kft.-vel a
közvilágítás korszerősítési munkák tovább folytatása érdekében a megállapodást kösse
meg.
A Képviselı-testület az önkormányzatot terhelı 1.543 E Ft kezelési díjat 2000. január
31-ig vállalja kiegyenlíteni.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
megállapodás megkötésére: 1999. október 15.
kezelési költség megfizetésére: 2000. január 31.

28./ napirendi pont
Vöröskereszt részére ingatlan értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a Vöröskereszt telephelyét már több alkalommal elhelyezték. Viszonylag központi helyet szerettek volna találni a szervezetnek, mely
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hosszabb távon állandó megoldásnak bizonyul. Az óvodák közoktatási megállapodás keretében történı mőködtetésének következtében a Vöröskeresztet ki kellett költöztetni, mivel a
mőködési engedély feltétele volt a helyiség biztosítása. Ezért azzal az ajánlattal éltek a Békés
Megyei Vöröskereszt Gyomaendrıdi Területi Szervezete felé, hogy a Képviselı-testület az
Önkormányzat tulajdonában lévı Fı út 3. szám alatti orvosi rendelı, ügyelet épületével egybeépített külön bejáratú, összesen 75,93 m2 nettó alapterülető két lakást értékesíti számukra,
bruttó 100,- Ft összegben. A szervezet pályázati pénzekbıl és támogatásokból megpróbálja
felújítani az épületeket.
Elızetes egyeztetéseknek megfelelıen a háziorvosi szolgálat privatizációjától függıen az orvosi rendelıket, az ügyelet épületét 2000-2001-ben rendbe kell tenni, a felújítási munkálatokat el kell végezni. A Békés Megyei Vöröskereszt Gyomaendrıdi Területi Szervezete elfogadta az önkormányzat ajánlatát.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdése, hogy a 75,93 m2 nettó alapterületet adják át a Békés Megyei Vöröskereszt Gyomaendrıdi Területi Szervezete részére, illetve a bruttó falas
alapterületet adják át az alatta fekvı telekkel együtt? A többi telekrész nem tartozéka az épületnek, ezért bizonyos bejárási, szolgalmi jog illeti meg a szervezetet.
Dezsı Zoltán alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az átadott ingatlanrész
100 %-ban a Békés Megyei Vöröskereszt Gyomaendrıdi Területi Szervezete tulajdonába kerül, azzal szabadon rendelkezhet, késıbb az önkormányzatnak elıvásárlási joga van.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondása szerint 100 %-ban a Vöröskereszt tulajdonába kerül az
ingatlan. Az elızetes tárgyalások során abban maradtak, hogy az adásvételi szerzıdés megkötésekor kikötésre kerül, hogy az önkormányzatnak elıvásárlási joga lesz abban az esetben, ha
a Vöröskereszt értékesíteni, vagy elidegeníteni kívánja az ingatlant.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Fı út
3. szám alatti orvosi rendelı, ügyelet épületével egybeépített külön bejáratú, összesen
75,93 m2 nettó alapterülető két lakást értékesíti, az ingatlan társasházzá alakítását követıen, a Vöröskereszt Gyomaendrıdi Területi Szervezete számára, bruttó 100,- Ft
összegben.
A társasházzá alakulás költségeit, ügyintézését az Önkormányzat viseli.
Az adásvételi szerzıdésben ki kell kötni az igénybevett közüzemi fogyasztás egyértelmő elszámolása miatt az almérık felszerelését, amelynek költségei a vevıt terhelik.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a társasházzá alakulást követıen, a többször módosított 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet mellékleté-
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ben, az új helyrajzi számmal ellátott két lakást vezesse át a forgalomképes ingatlanok
kategóriájába.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. december 31.

29./ napirendi pont
Juh hodály üzemeltetésével kapcsolatos nyilatkozat
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Nagy Istvánnét a pénzügyi osztály vezetıjét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Istvánné pénzügyi osztályvezetı tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztésben leírtaknak megfelelıen, Gyomaendrıd város pályázati úton nyert 10 millió forintot, „Alföld
Ökotérség” létrehozására. Ez a pályázat több ízben módosításra került. Jelenleg az önkormányzatnak szükséges kinyilatkoznia azt, hogy a juh nyári szállás megvalósításának területét
további tartós bérbeadásban kívánja hasznosítani, ugyanis az ÁFA-t csak ebben az esetben
tudja az önkormányzat visszaigényelni. Az FVM is ÁFA nélküli összegben támogatta a beruházást.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 210/1999. (VII.29.) KT számú határozatával
összhangban az "Alföld Ökotérség" címő fejlesztési pályázat keretében megvalósuló
juh nyári szállást az átadást követıen a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal fogja üzemeltetni tartós bérleti szerzıdés alapján. Ennek megfelelıen az
Önkormányzat ÁFA visszaigénylésre jogosult.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a beruházás átadását követıen a
tartós bérleti szerzıdést a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal
kösse meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. január 31.

30./ napirendi pont
Termálvíz szolgáltatásával kapcsolatos nyilatkozat
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az Önkormányzat a „Gyógy- és
termálturizmus fejlesztésének támogatására” kiírt pályázaton - Turisztikai Célelıirányzatból -
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4 millió forint vissza nem térítendı támogatásban részesült. A pályázatban foglaltak szerint a
termálkút mőszeres vizsgálata, javítása és a szivattyúgépház rekonstrukciója megvalósítására
fordítható a támogatási összeg. A beruházást terhelı ÁFA visszaigénylésére abban az esetben
van lehetıség, ha az önkormányzat a termálkútból nyert termálvizet termékértékesítés formájában továbbhasznosításra térítés ellenében átadja és ezt testületi határozatban kimondja, amelyet az APEH számára be kell mutatni.
Mivel vélemény, észrevétel nem hangzott el, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "Gyógy- és termálturizmus fejlesztése" címő pályázat keretében megvalósuló termálkút mőszeres vizsgálata, javítása és a szivattyúgépház rekonstrukciója beruházás átadását követıen, a termálkútból nyert termálvizet termékértékesítés formájában továbbhasznosításra térítés ellenében átadja.
Ennek megfelelıen az Önkormányzat ÁFA visszaigénylésre jogosult.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a beruházás átadását követıen a
szolgáltatási szerzıdést a fogyasztókkal kösse meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. január 31.

31./ napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálint bizottsági elnököt, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Jenei Bálint bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata a Tanbolt megszüntetése miatt módosításra került.
Az alapító okirat 4./ pontja "Az intézmény jogállása és gazdálkodási jogköre" címszó alatti
szövegrészbıl a Tanboltra vonatkozó gazdálkodási meghatározás törlése elmaradt, ezért módosítás szükséges. A törlésre kerülı szövegrész: "Vállalkozási tevékenységet folytathat. A
kereskedelmi tevékenység eredményét a kereskedelmi szakképzés feltételeinek további kialakításához, illetve színvonalának emeléséhez használhatja fel az intézmény."
Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselıtestületnek annak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A képviselık 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/1999. (IX.23.) KT számú határozata
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (I.29.) KT számú határozattal elfogadott alapító okiratát a következık szerint módosítja:
A 4./ pontból törlésre kerül „Vállalkozási tevékenységet folytathat. A kereskedelmi tevékenység eredményét a kereskedelmi szakképzés feltételeinek további kialakításához,
illetve színvonalának emeléséhez használhatja fel az intézmény." szövegrész:
A 4./ pont a következı szövegrésszel egészül ki: " Vállalkozási tevékenységet nem
folytathat."
Határidı:
azonnal
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı

32./ napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon, valamint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium beszámolója az 1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosnét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a jelenlévıket tájékoztatva elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság megállapította, hogy az intézmények beszámolója alapos szakmai értékelést ad
az 1998/99-es tanév munkájáról. Figyelemre méltó a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
a pedagógusok pszichikai erınlétérıl végzett vizsgálat. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola a
gyakorlati oktatást saját erıbıl 60-70 %-ban képes megoldani. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában több alkalommal történt betörés az elmúlt tanévben, amely a tetemes anyagi kár
mellett felbecsülhetetlen szellemi termék elvesztését is jelentette. A bizottság javasolja, hogy
a 2000-es költségvetési évben az iskola kapjon anyagi fedezetet, egy komoly biztonsági berendezés felszerelésére. A bizottság mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Czibulka György képviselı felszólalásában elmondta, hogy mint pedagógus, részese volt a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola által elkészített beszámolónak. Tájékoztatásul elmondta,
hogy tegnap reggelre újabb betörés történt az iskola büféjébe, a betörés során két ajtót tönkretett a betörött. Az iskola által elkészített és Soros Alapítványhoz benyújtott pályázaton nyert
számítógépét már ezt megelızıen egy betörés alkalmával eltulajdonították. A rendırség a
nyomozást lezárta, a biztosító 300 ezer Ft-ot biztosított a számítógéppark pótlásához. Az internetes központból érkezett egy visszajelzés, mely szerint valaki használja az internetet. Az
intézmény megküldte letiltási kérelmét a központhoz.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint mindkét iskola pedagógiai, szakmai munkáját hően tükrözi a beszámoló. A Képviselı-testület nevében elismerését fejezte ki a két intézmény tantestületének. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában a tanulói összetételbıl adódóan, hosszú távon nagyon nehéz kiemelkedı eredményeket elérni. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola alapvetı problémája, hogy zsúfolt az iskola, kicsi a kollégium, a gyermekek öszszetétele nem hasonlítható a Kner Imre Gimnázium tanulóinak összetételéhez.
Császárné Gyuricza Éva képviselı tájékoztatásában elmondta, hogy sajnos a beszámolóban
nem szerepel, hogy a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola a tavalyi évben diákjaival és a sárréti
gyermekekkel, kb.: 40 fı, elmentek Komádiba, ahol egy 1848-as katona sírjának avatásán
vettek részt. Egy színvonalas mősort szolgáltattak a városnak, az igazgatóhelyettes úr vezeté-
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sével. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolával kapcsolatban elmondta, hogy nem gondolta,
hogy ennyire nehéz helyzetben élnek az ott tanuló gyermekek szülei. A normál tagozaton a
szülık 49 %-a él a szegénységi „küszöb” alatt, a speciális tagozatban pedig a
90 %-a. Az intézményben nemrégen volt egy 50 éves iskolai találkozó, ahol a volt diákok
elhatározták, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai részére egy alapítványt
hoznak létre, nem tudva a fent felsorolt statisztikai adatokról.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, határozatuk meghozatalára.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/1999. (IX.23.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és Diákotthon és a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium 1998/99-es tanév pedagógiai munkájáról készített beszámolót.
Határidı:

azonnal

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy
a 2000-es költségvetési koncepcióban tervezze meg a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola biztonsági berendezésének költségét.
Határidı:
Felelıs:

a 2000-es költségvetési koncepció készítésének idıszaka
Dr. Csorba Csaba jegyzı

Kovács Károly a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatóhelyettese az intézmény tantestülete nevében megköszönte a bizalmat és a bíztató szavakat. Elmondta, hogy Berettyóújfaluban
járt, ahol a város két olimpikonjuk tiszteletére olimpiai fát ültetett, valamint emléktáblát
emelt. Javaslata, hogy a város is emlékezzen meg ily módon olimpikonjáról. Továbbá a 2. sz.
Általános Iskola tornatermének falára egy Móricz emléktábla elhelyezését javasolná, mivel a
hajdani esperesi lakban volt elszállásolva Simonyi Máriával együtt.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a 2000-es évben egy ünnepségsorozatot terveztek, melynek része az október 23-i megemlékezés is. Ebbıl az alkalomból
Habsburg György utazó nagykövetet szeretnék meghívni a városba, valamint a
Gyomaendrıdrıl elszármazottakat, akik tovább vitték a város hírnevét, tettek, vagy jelenleg is
tesznek a városért. Ennek keretében emlékfát szeretnének ültetni a Gyoma és Endrıd közötti
emlékparkba.
A jövı évben szeretnék a Pásztor János teret rendbehozni, Rózsahegyi Kálmán és Tímár Máté
szobrot emelni.

33./ napirendi pont
Az 1998/99-es tanév érettségi, érettségi-képesítı és szakmunkásvizsgák eredményei a város
középiskoláiban
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy amennyiben van kiegészítenivalója az anyaggal kapcsolatban, az tegye meg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondása szerint az anyag részletezi intézményenként és
vizsgacsoportonként az ez évben érettségi, érettségi-képesítı és szakmunkásvizsgát tett diákok eredményeit, melybıl kitőnik, hogy milyen eredményesek voltak diákjaink.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, hogy fogadják
el a tájékoztatót.
A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium érettségi, érettségi-képesítı, valamint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
érettségi, érettségi-képesítı és szakmunkásvizsgáinak eredményeirıl szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidı:

azonnal

34./ napirendi pont
Pályázati kiírás a Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosnét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Városi Gondozási Központ
intézményvezetıjének megbízása 1999. december 1-én lejár. Az idevonatkozó törvénynek
megfelelıen a magasabb vezetıi beosztás ellátására pályázatot kell kiírni. A beosztás ellátásával történı megbízás határozatlan idıre szól. A pályázatokat esetenként, a megbízó által
összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie a megbízónak vagy
képviselıjének, a közalkalmazotti tanács tagjának vagy közalkalmazotti képviselınek, a
szakma szerint illetékes Kamara vagy ennek hiányában az Érdekképviseleti Szövetség, illetıleg Egyesület képviselıjének. A Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására érkezı
pályázatok véleményezésére, a Szakmai Szakértıi Bizottság tagjának a Humánpolitikai Bizottság az alábbi személyeket javasolja megválasztani:
- Dr. Baja Jánosné Módszertani Szociális Otthon igazgatója Nagyszénás
- Hangya Lajosné a Képviselı-testület Humánpolitikai Bizottságának elnöke
- Pelyváné Palercsik Ilona a Közalkalmazotti Tanács tagja
A pályázati kiírást a Szociális és Munkaügyi Közlönyben kell közzétenni.
A Humánpolitikai Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket döntésük meghozatalára.
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A képviselık egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/1999. (IX.23.) KT számú határozata
1.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására. A munkakört 1999. december
1-tıl, vagy a pályázati eljárás elhúzódása esetén a pályázati eljárás lefolytatását követıen lehet betölteni.
-

Pályázati feltételek:
A 2/1994. (I. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés,
A szociális ellátás, irányítás területén szerzett legalább 5 éves vezetıi gyakorlat,
Elıny: személyes gondoskodást nyújtó ellátások területén szerzett megfelelı
szakmai és vezetıi ismeret.

Csatolandó:
- Vezetıi elképzelések felvázolása (vezetıi program),
- A személyes adatokat is magába foglaló részletes szakmai önéletrajz,
- Az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevık megismerhetik.
-

Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: a Kjt. szerint
Pályázati határidı: a közlönyben való megjelenést követı 15 nap,
A vezetıi kinevezés határozatlan idıre szól,
Pályázat benyújtása: Gyomaendrıd Város Polgármestere címére
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám
2.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Gondozási
Központ intézményvezetıi állására érkezı pályázatok szakmai véleményezésére a
Szakmai Szakértıi Bizottság tagjának felkéri:

- Dr. Baja Jánosné Módszertani Szociális Otthon igazgatója Nagyszénás
- Hangya Lajosné a Képviselı-testület Humánpolitikai Bizottságának elnöke
- Pelyváné Palercsik Ilona a Közalkalmazotti Tanács tagja
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

35./ napirendi pont
Mezııri szolgálatnál bekövetkezett személyi változások
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület az elmúlt ülésén
pályázatot írt ki a közös megegyezéssel megszüntetésre került mezııri álláshely betöltésére.
A kiírt pályázat lejárta elıtt egy újabb álláshely is megüresedett felmondással, így két állás-
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hely betöltése vált szükségessé. A pályázók fıbb adatait az elıterjesztés mellékletében szereplı táblázat mutatja.
A bizottság elnökökbıl és alpolgármesterekbıl álló fórum meghallgatta a pályázókat és egyhangú véleményük az volt, hogy Pelyva Zoltán és Tímár Imréné alkalmazását javasolják. Nevezett személyek három hónapos próbaidıvel kerülnek kinevezésre, további alkalmazásuk
feltétele pedig, hogy a mezııri vizsgát sikeresen elvégezzék.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket, van e véleményük, esetleg más
személyre javaslatuk.
A Képviselı-testület a javasolt személyekkel 19 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/1999. (IX.23.) KT számú határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Tóth Lajos
közalkalmazotti jogviszonyát visszamenıleges hatállyal 1999. szeptember 2. napján a
Kjt. 25. § (2) a) bekezdése szerint "lemondással„ megszünteti.
Dr. Dávid Imre Polgármester által eddig megtett munkaügyi intézkedést jóvá hagyja.
2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkáltatói jogkörében eljárva a megüresedett két mezııri állásra, részben visszamenıleges hatállyal
- Pelyva Zoltán Gyomaendrıd Tamási Á u. 9. Sz alatti lakost
1999. szeptember 15 -tıl
- Tímár Imréné Gyomaendrıd Zalka M u. 5/1. Sz. alatti lakost
1999. szeptember 27 -tıl közalkalmazotti jogviszonyba - három hónapos próbaidıvel kinevezi. Illemtényüket a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 61. § (1) c) pontja alapján "C" fizetési osztályban az igazolt munkaviszonyban
töltött idı alapján számított fizetési fokozatban határozza meg.
A Képviselı-testület elıírja mindkét közalkalmazottnak további alkalmazási feltételként a mezııri vizsga letételét a megyei FM hivatal által szervezett idıpontban.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

36/. napirendi pont
Az önkormányzat 2000. év évszámítási problémájára (Y2K) történt informatikai felkészültségének felmérése és a zavar elhárítási terv elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı urat a Polgármesteri Hivatal
informatikai szakemberét röviden ismertesse a jelenlévıkkel az elıterjesztés lényegét.
Megyeri László aljegyzı a felkérésre elmondta, a Polgármesteri Hivatalban 10 éve kezdıdött
a számítástechnika használata, a pénzügyi lehetıségeknek megfelelıen került folyamatosan
bıvítésre.
A 2000. Évszámítási problémája kb. két éve tudatosult igazán, az azóta történt gépbeszerzéseket már úgy végezték, hogy ennek megfelelı legyen, míg a régi gépek esetében a megfelelıség problémát jelent. Két tesztelı programmal vizsgálták meg a gépeket és a kézi ellenırzés363

sel. Az eredmény azt mutatta, hogy az a gép, amely nem felel meg az valóban nem felel meg,
míg a kézi tesztelés szerint megfelel. Mindezek alapján kétségek merültek fel abban a tekintetben, hogy ezzel az eszközparkkal - amelyek nem felelnek meg - merjenek e neki vágni az
újévnek, de ha azt akarjuk, hogy a meglévı adatbázisban ne legyenek problémák, biztonsági
okból ezt meg kell lépni, hiszen nagy a bizonytalansági küszöb.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a költségvetésben 1.8 millió Ft
van elkülönítve erre a célra.
Hozzászólás, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület 19 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2000. évi dátumváltással összefüggı informatikai zavarainak megelızésére
és elhárítására készített intézkedési tervet és elrendeli annak végrehajtását.
A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének évváltás utáni folyamatos mőködése és a várható mőködési zavar megelızése érdekében egyszeri (jövı évrıl elırehozott) rendkívüli kiadásként 1999. évi költségvetésében:
Számítógép beszerzésre:
950.000 Ft
Számítógép felújításra:
650.000 Ft
Szoftver frissítésre:
100.000 Ft
Vésztartalékra:
100.000 Ft
Mindösszesen:
1.800.000 Ft-ot biztosít
Határidı:
Felelıs:

1999. december 1., 2000. január 31., 2001. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı, érintett intézmények vezetıi

37./ napirendi pont
Az Önkormányzat tagfelvételi kérelme az Önkéntes Tőzoltó Egyesületbe
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, az egyesületnél kialakult helyzetet a
Képviselı-testület jó néhány ülésen tárgyalta.
A fı vizsgálati szempont mindig is az volt, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az egyesület
munkáját, és hogyan segíthetné ezt minél jobban a Képviselı-testület. Ezért is volt az, hogy
ellátta a könyveléssel kapcsolatos feladatokat, illetve az egyesület ülésein a városvezetés részérıl mindig jelen volt valaki. Ennek utolsó lépcsıje lenne a pénzügyi helyzet rendezése
mellett, hogy az önkormányzat, mint a legnagyobb támogató kéri a tagfelvételét az egyesületbe. A tagfelvételt követıen pedig, az egyesület fı döntéshozó szerveinek munkájában részt
venne. Az ellenırzı bizottságba az önkormányzat - bizottság elnöki egyeztetést követıen Császárné Gyuricza Éva képviselı asszonyt delegálná, míg a vezetıségbe Dr. Valach Béla
képviselı urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét.
Természetesen az egyesület közgyőlésének kell dönteni arról, hogy a tagfelvételi kérelmet
elfogadja e. Ettıl a kezdeményezéstıl azt lehet elvárni, hogy az egyesület munkájába, az ott
folyó építkezésekbe, pénzügyi folyamatokba lényegesen jobban belelásson az önkormányzat,

364

és ezt követıen a költségvetés tárgyalásánál a delegált képviselık véleményének figyelembe
vételével tudnak majd a támogatás mértékérıl dönteni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselıket arról, hogy az egyesület holnap 18
órakor tartja közgyőlését, ahol vezetıségi és elnökválasztás lesz. Reméli, hogy sikerül az
egyesület élére olyan elnököt választani, aki élvezni fogja az egyesület tagjainak, valamint a
képviselı-testület bizalmát.
Az elmúlt években nyújtott, mintegy 20 millió Ft-ot meghaladó önkormányzati támogatás arra
enged következtetni, hogy ez által ott komoly vagyon halmozódott fel. Éppen ezért szeretné a
város, ezt a vagyont és a pénzbeli támogatást biztonságban látni, és annak sorsát bár mikor
áttekinteni.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a tagfelvételi kérelemmel, valamint a vezetıségbe illetve az ellenırzı bizottságba javasolt személyekkel, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/1999.(IX.23.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kéri az Önkéntes Tőzoltó Egyesületet, hogy
mint jogi személyt az egyesületi tagok közé vegye fel. A Képviselı-testület kijelenti,
hogy az egyesület alapszabályát ismeri, az abban foglaltakkal egyet ért és a tagsággal
járó jogokat és kötelezettségeket vállalja.
A Képviselı-testület az egyesület vezetıségébe Dr. Valach Béla bizottsági elnököt,
míg az ellenırzı bizottság elnökévé Császárné Gyuricza Éva képviselınıt javasolja
megválasztani.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a tagfelvételi kérelem elfogadása
esetén az éves tagdíj átutalásával kapcsolatos intézkedést tegye meg, melynek összege
10.000,-Ft, azaz Tízezer forint.
A Képviselı-testület a fedezet kijelölésérıl az 1999-es költségvetési rendelet módosításakor intézkedik.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
1999. október 30.

38./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Millenniumi rendezvényei
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben felsorolt 2000. évben a városban
megrendezésre kerülı rendezvények - melyeket a Millenniumi Szervezı Bizottság jóváhagyott - az országos eseménynaptárban lennének megjelentetve.
Március 15. mindenképpen méltó ünnep lenne, hiszen a Békés Megyei Közgyőlés kihelyezett
ülését itt tartaná a városunkban. Ebbıl az alkalommal emlékfa ültetésre kerülne sor, márványtábla elhelyezés a felújított Polgármesteri Hivatal falán.
A sajt-és túrófesztivál egy politikamentes, nagy tömeget vonzó rendezvény volt az idei évben
is. A "Rózsahelyi Napok" , valamint az október 23. Nemzeti Ünnep alkalmával szeretnének
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találkozni azokkal a gyomaendrıdrıl elszármazottakkal, akik hírnévre tettek szert, öregbítve
ezzel a város nevét. Ugyanakkor a Szent Korona Tanács kezdeményezésére erre a napra szeretnék meghívni a városba Habsburg Györgyöt a Habsburg család hercegi tagját.
A Képviselı-testület az ezredforduló megünneplésére tervezett városi rendezvényekkel egyhangúlag, 19 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
270/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2000. millenniumi évben a
következı rendezvényeket kivájna megjelentetni az országos eseménynaptárban:
1./

2000. március 15-i ünnepi kihelyezett megyegyőlés, emlékfa ültetés, márványtábla
elhelyezése a felújított Polgármesteri Hivatal falán.

2./

2000. április 30. és május 1. a II. Gyomaendrıdi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál

3./

2000. május 26-27. "Rózsahegyi Napok"

4./

2000. október 23. Nemzeti Ünnep, gyomaendrıdi elszármazottak találkozója.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a 2000. október 23-án megrendezendı ünnepségre meghívja Habsbug György utazó nagykövetet.
Határidı:
Felelıs:

1999. október 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

39./ napirendi pont
Beszámoló a Hatósági osztály munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tímárné Binges Irént a hatósági osztály vezetıjét röviden foglalja össze az elıterjesztés lényegét.
Tímárné Binges Irén osztályvezetı elmondta, a hatósági osztály munkájáról ez idáig a képviselı-testület még nem kapott tájékoztatás, így ezt a területet teljesen átfogóan nem ismerik.
A humánpolitikai valamint az adóosztály mellett a hatósági osztály találkozik legtöbbet az
ügyfelekkel. Az elıterjesztésben megpróbálta, az osztályhoz tartozó feladatköröket teljes részletességgel bemutatni a képviselı-testületnek, hogy tágabb képet kaphasson az osztály munkájáról. Ebben az évben, belsı szervezeti változás következtében az osztály létszáma kibıvült, a humánpolitikai osztályról a jegyzıi hatáskörök - közgyógyellátó igazolványok, mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos ügyek - átkerültek az osztályra. A városüzemeltetési osztályról pedig az építéshatósági feladat került át. A közelmúlttól egy fı gyakornoki létszámmal nıt
az osztály létszáma, így bízik abban, hogy ez elısegíti a rendszeres ellenırzések folytatását.
Október 1-tıl az osztály hatásköre kibıvül még a telepengedélyezési eljárással, amely tovább
növeli az ügyfélforgalmat.
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Kérte a képviselıket, a tájékoztatást szíveskedjenek elfogadni, illetve amennyiben kérdésük
van, úgy azt tegyék fel.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének véleménye szerint a tájékoztató anyag
igen részletesen mutatja be az osztály munkáját. Ez a tevékenység az utóbbi idıben kiszélesedett, egyes ügyek létszámát tekintve látszik az emelkedés - fıleg a szociális jellegő.
Igen komoly feladatot kell ellátni az osztályon dolgozó ügyintézıknek, egyre feszítettebb ez a
terület, talán a város vezetésének kellene azt megítélni, hogy mikor szükséges esetleg emelni
a létszámot, hiszen az állampolgárok szakszerő kiszolgálásához kellenek a megfelelı személyi feltételek is.
A bizottság az osztály munkáját jónak ítélte, javasolta a képviselıknek a beszámoló elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint a beszámolóval egy átfogó képet kapott a
testület az osztály munkájáról. A hivatal ügyintézıinek a város állampolgárainak érdekében
kell végezniük a feladataikat, ami persze nem minden esetben történik a közmegelégedésre,
de igyekeznek kompromisszumra jutni.
A beszámolót illetıen elismerésünket kell kifejezni az osztálynak a végzett munkáért.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint ez a beszámoló messzemenı következtetés levonására alkalmas a város életével kapcsolatban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, valóban egy szép és átfogó képet kapott a testület az osztály munkájáról. Mint állampolgár szerette volna megköszönni azt a színvonalas
házasságkötési ceremóniát, amit az osztály anyakönyvvezetıi nyújtanak esküvık alkalmával.
A lakosság körében felmerülı szabálysértési ügyek, apró-cseprı szomszédperek stb. során
bizalommal fordulhatnak a hatósági osztályhoz, mert a megoldásra kapnak segítséget. Az
ügyintézıknek a lakossággal és a képviselıkkel való kapcsolattartásuk megfelelı.
További hozzászólás nem hangzott el a képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hatósági osztály munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal

40./ napirendi pont
Helyi járatú autóbusz menetrend módosítása
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, az új tanév megkezdésével az iskolajáratok megindítása miatt válik szükségessé a menetrend módosítása. Ugyanakkor az ıszi vasúti menetrendváltozáshoz is igazítani kellett az autóbusz járatokat.
Kérte a képviselıket, hogy a módosítást hagyják jóvá.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a temetıjárat október 3tól október 31-ig jár. Ezt a menetrend még nem tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi autóbusz közlekedés üzemeltetıje által javasolt menetrendváltozást elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

1999. szeptember 23.
Dr. Dávid Imre polgármester

41./ napirendi pont
Kirendeltség elıvásárlásról való lemondás
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A kirendeltség épületét annak idején két jogi személyiségő társaság vásárolta meg. Ezen tulajdonosok közül a Kisréti Vadásztársaság rá esı ingatlanrészét egyenlı arányban értékesíteni
kívánja a másik tulajdonos valamint Dr. Koleszár József állatorvos részére, aki az épületben
bérlıként folytatja tevékenységét. Ahhoz azonban, hogy az adásvételi-szerzıdés a két fél között létrejöhessen, az önkormányzatnak, mint társtulajdonosnak az elıvásárlási jogáról le kellene mondani.
A Vadásztársaság az ingatlanrészt abból az okból kívánja értékesíteni, miszerint a vállalt felújítás rájuk esı részét szőkös anyagi okok miatt nem tudja teljesíteni.
Természetesen a vevıknek az önkormányzattal kötött szerzıdés elıírásai szerint ezt a felújítási kötelezettséget át kell vállalni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az elıterjesztés szerint szíveskedjenek elfogadni.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/1999. (IX.23.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete, a 6291/A/1 hrsz-ú Gyomaendrıd, Fı út 2.
szám alatti ingatlanra bejegyzett elıvásárlási jogáról lemond az Anipharma Állatgyógyászati és Szolgáltató Kft ( Békéscsaba, Szerdahelyi út 2. szám ) valamint Dr.
Koleszár József (Gyomaendrıd, Endrıdi utca 18/1. szám ) alatti vevık javára azzal a
feltétellel, hogy átvállalják Gyomaendrıd Város Önkormányzatával 1998. április 22.
napján kötött adásvételi szerzıdés 3./ pontjában kikötött felújítási kötelezettséget.
Határidı:
Felelıs:

1999. október 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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További írásos napirendi pont nem lévén a Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévı érdeklıdıket, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján a "Fellebbezések" tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık figyelmét, majd a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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