Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
24/1999.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. november 25-i ülésérıl a
Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre és Dezsı Zoltán
alpolgármesterek
Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Garai
János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Kovács Attila, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác, Véha
Lászlóné képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Rau József
osztályvezetık, valamint Gróf Éva és Pápai Pálné osztályvezetı
helyettesek
Önkormányzati intézmények vezetıi, képviselıi, a helyi és a
megyei sajtó képviselıi
Kis Éva és Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıit, jegyzı és aljegyzı urat, az intézmények vezetıit,
valamint minden érdeklıdıt.
Ezt követıen megállapította, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen volt 16 fı
képviselı. Betegség miatt volt távol Babos László képviselı úr, Dr. Kovács Béla, ifj. Dógi
János és Knapcsek Béla képviselı urak elızetesen jelezték késésüket.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hack Mária és Jenei Bálint képviselıket.
(Knapcsek Béla képviselı úr megérkezett a Képviselı-testület ülésére, így a képviselık
létszáma 17 fı. )
Ezt követıen tájékoztatta a jelenlévıket az elmúlt hónap legfontosabb eseményeirıl:
- 1999. november 4-8-ig Németországban tartózkodott, a RUMBA Társastánc Klub
10 párját kísérték ki. A tulajdonképpeni cél, valamilyen német kapcsolat kialakítása volt.
Kb.: két évvel ezelıtt Jessennel próbáltak testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, melyre
sajnos nem került sor. A német közigazgatásban van egy körzetközpont, és ugyanakkor
minden kis településnek van polgármestere. Elsı lépésként két polgármesterrel
találkoztak, a német küldöttség pedig tavasszal jönne Gyomaendrıdre.
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A Német Kisebbségi Önkormányzat emléktábla avatására november 6-án került sor. Az
ünnepélyes átadáson Dr. Csorba Csaba jegyzı és Dezsı Zoltán alpolgármester képviselte
az önkormányzatot, valamint a Képviselı-testület tagjai.
A Gyomaendrıdi Rendırırs épületének külsı homlokzat felújítása és annak átadása
megtörtént. Középületeink évrıl-évre szépülnek, a Rendırırs épülete megjelenésében
javított a városképen.
November 26-án 10 órától Szakképzési Nap kerül megrendezésre a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskolában. Dr. Mucsi Imre FVM helyettes államtitkár részvételével 11.30
órakor Öregszılıben kerül sor az Öregszılı-Gyomaendrıd kerékpárút átadására, 12
órakor a Hantoskerti Termálkút átadására, valamint 12.30 órakor az intézmény Sertés
Mintafarmjának I. lépcsıjének átadására.
November 24-én volt Békés Megye Képviselı-testületének kihelyezett Pénzügyi
Bizottsági ülése a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
November 17-én (szerdán) Dr. Csorba Csaba jegyzı úrral Budapesten voltak a
Belügyminisztériumban, egy egyeztetı megbeszélésen. A jövıbeni vagyonkezelés,
fejlesztés, Ipari Park mőködtetése, valamint Okmányirodák létrehozása ügyében. Az
Okmányirodák létrehozásával kapcsolatban tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy
december 2-án helyszínegyeztetésre kerül sor. A jövı évi fejlesztések koordinálása és
elısegítése az önkormányzat legfıbb célja. A város adottságai mellett, megfelelı
fejlettségre akkor tudunk szert tenni, ha megfelelı állami támogatást kapunk. Példaként
említette az egy lakásra jutó szennyvízcsatorna kiépítési költségét, mely kb.: 800-850 E
Ft, melynek finanszírozására sem a lakossági, sem az önkormányzati erı nem elegendı.
Az önkormányzatnak vannak elképzelései, tervei, lehetıségei, igényei, saját ereje,
lakossági akarat, és mindez elakad a központi támogatás hiánya következtében.
A karácsonyi csomagok kihordására várhatóan december 10-e után kerül sor. A 72.
életévüket betöltött idıs embereket, - kb.: 1650 fı -, részesíti az önkormányzat ilyen
jellegő csomagban. Az 1999. évi költségvetésben 1,5 M Ft lett erre célra elkülönítve.

(Ifj. Dógi János képviselı úr megérkezett a Képviselı-testület ülésére, így a képviselık
létszáma 18 fı. )
A képviselık részérıl további bejelentés nem lévén, a napirendi pontok sorrendiségének
megvitatására tért rá.
Javasolta, hogy a Képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontok közül az 1./ A
helyi adókról szóló többször módosított rendelet módosítása és a 2./ A gépjármőadóról szóló
többször módosított rendelet módosítása, valamint a 9./ Az önkormányzati tulajdonú holtágak
halászati hasznosítása napirendek megvitatását a decemberi ülésére halassza el. A 9./
napirendi ponthoz kiegészítésként kiosztásra került egy emlékeztetı, melyet Dr. Csoma Antal
elnök és Kiss Sándor halászati egységvezetı írt alá. Az emlékeztetı a Körösi Halász
Szövetkezet önkormányzattal szemben támasztott igényét tartalmazza. A megbeszélésen részt
vett továbbá Dr. Valach Béla és Jenei Bálint képviselı, valamint Rau József
városüzemeltetési osztályvezetı, akik nem írták alá az elhangzottakról készített emlékeztetıt.
Javaslata, hogy az elıterjesztés a jövı évi februári Képviselı-testületi ülésen kerüljön
megvitatásra, de az önkormányzat és a Körösi Halász Szövetkezet közötti szerzıdés 2000.
január 1-el visszamenıleg lépjen érvénybe.
A Képviselı-testület tagjai a fentiek figyelembevételével egyhangú, 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./

A 2000. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetési koncepciója
Tájékoztató Gyomaendrıd Város Közbiztonsági helyzetérıl
Az 1999. évi normatív állami támogatás elszámolása az 1999/2000. évi oktatási
statisztika alapján
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
A Városi Sportcsarnok és a kezelésében lévı Ifjúsági Tábor vállalkozási
formában való mőködtetésének lehetıségei
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának módosítása
Vagyonbiztosításra beérkezett pályázatok
Ellátási szerzıdés megkötése átmeneti gondozás ügyében
Gyomaszolg Kft. ügyrendjének elfogadása
Bőnmegelızési koncepcióval kapcsolatos vélemény elıterjesztése
Beszámoló a falugazdász tevékenységérıl
Beszámoló Gyomaendrıd Város 1999. évi beruházásairól
Beszámoló az 1999. évi közhasznú foglalkoztatásról
Mezııri szolgálat mőködtetése
Mezııri álláshely betöltése
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal által végzett ellenırzés megállapításait
tartalmazó jegyzıkönyv
Tájékoztató a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához
nyújtott támogatásokról
Balázs Dezsı területvásárlási kérelme
Közmeghallgatás meghirdetése
Bejelentések

Határidı:

azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés
jóváhagyására kérte a képviselıket.
Kiegészítésként kívánta elmondani, a 251/1999. (IX.23.) KT számú határozattal kapcsolatban,
- mely a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola átadásáról a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumnak -, hogy az anyagot a Képviselı-testület elızı ülése alkalmával már
tárgyalta. Elırehaladás és tényleges döntés nem történt a fenti témában, de annyit tudni lehet,
hogy a minisztérium kikérte Békés Megye két koordinátorának a nevét.
Mivel a lejárt határidejő határozatokkal kapcsolatban a képviselık részérıl észrevétel,
kiegészítés nem hangzott el, ezért kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület tagjai egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 194/1999. (VII.29.); 213/1999. (VII.29.);
246/1999. (IX.23.); 251/1999. (IX.23.); 257/1999.(IX.23.); 269/1999. (IX.23.);
273/1999. (IX.23.); 280/1999. (X.28.); 284/1999.(X.28.); 285/1999. (X.28.);
299/1999. (X.28.); 304/1999. (X.28.) és a 305/1999. (X.28.) KT számú határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidı:

azonnal

1./ napirendi pont
A 2000. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság az anyagot 3-3 szavazat mellett, míg az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztés
szerint fogadta el.
Jenei Bálint bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, hogy bizonyos szabályok alapján
végzik a Vízmővek Vállalatnál az árképzést, melyet az inflációval összefüggıen határoznak
meg. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az infláció mértékét vitatva, maximum 8 %-os
áremelkedés elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek, a Vállalat által beterjesztett 10,5 %
szemben.
Kovács Attila képviselı elmondása szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértett az
Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatával, mely szerint a rendelet tervezetben található II.
alternatíva elfogadását javasolnák.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy az ártörvény az ár
megállapítási jogot mind a tömegközlekedésnél, mind pedig a víz és szennyvízellátásnál a
Képviselı-testülethez delegálta. Ugyanakkor elıírja a szolgáltatási kötelezettség biztosítását,
így nincs választási lehetısége az önkormányzatnak arra, hogy válasszon, hogy kivel kívánja
megkötni az ivóvízellátásra vonatkozó megállapodást. E tekintetben jelenleg Gyomaendrıd
Város Önkormányzata és a település a Békés Megyei Vízmővek Vállalattal áll szerzıdéses
viszonyban. Az önkormányzat a bevitt vagyonával tagja a Vállalatnak, és személyében az
Igazgatóságban is képviselteti magát. Rendszeresen részt vesz az Igazgatósági üléseken,
illetve a közgyőléseken. Az ezen üléseken készült jegyzıkönyvek alapján mód van az
árképzés rendszerének követésére. Az elıterjesztés is tartalmazza, hogy „A szolgáltatás
alapdíjainak megállapítására a 9/1997. (V.23.) sz. Közgyőlési határozat értelmében korlátok
között differenciált, a fogyasztói árindexhez kötött víz- és csatornaszolgáltatást alkalmaz.” Ez
azt jelenti, hogy fenti Közgyőlési határozat elfogadta az árképzésnek ezen sémáját, melyet az
elıterjesztés tartalmaz. A Vízmő Vállalat által közölt levél alapján, amennyiben valamelyik
város vagy település nem a Vízmő által közölt hatósági árakat fogadja el, attól eltér, akkor
több alternatíva szerint térhet el: - ez évben pl.: Békéscsaba 2,-Ft-tal emelte ezen árakat, olyan
meggondolásból, hogy a keletkezett tıkét a Vízmő elkülönített számlán kezeli, és bármikor
sajáterıként visszaszolgáltatja az egyéb pályázati lehetıségeken felül Békéscsaba városnak.
Másik lehetıség, hogy helybenhagyja az árakat, a harmadik megoldás pedig, hogy
alacsonyabb árakat állapít meg, de ebben az esetben a különbözetet az önkormányzatnak kell
saját költségvetésébıl a vállalat felé kiegyenlíteni. A szolgáltató pillanatnyilag olyan
helyzetben van, hogy meghatározza az árakat.
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Véleménye, hogy amennyiben bárkinek valamilyen észrevétele van, az jelezni kell a Vízmő
felé, és új ár megállapítási rendszert kell kérni. Az elmúlt 5 év átlagköltségéhez igazodik a
díjmegállapítás. Volt olyan év Gyomaendrıdön, hogy több mint 10 M Ft nagyságrendő
beruházás történt, mely a város önköltségét 30-40 %-kal megemelte. Kérdésként merült fel,
hogy esetlegesen az amortizáció összegét kapja vissza az önkormányzat. Van egy bizonyos
állami támogatási rendszer, amely a drága önköltségi árakat, vízszolgáltatókat támogatja. Ez a
Vízmőnél éves szinten 10-50 M Ft nagyságrendő támogatást jelent, amennyiben az árak az
országos szintet elérik.
A Városüzemeltetı és Környezetvédelmi Bizottság 4: 1 arányban elvetette a Vízmő Vállalat
ajánlatát, és a 8 %-os áremelkedés mellett döntött. Személy szerint, mint képviselı, és mint a
Vízmővek Vállalt Igazgatóságának tagja tartózkodni fog a szavazás során, vagy a Vízmővek
ajánlatát támogatja.
Császárné Gyuricza Éva képviselı észrevétele, hogy az önköltség számítási szabályzat
elfogadásához az Igazgatóságnak és a Felügyelı Bizottságnak nem elég az elıterjesztésben
található információ. Nehezen érthetı, hogy ott, ahol a rendszerek hibája miatt rossz ivóvizet
isznak a lakók, magasabb költséget kell fizetniük. Meglátása, hogy Gyomaendrıd esetében az
ez évben befejezett 400-500 M Ft-os ivóvíz beruházás hatásának nem öt év múlva kellene
jelentkeznie. Hol van az a többlet, a Vízmővek eredményére gyakorolt hatás, mely a
Vízmőnél ez által keletkezett? Véleménye, hogy nem elég az önköltség számítási szabályzatot
ismerni, emellett látni kellene, hogy azon települések, melyek átlagon felüli, magas
költségőek, milyen hatást gyakorolnak a Vízmővek költségeire. Sajnos nem lehet az anyagból
tudni, hogy a Vízmővek milyen nyereségátlaggal dolgozik, és a Vízmővek általános vállalati
költségére gyakorolt hatás milyen érdekeltségekkel van biztosítva. Számításai szerint az
áremelkedés családonként kb.: 5 E Ft többlet kiadást jelent évente. A lényeg viszont az, hogy
a százmilliós nagyságrendő beruházás elvégzése után is a II. kategóriában marad
Gyomaendrıd város még öt évig.
Dezsı Zoltán alpolgármester szomorúan vette tudomásul, hogy a Vízmővek Vállalat részérıl
nem jelent meg egyetlen képviselı sem. Sérelmezte a Vállalat által megküldött levél
hangvételét, melyet ultimátumnak minısített. A Vízmővek Vállalat Igazgatósága hivatkozik
szabályzatára, melynek megfelelıen képzi az árakat. Ismeretei szerint a megyei amortizációs
költség éves szinten, kb.: 300-400 M Ft-os nagyságrendő. Az árképzés vonatkozásában az
elızı év fogyasztói árindexe van figyelembe véve és nem a prognosztizált árindex. A tavalyi
évre vonatkozóan, amit 1998 novemberében határoztak meg az 1999-es évre, abban 13,1 %os ár volt meghatározva, ezzel szemben az anyagban 10,57 % van leközölve. A két ár között
2,53 %-os eltérés van. Ha lakossági szinten átlagosan havi 25 m3 vízfogyasztást veszünk
alapul, akkor ez éves szinten ivóvíznél 4000 lakásra vonatkoztatva 3.240 E Ft, szennyvíznél
1200 bekötött lakásra 648 E Ft, összesen 3.888 E Ft + az ÁFA többlet kiadást eredményez, a
különbözı árindex meghatározásból eredıen, melyet a lakosság többletként fizetett meg.
Támogatja a Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony által elmondottakat, mely szerint a
beruházást követıen jelentkeznie kellene a javító tételeknek. A tavalyi ármeghatározás
alkalmával Hosszú Szilárd vezérigazgató úr elmondta, hogy azért szükséges a 13,1 %-os
áremelkedés elfogadása, mivel a rossz minıségő ivóvíz tisztítása, kezelése többe kerül, illetve
az egészséges ivóvíz beruházás után, a városnak kevesebbe fog kerülni az ivóvíz, mivel másik
kategóriába kerül a település. A szennyvíz vonatkozásában több lakos felháborodását közölte,
mely a bekötéseket elvégzı cégre, vagy személyekre vonatkozik. A Vízmő a szennyvizet
kizárólagos joggal köti rá a gerincvezetékre, az általa meghatározott áron. Véleménye, hogy
azon önkormányzatok, melyek a Vízmővek Vállalatba delegálási joggal élnek, a város és
fıleg a lakosság érdekeit szem elıtt tartva képviseljék azokat.
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Külön szükségesnek tartaná az érintett önkormányzatok közötti Egyeztetı Bizottság
felállítását, mely a közös álláspontok kialakítása érdekében a tulajdonost, így egyben a
lakosság érdekeit is elıtérbe helyezné.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök Dezsı Zoltán alpolgármester figyelmét fel kívánta hívni
arra, hogy az 1998 novemberében elfogadott Képviselı-testületi határozat szerinti 13,1 %-os
áremelkedés, az elızı év inflációját tartalmazta. A jelenlegi 10,57 % az a 10,9 %-os KSH
által közölt inflációnak a 97 %-a.
Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakat összefoglalva elmondta, hogy a jelen
árképzési mód nem kedvezı az önkormányzatnak, sem az, hogy öt év múlva fog érvényesülni
a beruházásra ráfordított összeg. Ennek ellenére figyelembe kell venni, hogy a beruházáshoz
51 M Ft nagyságrendő Vízmő általi támogatást kapott a város, továbbá a szennyvízhálózat
kiépítéséhez is számítanak a Vízmővek Vállalat támogatására. Tényként közölte, hogy az
amortizáció költségét vissza lehet igényelni a Vállalattól, de akkor az önkormányzatot
terhelné a felújítási munkálatok költsége is. Hosszú Szilárd vezérigazgató úr elızetesen
jelezte, hogy külföldi tartózkodása miatt, nem tud részt venni a mai testületi ülésen és
helyettest nem kívánt küldeni. Egyetért a Dr. Valach Béla bizottsági elnök úr által
elmondottakkal, mely szerint a Vízmő Vállaltnak egyszer kellene a szervezetét megújítani, és
így egy alkalommal végre tudná hajtani azt a költségcsökkentést, mely szerint nem emelne
árakat egy évben, és ezt követıen egy elfogadható árképzést alakítana ki.
A képviselık részérıl további hozzászólás, vélemény nem hangzott el, ezért javasolná a
Képviselı-testület tagjainak, hogy a decemberi Képviselı-testületi ülésre halasszák el a
döntést az ármeghatározás vonatkozásában és hívják meg Hosszú Szilárd vezérigazgató urat,
hogy a felmerülı problémákra, kérdésekre a szükséges tájékoztatást megadja.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2000. évi ivóvíz ellátási és
szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítására vonatkozó döntését
elnapolja, és annak megvitatását a Képviselı-testület 1999. december 16-i ülésén
javasolja.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízmővek
Vállalat képviselıjét hívja meg a december 16-i ülésére, melyen a testület tagjai az
alábbi tárgykörökben kívánnak kérdéseket intézni a vállalat vezetése felé:
- A Békés Megyei Vízmővek Vállalat vezetésének tájékoztatása arra vonatkozóan,
hogy az elmúlt években az önköltség csökkentése érdekében milyen
intézkedéseket tett.
- A korábbi Képviselı-testületi üléseken - az ármegállapítással kapcsolatban - tett
engedmények hogyan realizálhatók a 2000. évi árakban, illetve a korábbi ígéretnek
megfelelıen, a szennyvízdíj hogyan csökkenthetı azon fogyasztók esetében, ahol
jelentıs a mezıgazdasági célú vízfelhasználás (pl.: állattenyésztés), de ezek
szennyvízkibocsátással nem járnak együtt.
Határidı:
Felelıs:

1999. december 16.
Dr. Dávid Imre polgármester
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2./ napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy az 1999-es évben több olyan
esemény következett be, amelynek eredményét szükséges az önkormányzat vagyonát
nyilvántartó rendeleten keresztülvezetni, hiszen az egyes vagyontárgyak besorolása, ezen
belül is, hogy forgalomképes, vagy korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen, az
I. és II. számú mellékletben található meg. A Képviselı-testület minden egyes határozatánál
szerepelt az a kitétel, hogy a jegyzı készítse el a vagyonrendelet módosítását. Ez a rendelet
módosítás az 1999-es évben bekövetkezı vagyonmozgásokat takarja, mely szerint voltak
olyan ingatlanok, melyek értékesítésre kerültek, illetve egyes ingatlanokat megvásárolt az
önkormányzat.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
alkossák meg rendeletüket.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1999. (…..) KT számú rendeletét
Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet módosításáról

3./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése (elsı olvasatra)
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a Polgármesternek törvénybıl adódó feladata,
hogy a jövı évi költségvetési koncepciót november 30-ig a Képviselı-testület elé beterjessze.
A beterjesztett költségvetési koncepció ebben a formájában még egy "nyers" változat, így
érdemben vitát nyitni felette a mai ülésen nincs értelme, hiszen nagyon sok még a
bizonytalansági tényezı.
Az anyagból látható, hogy a 2000. Évi állami költségvetésrıl szóló törvénytervezet alapján a
központi támogatások mértéke, az elızı évi támogatáshoz képest némi emelkedést mutat, de
ha figyelembe vesszük a változás negatív hatásait Pl. az SZJA átengedett részének 15 %-ról 5
%-ra való csökkentését, akkor, ez összegszerően nem lesz jelentıs.
Az biztos, hogy pénzügyi szempontból az idén sem leszünk jobb helyzetben, mint az elmúlt
évben, az viszont biztos, hogy a különbözı - ebben az évben meg nem valósult fejlesztésekre elkülönített 70 millió Ft továbbra is rendelkezésre áll.
Arra kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a koncepció beterjesztésének tényét fogadják el,
és utasítsák a bizottságokat annak további kidolgozására.
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A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2000. Évi
költségvetési koncepcióját további egyeztetésre alkalmasnak tartja, utasítja
bizottságait annak további kidolgozására.
Határidı: 2000. Január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4./ napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd Város közbiztonsági helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Demeter László alezredes urat, Szarvas
Város Rendırkapitányát és Tóth Bálint fıhadnagy urat, a helyi Rendırırs İrsparancsnokát.
Kérte a meghívottakat, hogy amennyiben a kiadott írásos anyaggal kapcsolatban
kiegészítenivalójuk van, azt tegyék meg.
Tóth Bálint fıhadnagy úr elmondása szerint nem egészen hálás dolog, most a
közbiztonságról beszélni, amikor országos szinten is súlyos bőncselekmények elkövetésérıl
van szó. A Rendırség munkájának lakossági megítélése az 56-57 %-ról 41 %-ra csökkent az
országban. Gyomaendrıd közbiztonságáról beszélve meg kell különböztetni két kategóriát, az
objektív biztonságot – amit a Rendırség mond, és a szubjektív biztonságérzetet – amit a
lakosság érez. Problémát jelent a városban a sorozat jellegő kerékpárlopás (Vasútállomás,
Vásártéri ltp., közintézmények, stb.); besurranásos lopások; gépkocsi feltörések; víkendház
feltörések (viszonylag szép eredményeket értek el a nagy területi elszóródottság ellenére),
motorosok (leginkább a nyári hónapokban). Gyomaendrıd békésnek mondható polgári
kisváros. Gépjármőlopás kb.: 2 éve történt, és prostitúció sem jellemzı területünkre. 1997-ben
történt utoljára rablás a városban, 4 alkalommal, melyeket sikerült felderíteni. Fel kívánta
hívni a megjelentek figyelmét, a Fıkapitányságon létezı „Tanya program”-ra, mely a
külterületen élı, elesett emberek ellenırzésével foglalkozik, ennek érdekében megalkottak
egy külterületi együttmőködést a külterületen dolgozó jogi személyekkel, intézményekkel,
mely együttmőködésnek egyetlen dolog szab határt, a Rendırség létszámhelyzete.
Gyomaendrıdön kb.: 850 lakosra jut l rendır, 600 bőncselekmény jut 10000 lakosra, míg
Budapesten 250-300 lakosra jut 1 rendır, és kb.: 2000 bőncselekmény jut 10000 lakosra.
Elmondása szerint két negatív dolog befolyásolja a Rendırség munkáját: az 1053. sz. Korm.
rendeletnek a leállítása, mely a Rendırség középtávú, 3 éves fejlesztését szabályozta volna
(eszközt és létszámot biztosította volna vidékre). A másik negatív dolog jövı évtıl kezdıdıen
az Okmányirodák felállítása. Folynak az egyeztetések, de sajnos 2000. év I. negyedévéig nem
várható személyigazolvány ügyintézés Gyomaendrıdön.
Demeter László alezredes úr köszöntötte az ülésen megjelenteket. Tóth Bálint fıhadnagy úr
beszámolóját az alábbiakkal kívánta kiegészíteni. hozzászólni. Az 1053. sz. Korm. rendelettel
kapcsolatban tudni kell, hogy a költségvetési lehetıségek függvényében a Kormány inkább a
közalkalmazotti állományt akarja átalakítani köztisztviselıi szolgálattá, és így arról van szó,
hogy a rendırök létszáma csökkenne, vagy vannak olyan beosztások a rendıri szervezetben,
amelyek betölthetık köztisztviselıi munkakörként is.
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Valóban igaz az a tény, hogy kevés a rendır a közterületeken, nyugatnak megfelelıen a 250
lakosra jutó rendırlétszám lenne az ideális. Szarvas városban 620 lakosra jut 1 rendır. A
közterületen dıl el a bőnözés elleni harc, tehát minél több rendır van a közterületen, annál
nagyobb a bőnözés megelızı jellege, annál nagyobb a lakosság biztonságérzete. A meglévı
rendırségi állomány csak túlórával tud a közbiztonság fenntartásáról gondoskodni. A helyi
Rendırırs átlagéletkora 29 év, mely egyben a tapasztalatlanságot is jelentheti, ezáltal növelve
a parancsnok felelısségét. Tóth Bálint rendırfıhadnagy által említett dologgal kapcsolatban,
hogy nem volt az elmúlt két évben Gyomaendrıdön gépjármőtolvajlás, el kívánta mondani,
hogy sajnos a városban él gépjármő tolvaj. Jelenleg folyamatban van a bőncselekmény
felderítése, mely kb.: 5-6 M Ft-os károkozással járt. Esetenként hivatali bőncselekmények is
elıfordulhatnak, pl.: elcsattan egy pofon.
Befejezésül, amennyiben kérdése, észrevétele van a Képviselı-testületnek, készségesen áll
rendelkezésükre.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a beszámolót és a szóbeli kiegészítést. Ezt
követıen felkérte a testület tagjait, hogy amennyiben kérdésük van a rendırség képviselıihez,
azt tegyék meg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök nagyon örült a Rendırség által elkészített beszámolónak,
hiszen a lakosság szélesebb körben ismerte meg a szerv mőködését. Egyúttal megragadva az
alkalmat megkérdezte, hogy - a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola sorozatos
számítógéplopásának felderítése milyen stádiumban van, milyen intézkedéseket tettek,
ugyanakkor az endrıdi Könyvtárból is eltulajdonították a számítógépet.
A középiskolák kollégiumánál lehetıség szerint fokozottabb járırözést kérne, este 22 és 24
óra között.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a gyomaendrıdi hétvégi és éjszakai ügyelettel kapcsolatban
valamint a kábítószer fogyasztással az általános iskolák és középiskolák esetében érdeklıdött.
Véha Lászlóné képviselı kérte a Rendırség hathatós intézkedését a gyomaendrıdi
Vasútállomáson nappal tartózkodó 3 hajléktalannal szemben.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság megvitatta a Rendırség
tájékoztatóját és megállapította, hogy a statisztikák alapján, összességében nem túl
veszélyeztetett, fertızött településünk. Észrevételként hangzott el, hogy alkalmanként a
Rendırség reagálásával vannak problémák. Ugyanakkor elismerték, hogy kevés a rendırök
létszáma, melyet a fenti számadatok is igazolnak. A víkendház betörések vonatkozásában a
város élen jár, mely a rendırırs létszámának növekedése nélkül nem megoldható. Csak
megerısíteni tudja a rendırparancsnok véleményét, mely szerint a létszám erısítése
elengedhetetlen.
Demeter László alezredes úr a kérdésekre válaszolva elmondta, a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Könyvtárának számítógéplopásai egyedi ügyek, a nyomozás és a felderítés
folyamatban van. Jelen pillanatban kb.: 300 ügy kivizsgálása van folyamatban a Rendırségen,
melynek 1-1 nyomozóra vetített aránya, 30-40 ügyet jelent. A középiskolák kollégiumainak
járırtevékenysége a helyi Rendırırs illetékessége. Elıfordulhat az is, hogy nem tudnak a
megfelelı idıben odaérkezni a rendırök a helyszínre, hiszen külterületen is intézkedhetnek
egy idıben. Ezért kérné, hogy ne a helyi Rendırırs telefonszámát hívják, hanem a 107-es
segélyhívót, melyen keresztül a központ sokkal rövidebb idın belül megtalálja az
illetékeseket, és a helyszínre irányíthatja.
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A hétvégi- és éjszakai ügyelettel kapcsolatos válasza, hogy Gyomaendrıdön mindig van
éjszakai átfogó ügyelet, akik járırtevékenységet folytatnak. A segélyhívón érkezett bejövı
hívások, pontosan rögzítik a hívás idıpontját, könnyebb a számítógépen történı regisztráció.
A
létszámproblémával
kapcsolatban
elmondta,
hogy
a
Rendırség
kötött
létszámgazdálkodással dolgozik, státuszok vannak, azon felül nem lehet a létszámot növelni.
Akkor van lehetıség a létszám bıvítésére, ha a központ úgy rendelkezik. Gyomaendrıd
tekintetében már több javaslat fekszik a központban, melyben 12 fıvel növelnék a rendıri
létszámot. Egyértelmően ide vezethetı vissza a reagálási idı gyorsasága is.
A Vasútállomás várótermében található hajléktalanokat illetıen elmondta, hogy nincs arról
tudomása, hogy a településen található-e hajléktalan szálló. Szarvas városában már több ízben
próbálkoztak hajléktalanok szociális- és egyházi otthonban való elhelyezésérıl, mely
többszöri levelezés után lehetetlenné vált, a szigorú egészségügyi szabályokat figyelembe
véve. Ezért a Rendırség nem tudja felvállalni ezen karitatív tevékenységeket.
A kábítószer tekintetében véleménye, hogy jelen van a fiatalok körében. Két gyomaendrıdi
kislány a Balaton környékén kábítószerrel való visszaélés miatt vontak büntetıeljárás alá. A
felderítés tekintetében a kellı segítséget a hatóság sajnos nem kapja meg a lakosság részérıl.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a rendırség képviselıinek az írásos beszámolót
és a Képviselı-testületi ülésén való megjelenést.
Elhihetı, hogy Gyomaendrıd város közbiztonsága a statisztika alapján az országos átlagtól
kedvezıbb, de látni kell, hogy az itt élı emberek ezt nem így élik meg, napi problémájuk
folytán. A város sajátos helyzete az "elnyúlt" település, a több mint 1000 víkendtelek, a vasúti
fıvonal és csomópont, nagy átmenı forgalom, stb. Véleménye szerint a város igyekszik
partner lenni a megelızés vonatkozásában. A „Tanya program” tekintetében gépjármővel,
üzemanyag támogatással szeretne az önkormányzat együttmőködni. Tény, hogy több
közrendırre volna szükség, melyhez a szolgálati bérlakást az önkormányzat biztosítaná. A
Polgárırség vonatkozásában kérnének együttmőködést, hiszen a polgárırök és a mezıırök
bevonásával növelhetı lenne a megelızı tevékenység.
Demeter László alezredes úr elmondása szerint tolmácsolni fogja a létszám növelésének
szükségességét a gyomaendrıdi Rendırırsön, melyet eddig is szorgalmazott. Egy rendır
jelenlegi felszerelése 2,5 M Ft, plussz a szükséges iskolai végzettség megszerzésének
költségei. A kábítószerrel kapcsolatos problémát a Megyegyőlés hamarosan tárgyalni fogja.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén, felkérte a
képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Szarvasi Rendırkapitányság
Gyomaendrıdi Rendırırse által készített, Gyomaendrıd Város közbiztonsági
helyzetérıl szóló tájékoztatót.
Határidı:

azonnal

( Demeter László alezredes és Tóth Bálint fıhadnagy távozott az ülésrıl. )
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5./ napirendi pont
1999. évi normatív állami támogatás elszámolása az 1999/2000. évi oktatási statisztika
alapján
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, a Képviselı-testülete a beiskolázási
adatok alapján, a júliusi ülésén tájékoztatást kapott az 1999. évi normatív állami támogatás
várható alakulásáról, melynek alapján 16.304.580 Ft többlet állami támogatás illeti meg az
Önkormányzatot. Az 1999/2000-es tanévi oktatási statisztika alapján az 1999. évi normatív
állami támogatás elszámolása várhatóan 14.542.770 Ft többlet állami támogatást eredményez,
mely összeget 2000 májusában kap meg az Önkormányzat. A Képviselı-testület határozata
alapján azon intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti
létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a tanuló létszám csökkenésbıl adódó
visszafizetési kötelezettséget kötelesek az 1999. évi költségvetésükbıl kigazdálkodni. A
normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség összege normatív állami támogatás
csökkenéssel jár. A Képviselı-testület határozata alapján az oktatási intézmények
csoportnövekedéssel járó ellátotti létszámnövekedésbıl adódó többletköltség alapján, az
intézmény vezetıje benyújthatta mutatószámos fejlesztési igényét. A Képviselı-testülete a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola mutatószámos fejlesztési igényét a normatív támogatás
mértékéig elismerte. Az intézményt az 1999/2000 évi oktatási statisztika alapján 12.039.520
Ft többlettámogatás illeti meg. Az oktatási intézmények az 1999/2000 évi statisztikai létszám
adatok alapján kidolgozták a normatív támogatás elszámolásának várható alakulását, amelyrıl
a kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékelt elszámolás alapján az alábbi
intézmény mőködési önkormányzati támogatását csökkenteni szükséges: a Kner Imre
Gimnázium támogatását 1800 E Ft-tal 100 Ft-ra kerekítve. A 2. számú Általános Iskolának a
tanulói létszámadatok alapján 1.034.660 E Ft többlettámogatása jelentkezik, ami nem jár
többlet feladattal, ugyanis a Képviselı-testület által elfogadott tanulói csoportszámok
1999/2000-es tanévben az elızı tanévhez viszonyítva nem változtak. A Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola tanulói létszámára vonatkozó normatív állami támogatás a beiratkozási
adatok alapján mintegy 241 E Ft visszafizetési kötelezettséget mutatott.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és véleménye, hogy a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál is érvényesíteni kell a Képviselı-testület határozatát
a tanulói létszám csökkenésre vonatkozóan, mely szerint 1100 Ft-tal az önkormányzati
támogatását csökkenteni kell. Az intézményeknek törekedni kell a tanulói létszám
megtartására, a tanulói létszám megtervezését pontosabban számba kell venni.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatónıje az intézmény túllépését 50 %-ban, a
szokásos módon elismerte, az objektív tényezıket is figyelembe véve. Az intézményvezetı
korrektnek találta a fenti eljárást.
A maga részérıl a határozati javaslatban leírtakkal egyetértett és javasolta annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. évi normatív állami támogatás
elszámolására vonatkozó elıterjesztést elfogadja.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola a
241/1999. (IX.23) KT számú határozatával elismert mutatószámos fejlesztéséhez a
normatív állami támogatási többlet mértékéig 12.000 E Ft többlettámogatást biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium feladat
elmaradásból adódó normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt az
önkormányzati támogatását 1.800 E Ft-tal csökkenti.
A Képviselı-testület a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola önkormányzati
támogatását tanulói létszámcsökkenésbıl adódó állami támogatás visszafizetési
kötelezettségének 50%-ának megfelelı 550 e Ft összeggel csökkenti az objektív
tényezık figyelembevételével.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a fentiekre
figyelemmel az 1999 évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık
1999. december 31.

6./ napirendi pont
Tájékoztatás az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselı-testület
rendszeresen tájékoztatást kapott az intézmények finanszírozási helyzetérıl. Az elıterjesztés
melléklete tartalmazza az intézmények mőködéséhez az I-IX. hónapban igénybevett
önkormányzati támogatás összegét, valamint a november hónap végéig várható támogatási
igényt. Városi szinten az intézmények 1999. I-X. havi idıszakában 3097 E Ft-tal, 8 %-kal
kevesebb támogatást vettek igénybe az idıarányos támogatáshoz viszonyítva. 1999.
november végéig elıre jelzett támogatási igény alapján az intézmények alulfinanszírozásának
csökkenése várható. Az intézmények támogatási elıirányzata korrekciót nem tartalmaz,
tartalmazza mindazon pótelıirányzatot, melyeket a pedagógus bérfejlesztéssel, a
tankönyvtámogatással, pedagógus továbbképzéssel kapcsolatban az intézmény év közben
kapott. Az intézmények alulfinanszírozása abból adódik, hogy a tényleges felhasználás nem
idıarányosan történik, egyrészt egyszeri kiadásként egy összegben, valamint a bérfejlesztés
vonatkozásában az év utolsó hónapjaira eltolódva. A Liget Fürdı 1999. I-X. havi
finanszírozása 238 E Ft túlfinanszírozásban részesült. Az intézmény vezetése által kidolgozott
elızı hónapban jelzett év végéig várható forráshiánya már a novemberi hónapban támogatási
igénye teljes egészében többlettámogatásként jelentkezik. Tény, hogy a Liget-fürdı körül
problémák mutatkoznak, de pályázati úton lehetıség van a fejlesztésekre. Az egészségügyi
ellátások nem úgy alakultak, mint ahogy az várható volt. Megállapítható, hogy az
intézmények elviselhetı költségvetési keretek között mőködnek. A Városi Zene- és Mővészeti
Iskola behozta lemaradását.
Vass Ignác képviselı, mint a Liget-fürdı vezetıje, tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy az
1998-as árakon dolgoztak az 1999-es évben is, és ennek ellenére 3 M Ft-tal több volt a fürdı
bevétele, mint 1998-ban. Ettıl függetlenül nem tudták azt a dologi költségnövekedést kihozni,
mely egyrészt abból adódott, hogy volt egy 10 % körüli infláció, melyben benne van a
béremelés is, valamint a TB beutalók száma szeptember hónaptól kezdıdıen radikálisan
lecsökkent – betudható a beutalók számának csökkenése a fıorvos személyének is - .
Nagyságrendileg kb.: 801 M Ft kiesést jelent szeptember hónaptól decemberig. Óraszám
növekedést kértek az Egészségbiztosítási Pénztártól, melynek engedélyezésével lehetıség
volna a hiány csökkentésére.
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Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakkal kapcsolatban megjegyezni kívánta, hogy
a fıorvos asszonynak reagálni fog. Véleménye, hogy egy város érdekeivel azonos kell, hogy
legyen egy intézmény érdeke.
További észrevétel nem hangzott el, ezért felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/1999. (XI.25.) 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

7./ napirendi pont
Városi Sportcsarnok és a kezelésében lévı Ifjúsági Tábor vállalkozási formában való
mőködtetésének lehetıségei
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést megvitatta a
Humánpolitikai-, Pénzügyi és Gazdasági-, valamint Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság. Kiegészítésként meg kívánta jegyezni, hogy az önkormányzat vállalkozási
formában való mőködtetésre meghirdetné a Sportcsarnokot. A határozati javaslat a pályázat
feltételei adottak, a közmővelıdési megállapodás megkötésének határideje: 2000. február 1.,
mely 5 éves idıtartamra kerül megkötésre. A pályázat benyújtásának határideje: 2000. január
4. Az önkormányzati támogatási alap összességében éves szinten 3.446,-E Ft. Azon
intézményeket, amelyek részben szolgálják az alapellátást, de nem kötelezıen ellátandó
feladat, vállalkozási formában kívánják a késıbbiekben is tovább mőködtetni. Az óvodák
esetében ez évben várhatóan kb.: 8 M Ft-tal csökken az óvodai támogatás összege.
Tulajdonképpen a pályázat kiírásáról és annak feltételeirıl dönt jelenleg a testület, hiszen a
kiírást követıen a benyújtott pályázatokat a bizottságok, majd a Képviselı-testület hagyja
jóvá.
Mivel a Képviselı-testület részérıl észrevétel nem hangzott el, ezért felkérte a képviselıket
döntésük meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
313/1999. (XI.25.) KT számú határozata
1./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete optimálisabb körülmények között történı
üzemeltetése érdekében az 1996. évi LXIV. tv. a helyi önkormányzat feladatai 3. §ban foglaltakkal összhangban a Városi Sportcsarnok és a kezelésében lévı Ifjúsági
Tábort 2000. február 1-el vállalkozási formában üzemeltetési megállapodás keretében
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történı mőködtetésre meghirdeti, az elıterjesztés mellékletében szereplı pályázati
kiírás szerint.
2./ A Képviselı-testület az elıterjesztés mellékletében szereplı pályázati kiírás
megjelentetését rendeli el. Megbízza a Polgármestert a pályázati eljárás
lebonyolításával.
3./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1992. évi XXXIII. tv. 25/A.
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint ismertesse az érintett közalkalmazotti közösséggel
a Képviselı-testületi döntést.
4./ A Képviselı-testület a pályázati elbírálással kapcsolatos elıkészítı feladatok
ellátásával a 24/1995. (X.24.) KT számú rendelet 26. § (1) bekezdésében
meghatározott munkacsoportot bízza meg.
5./ A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, a vállalkozási formába adással
kapcsolatos létszámleépítésrıl a jelentést a Munkaügyi Központ felé tegye meg. A
végsı döntés meghozatalához a szükséges véleményeket szerezze be.
Határidı:

- a pályázat benyújtásának határideje: 2000. január 04. 12,00 óra
- a pályázat elbírálása: 2000. január 15-ig,
- a Képviselı-testület döntéshozatala: 2000. évi januári KT ülés

Felelıs:

Dr. Dávid Imre polgármester

8./ napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a bérleti díjak módosítása
december 31-tıl esedékes. A KSH által közölt fogyasztói árindex januártól októberig
kerekítve 10 %. A bérleti díjak módosításának alapja a szerzıdésekben kikötött KSH által
megadott fogyasztói árindex, ennek megfelelıen javasolná a Képviselı-testületnek az
elıterjesztésben található ingatlanok vonatkozásában a bérleti díjak megállapítását a 2000.
Évre vonatkozóan.
Hozzászólás nem lévén, kérte képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 17 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
314/1999. (XI.25.) KT számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségbérleti
díjakat 10 %-kal megemeli 2000. január 1. napjától kezdıdıen 2000. december 31.
napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Bruttó éves bérleti díj
Munkaügyi Központ
1.092.419,- Ft/év
Buszállomás - trafik, Szabadság tér
42.990,- Ft/év
" Apolló " Mozi
1.584,-Ft/év
" Tourinform Iroda "
1.584,- Ft/év

426

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Piac és Vásárrendezés bérleti díját bruttó
223.905,- Ft-ra megemeli 2000. április 1. napjától kezdıdıen 2001. március 31.
napjáig.
3./
A bérleti díjak illetve bérleti jogviszony felülvizsgálata 2000. december 1-vel válik
esedékessé.
Határidı:
Felelıs:

1999. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

9./ napirendi pont
Vagyonbiztosításra beérkezett pályázatok
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a biztosító társaságok megjelent képviselıit, ezt
követıen felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a Képviselı-testület létrehozott
egy munkacsoportot, (melynek tagjai: polgármester, alpolgármesterek, bizottsági elnökök és a
jegyzı) akik elvégezték a benyújtott pályázatok bontását és értékelését. Az értékelés a
biztosítók által megjelölt különbözı kedvezmények, illetve áttételek szerint történt, melynek
megfelelıen pontozásban részesültek. A fentieknek megfelelıen javasolná a munkacsoport,
hogy a polgármester a Képviselı-testület nevében azon biztosítóval kössön szerzıdést, aki a
legtöbb pontszámot kapta. Ismertette továbbá, hogy milyen elvek alapján történt a döntés
meghozatala, illetve a javaslattétel kialakítása, a pontozási rendszer: minden biztosító
társaságnál azt az állapotot vették figyelembe, amely a benyújtási határidıig szerepelt a
pályázatban. Nem árverseny lett meghatározva, hanem egy fix ajánlatot kért az
önkormányzat. Árverseny azon esetben szerepelt a pályázati kiírásban, amikor a biztosítási díj
több esetben is azonos lett volna. Néhány pontosításra azonban szükség volt, mellyel minden
társaságot megkerestek. A munkacsoport kontrollálásán kívül véleményt kértek Dr. Varga
Imre ügyvéd úr és irodájától és egy bróker cégtıl, akik a hivatal által elıkészített anyagot
tárgyalásra alkalmasnak találták.
Összegezve a benyújtott pályázatokat, az alábbiak szerint pontozták:
Hungária Biztosító Rt. Békéscsaba:
27 pont
Generali-Providencia Bizt. Rt. Szarvas:
24 pont
Generali- Providencia Bizt. Rt. Békéscsaba:
24 pont
Signál Biztosító Rt. Békéscsaba:
24 pont
Garancia Biztosító Rt. Békéscsaba:
23 pont
AXA COLONIA Biztosító Rt. Békéscsaba:
21 pont
Garancia Biztosító Rt. Mezıtúr:
19 pont
A munkacsoport a Hungária Biztosító Rt. Békéscsabával javasolná a biztosítási szerzıdés
megkötését, mivel a legkedvezıbb biztosítási ajánlatot nyújtotta. Amennyiben a biztosító eláll
a szerzıdés megkötésétıl, abban az esetben a következı legtöbb pontszámot elért biztosító
társaságot javasolnák.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondása szerint a kiegészítı anyag nem javasolja,
hogy 3 éves idıtartamra megkösse az önkormányzat a biztosítási szerzıdést a biztosító
társasággal.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a pótlólagosan kiosztásra
került anyag, mely a Bróker cég javaslata, hogy 3 évre kössék meg a szerzıdést, azonban
lehetıség kell hogy legyen a szerzıdés tartalmának éves felülvizsgálatára.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további hozzászólás nem lévén, kérte képviselıket, hogy
a kiegészítı határozati javaslat figyelembevételével hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
315/1999. (XI.25.) KT számú határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat és Intézményei
vagyonbiztosítására benyújtott pályázatokat elbírálta, a legjobb minısítéső ajánlatokat
a következı sorrendben határozta meg:
1.
Hungária Biztosító Rt. Békéscsaba
2.
Generali-Providencia Biztosító Rt
3.
Signal Biztosító Rt. Békéscsaba
II.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Hungária Biztosító Rt. DélAlföldi Igazgatóságával a vagyonbiztosítási szerzıdést 3 év határozott idıre kösse
meg, az ajánlatban meghatározott nettó éves biztosítási díjon, figyelembe véve a
három évre vonatkozó 10 % tartamengedményt is. A felek a biztosítási szerzıdés
feltételeit minden év november 30-ig jogosultak újratárgyalni. A biztosító társaság
díjvonzat nélkül vállalja be az elektromos berendezések, elektromos áram okozta tőz
kockázatát, és a szerzıdést a következı kiegészítésekkel záradékolja:
- A földrengés kockázata a biztosítási díj összegéig történik.
- Az üvegtörésnél a kárrendezés ütemezése folyamatos.
- 50 % kárelıleg folyósítása kerüljön beépítésre.
- A korábban kalkulált díjtételek változatlanok maradjanak a 3 év alatt.
- A betöréses lopás biztosítás kár-kockázati elemzését a biztosító végezze el
intézményenként, és ezt írásban fogadják el.
Amennyiben a Hungária Biztosító Rt. a szerzıdést a fenti feltételekkel nem köti meg,
úgy a Generali-Providencia Biztosító Rt.-vel kell a vagyonbiztosítási szerzıdést
megkötni.
III.
A három legjobb ajánlattevı biztosító társaságtól kiegészítı ajánlatot kell kérni az
Önkormányzatnak, a szakmai felelısségbiztosításra vonatkozóan, amely magába
foglalja a Polgármester, Jegyzı, Gyámhivatal és az Építésügyi Hatóság szakmai
tevékenységével kapcsolatos kockázatokat.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a biztosítók által benyújtott
ajánlatokat a soron következı Képviselı-testületi ülésre döntéshozatal céljából
terjessze elı.
Határidı:
Felelıs:

1999. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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/ Dr. Kovács Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
10./ napirendi pont
Ellátási szerzıdés megkötése átmeneti gondozás ügyben
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök szóbeli ismertetıjében elmondta, az 1997. évi
Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekek átmeneti gondozása alapellátás körébe
tartozik. A Családsegítı Szolgálat próbált helyettes szülı intézményében gondoskodni
Gyomaendrıd vonatkozásában 4 fıt illetıen. A 4 fıbıl tulajdonképpen 1 fıt szükséges
átmeneti gondozásban részesíteni. Mivel az intézmény nem talált helyettes szülıt, de ezen
feladatot alapellátásként meg kell oldani, ezért Békés Megye Képviselı-testülete
Önkormányzati Hivatalával köt az átmeneti gondozásra szerzıdést 1 fı ügyében.
Császárné Gyuricza Éva képviselı számszaki kérdését tette fel az elıterjesztést illetıen. A
Gondozási díj 323.200,-Ft/fı, ha ezt elosszuk 365 nappal, akkor megkapjuk, hogy mennyibe
kerül a gondozási díj l napra l fı részére. Ezen számítás szerint 885,-Ft/nap/fı, ezzel
ellentétben az elıterjesztésben pontosan a kétszerese szerepel. Kérdése tehát, hogy anyával
együtt gondozott gyermek esetén 1.700,-Ft, vagy 3.400,-Ft a gondozási díj?
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyik összeg a normatíva,
melyet a Békés Megyei Önkormányzat ebben az esetben kap, természetesen ezt az összeget a
térítési díjba nem kell beszámítani. Ezen felül a tényleges bekerülési költség más jellegő
dolog az intézménynél, hiszen hozzá kell számolni azokat a költségeket is, amelyek az állami
normatívában nem térülnek meg. Az intézmények mőködése tulajdonképpen három díjból
tevıdik össze, ezek a térítési díj (melyet az elıterjesztés is tartalmaz), az állami normatíva, és
egyéb támogatás. Amit Gyomaendrıd Város Önkormányzatának meg kell fizetnie, az jelen
esetben a térítési díj plusz a Békés Megyei Önkormányzatnak az állami normatívából nem
megtérülı kiadásai, esetünkben a 3.400,- illetve 3.700,-Ft/nap/fı.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdése, hogy miért magasabb a térítési díj anya nélkül, mint
anyával, illetve amennyiben az átmeneti gondozást nem veszi igénybe Gyomaendrıd Város
Önkormányzata, abban az esetben is kell és milyen összeget fizetnünk?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy azért több az anya nélküli gondozási
térítési díj összege, mert az anya ottléte esetén kiveszi a gondozási feladatok jó részét az
intézménynél. Az a probléma következhet be, hogy amennyiben nincs annyi átmeneti
gondozott, hogy az intézmény 100 %-on mőködjön, abban az esetben is a települési
önkormányzatnak valamilyen módon hozzá kell járulnia a fenntartásához.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket
határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
316/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert,
hogy ellátási szerzıdést kössön 1999. december 1. napjától Békés Megye Képviselıtestülete Önkormányzati Hivatalával egy fı átmeneti gondozásának biztosítására.
Határidı:
Felelıs:

1999. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

11./ napirendi pont
„GYOMASZOLG” Kft.” Felügyelı Bizottsága Ügyrendjének elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi pontot illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselı-testület szeptemberi
ülésén határozott arról, hogy az Ipari Park cím pályázat benyújtása kapcsán létrehozza a
Gyomaszolg Kft. Felügyelı Bizottságát. A Kft. egyszemélyes Kft., és 100 %-ban
önkormányzati tulajdon. A Képviselı-testület a Felügyelı Bizottság személyeit meghatározta,
ezt követıen már csak a bizottság ügyrendjét szükséges a testületnek elfogadnia, jóváhagynia,
hiszen a tulajdonos határozza meg azt, hogy a Felügyelı Bizottság hogyan és milyen
szervezeti rend szerint mőködik.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a jelenlévık részérıl hozzászólás nem hangzott el, kérte
a képviselıket a határozati javaslat elıterjesztés szerinti elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
317/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "GYOMASZOLG KFT" Felügyelı
Bizottságának Ügyrendjét az alábbiak szerint fogadja el:
"GYOMASZOLG" Gyomaendrıd Város İrkormányzat Kivitelezı és Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság Felügyelı Bizottsága ügyrendje

I.
Általános rendelkezések
1. A társaság fıbb adatai:
Név: "GYOMASZOLG" Gyomaendrıd Város
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
Székhelye: 5500 Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2.
Cégszáma: 04-09-001752
Alapító okirat kelte: 1991. 12. 29.
Jegyzett tıkéje: 19.410.000,- Ft
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İrkormányzat

Kivitelezı

és

Törvényességi felügyelete: Békés Megyei Cégbíróság
A társaság tagja: Gyomaendrıd Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetıje: Fábián Lajos
2. A Felügyelı Bizottság fıbb adatai:
Név: "GYOMASZOLG" Kft. Felügyelı Bizottsága
Székhelye: 5500 Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2.
Tagjai: Dr. Dávid Imre 5500 Gyomaendrıd, VII. kerület 125.
Babos László 5500 Gyomaendrıd, Kossuth L. út 37.
Fekécs Rita 5500 Gyomaendrıd, Rácz Lajos út 21.
3. A Felügyelı Bizottság mőkıdélét meghatározó szabályok:
- FB létrehozásával mőködésével:
- a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. CXLIV. tv.
- a felelısség megállapításával és érvényesítésével:
- a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.)
II.
A Felügyelı Bizottság tagjai, feladatai, jogai és kıtelességei,
valamint a tagok felelıssége
1. A Felügyelı Bizottság:
A társaság legfıbb ellenırzı szerve, létrehozása a Gt. tv. 31 § (1) bekezdése alapján történt.
Tagjait 1999. szeptember 23-án választotta meg taggyőlési jogokat gyakorló Gyomaendrıd
Város Önkormányzat Képviselı-testülete.
A tagság megszőnik:
a megbízás idıtartamának lejártával,
visszahívással,
lemondással,
a Gt. tv-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével (23 §)
2. A Felügyelı Bizottság feladata:
Az FB tevékenységét - miután a Gt. tv. 41 § (1) bekezdés b.) pontja alapján könyvvizsgáló
kijelölése kötelezı, a könyvvizsgálóval együtt végzi.
Az FB a tulajdonosi érdekek védelme céljából ellenırzi a társaság ügyvezetését, és az elnök
útján képviseli a társaság t az ügyvezetı ellen indított perekben.
3. A Felügyelı Bizottság jogai:
A taggyőlési jogokat gyakorló Önkormányzat által hozott jogsértı döntések bírósági
felülvizsgálatát az ügyvezetın kívül a Felügyelı Bizottság bármely tagja kérheti. Ennek
keretében a vezetı tisztségviselıktıl és a gazdasági társaság vezetı állású dolgozóitól
jelentést vagy felvilágosítást kérhet a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetıleg
szakértıvel megvizsgáltathatja. Mindazon intézkedéseket megteheti, amelyek célja az
ellenırzés biztosítása, de a társaság egyéb szerveinek hatáskörébe tartozó jogokat nem
gyakorolhat.
A FB a kft. valamennyi iratát korlátozás nélkül megnézheti, azokról másolatot kérhet akár
hivatalos formában, akár bármilyen terjedelemben.

431

Ha külsı szakértıt vesz igénybe valamilyen vizsgálathoz, úgy a szakértı díjazásának és
kiadásának költségei a társaságot terhelik.
A hatékony ellenırzés céljából az ügyvezetı és a könyvvizsgáló minden taggyőlési jogokat
gyakorló Önkormányzat elé kerülı anyagot és elıterjesztést köteles megküldeni a Felügyelı
Bizottságnak.
4. A Felügyelı Bizottság kötelessége:
A FB köteles megvizsgálni a taggyőlési jogokat gyakorló testület elé terjesztett valamennyi
fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást.
A vizsgálat eredményét a testület elıtt az elnök ismerteti.
Az FB jogait, mint testület gyakorolja, de tevékenységét akár eseti, akár állandó jelleggel
megoszthatja tagjai között.
Az elnök köteles a taggyőlési jogokat gyakorló Önkormányzat döntését kérni, ha a FB tagok
száma 3 fı alá csökken. Amennyiben a csökkenés a FB elnököt érinti, a másik két tag jogosult
a tulajdonos jogokat gyakorló testület összehívását kérni.
5. A Felügyelı Bizottsági tagok felelıssége:
Az FB tagjai az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal
kötelesek eljárni.
Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai
szerint felelısek.
Az FB tagjai a tulajdonos Önkormányzat érdekeit védik.
Az FB tagjai - a tag, az ügyvezetı és a könyvvizsgáló mellett - egyetemlegesen felel azért,
hogy:
- a törzstıke fedezéséhez szükséges vagyonból a tagok részére mellékszolgáltatásért járó
díjazást és a törzstıke leszállítását kivéve - fizetés teljesítése ne történjen,
-a pótbefizetések visszafizetések visszafizetésére csak a törzsbetétek teljes befizetése esetén
kerülhet sor.
Az FB tagok a társaság ügyeirıl szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megırizni.
Az üzleti titokkal való visszaélésre a Ptk-nak a személyhez főzıdı jogok megsértése esetére
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság és az FB tagjai kızött polgári jogi jogviszony létesül.
Az FB tagjai a taggyőlési jogokat gyakorló Önkormányzat hozzájárulása nélkül a vezetı
tisztségviselı - a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató
más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos
tevékenységet is végzı más gazdálkodó szervezetben.
Ha az FB tagja valamely tilalmat megszegi, a társaság kártérítést követelhet az igény
keletkezésétıl számított egy éven belül
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III.
A Felügyelı Bizottság mőködése
Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és azt a taggyőlési jogokat gyakorló Önkormányzat
hagyja jóvá.
Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása, így:
- összehívja és levezeti az üléseket,
- kijelöli a jegyzıkönyvvezetıt,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az elnök az ülés elıtt legalább nyolc nappal, napirendi javaslattal, valamint írásos anyagok
megküldésével hívja össze az FB ülését. Kivételes esetekben szóbeli elıterjesztésre is sor
kerülhet és az ülés rövid úton is összehívható.
Az összehívást két tag az ok és a cél megjelölésével bármikor kérheti. Ha az elnök az FB
ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak elmulasztása esetén arra a tag jogosult.
Az FB határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. Ha a határozatképesség nincs
biztosítva, úgy az ülést 14 napon belül meg kell ismételni.
Az FB határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza.
Az ülésekrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza:
- a társaság nevét és székhelyét,
- az ülés helyét és idejét,
- a jelenlévıket,
- az ülés levezetı elnökét,
- az ülés napirendjét és elıadóit,
- a napirendi témák vitáit,
- a határozatokat és az azokra leadott szavazatokat.
A jegyzıkönyvet az elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a tagok írják alá.
Az FB ülésén a tagokon kívül részt vehet a könyvvizsgáló, az elıterjesztés készítıje, külsı
szakértı és akiket az elnök tanácskozási joggal meghív.
Az FB éves munkaterv alapján dolgozik a szőkségnek megfelelıen, de legalább
háromhavonként tart ülést.
Az FB köteles kezdeményezni a taggyőlési jogokat gyakorló Önkormányzat összehívását,
amennyiben azt a társaság érdeke szükségessé teszi.
Az elnök köteles gondoskodni, hogy a bizottság tagjai a napirenden szereplı kérdéssel
kapcsolatos levelezést és minden okiratot, a könyvvitel vonatkozó részét megtekinthessék és
az általuk szükségesnek tartott felvilágosításokat a társaság érdekelt munkavállalóitól
megkapják.
Záró rendelkezések
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A Felügyelı Bizottság ügyrendjét 1999. szeptember 27-i ülésen állapította meg és jóváhagyás
esetén az elfogadás napjától lép hatályba.

Gyomaendrıd, 1999. szeptember 27.

Felügyelı Bizottság elnöke

Záradék:
A taggyőlési jogokat gyakorló Önkormányzat ....................... sz. határozatával a Felügyelı
Bizottság ügyrendjét jóváhagyta.

Gyomaendrıd, .....................................................
Gyomaendrıd Város Önkormányzata

Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Gellai Imre alpolgármester

12./ napirendi pont
Bőnmegelızési koncepcióval kapcsolatos vélemény elıterjesztése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendi pontot illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy Gyomaendrıd Város
Bőnmegelızési koncepciójával kapcsolatban több helyrıl kért az önkormányzat véleményt,
melyek közül a Szarvasi Városi Ügyészség küldte meg véleményét, mely alkalmasnak tartja a
koncepciót megvalósításra. Ennek megfelelıen Polgármester Úr összehívhatja a
Bőnmegelızési Tanácsot, akik megkezdhetik munkájukat. Pl.: a helyi Rendırırs
közremőködött a koncepció elkészítésében, a Munkaügyi Központ tagja a Tanácsnak.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, kérte a Képviselı-testületet a
koncepció tudomásulvételére.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
318/1999. (XI.25.) KT számú határozata

434

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi, a Gyomaendrıd Város
Bőnmegelızési Koncepciójára vonatkozóan, a Szarvasi Városi Ügyészség által
megküldött véleményét.
Határidı:

azonnal

13./ napirendi pont
Beszámoló a falugazdász tevékenységérıl – a település mezıgazdasági helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Kertes Imre falugazdászt a Képviselıtestület ülésén. A tegnapi nap folyamán a beszámolót a Földmővelésügyi Hivatal elfogadta,
tudomásul vette és Horváth Csaba falugazdász koordinátort küldték ki, - aki sajnálatos módon
nem ért ide a napirend tárgyalásáig - hogy képviselje jelen testületi ülésen a Békés megyei
Földmővelésügyi Hivatalt.
Felkérte Kertes Imre falugazdászt, hogy amennyiben van kiegészítenivalója a leadott írásos
anyagot illetıen, akkor azt tegye meg.
Kertes Imre falugazdász tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, pontosításként
kívánta elmondani, hogy Horváth Csaba falugazdász koordinátor nevében elnézést kért, aki
megjelent az ülésen, de betegségre való hivatkozással távozott.
A testületi anyagban szereplı beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy széles körő, átfogó
tevékenységrıl lévén szó, a Polgármester úr által megadott szempontok szerint próbálta
elkészíteni az anyagot, és a továbbiakban készségesen válaszol a felmerülı kérdésekre.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy 200 M Ft-ot kapott a
mezıgazdaság támogatásra. Sajnos el kell, hogy fogadjuk, hogy nem megfelelı súllyal
foglalkozunk a mezıgazdasággal.
Dezsı Zoltán alpolgármester hiányolta, hogy a beszámoló nem tartalmaz adatokat arra
vonatkozóan, hogy a Gyomaendrıdön mezıgazdasági tevékenységet folytatók között hány fı
az, aki elızetesen regisztráltatta magát, illetve biztosítással rendelkezik az adott tevékenységet
illetıen?
Kertes Imre falugazdász a felvetésre reagálva elmondta, nagyon sok mindenben nincs
bejelentési kötelezettsége a lakosságnak, ezért olyan nehéz statisztikát vezetni. Csak a
Földmővelésügyi Hivatal által közölt adatokat tudta felhasználni az anyag elkészítéséhez.
Tudomása szerint 2000 fı fölött van azoknak a száma, akik valamilyen formában
foglalkoznak a mezıgazdasággal. Sajnos az állattenyésztés önköltségi alapon függ.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdése, hogy van-e arról információja, hogy hány új típusú
szövetkezet alapult és mennyinek sikerült támogatást kapnia?
Kertes Imre falugazdász válaszában elmondta, hogy 1 szövetkezet létesült a Gyomai részen,
akik állattenyésztéssel foglalkoznak, – problémát jelent számukra a szerzıdéskötés nehézsége
– és l szövetkezet jött létre az Endrıdi részen, akik vegyes gazdálkodást végeznek – probléma
a növénytermesztés területén az értékesítés nehézsége -. Problémát jelent az idén óriási
károkat okozott belvízkár és az a tény, mely szerint az állami dotációt nem a szövetkezetek
kapták meg.
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Véha Lászlóné képviselı elmondása szerint a Hungária Biztosító Rt.-n keresztül sokan
biztosítják a mezıgazdasági földterületeket. Sajnos egyre inkább azon személyek kötnek
biztosítást, akiknek valamilyen támogatás megítéléséhez szükségük van rá. Csupán egyéni
biztosításokból kb.: 10 M Ft-ot fizettek ki jégkárra.
Gellai Imre alpolgármester egyetértett a beszámolóval. Véleménye, hogy a jelenlegi magyar
mezıgazdaság nagyon lecsúszott. Pl.: 1 q búza áráért kb.: 19 kg kenyeret lehet vásárolni, és
1 q búza áráért 12-13 l gázolaj vásárolható, míg 12 évvel ezelıtt 50 l gázolajat vásárolhattunk
ebbıl az összegbıl. Az élelmiszeripari termékek ára folyamatosan emelkedik, a sertés
felvásárlási ára, a búza, kukorica ára azonban folyamatosan csökken. Sajnos a nagy bel- és
árvíznek köszönhetıen magas a kukorica víztartalma és ez által a szárítási költség is. Városi
szinten is problémát jelent a megmőveletlen földterületek nagysága.
Kertes Imre falugazdász kicsit eltérve a napirendtıl elmondta, hogy messzemenıen nem
értene azzal egyet, hogy az ırstermelık adóztatása árbevétel arányos legye, hiszen az egyik
legnagyobb költséghányaddal dolgozó ágazat a mezıgazdaság. Egyben a mezıgazdasági
termelık nevében is nyilatkozva elmondta, hogy az ıstermelık szívesen fizetnének adót, ha
lenne nyereségük. Kevés a regisztráltak száma és ezért olyan támogatás sem igényelnek meg
esetenként, mely nem regisztrációhoz kötött. Erre vonatkozóan a beszámolóban is kitért.
Bízik abban, hogy a jövıt illetıen magasabb lesz a termelı részére a visszatérítési lehetıség,
és egy körülbelüli ráfordítás és az árbevétel nagysága hasonló lesz, egy átlagos AK értékő
földterület mellett és a dotáció, amit a föld vetésterületére kap a vállalkozó, az lesz az
eredménye.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérése, hogy amennyiben visszatérnek a helyi adók
megvitatására, kérné az alapvetı fogalmak tisztázását. Pl.: mi számít jövedelemnek, mi az
adóalap, mi az árbevétel, a nettó árbevétel, mivel csökkenthetı az árbevétel, ki részesülhet
benne ki az, aki nem jogosult rá, stb.?
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy az ıstermelıi adó számításánál
nem az árbevétel az adóalap, csupán az adóalap fegyelembevételénél küszöb az árbevétel
összege. Pl.: amennyiben valaki 1 M Ft-ot meghaladó árbevételre tett szert, az a személy már
adóköteles, de nem az l M Ft után, hanem pl.: 250 E Ft után, ebben az esetben 10 E Ft-ot kell
adóként az önkormányzat felé éves szinten befizetnie.
Meglátása szerint a Képviselı-testület egy általános tájékoztatást kapott a falugazdász által
készített beszámolóból.
Mivel további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
319/1999. (XI.25.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kertes Imre falugazdász által – a település
mezıgazdasági helyzetérıl – készített beszámolót tudomásul veszi.

Határidı:

azonnal

436

14./ napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrıd Város 1999. Évi beruházásairól
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt az anyag szóbeli
ismertetésére, illetve vázolja, hogy milyen beruházások várhatók még ebben az évben.
Rau József osztályvezetı a felkérésnek eleget téve elmondta, az anyag egyértelmően és
részletesen tartalmazza ebben az évben elkészült beruházásokat. A még várható
beruházásokat illetıen, hátra van a Kossuth úti járda felújítása, illetve a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola kézilabda pályájának átépítése- felújítása. Az elkezdett munkálatokkal sajnos
a rossz idıjárás miatt le kellett állni, befejezésük nagyban függ az idıjárás további
alakulásától.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdésként vetette fel, hogy a járda és útjavítási munkákat
miért kell mindig a téli hónapokra hagyni, miért nem lehet azt nyáron a jó idıben elvégezni.
Így a minıségük sem olyan, hiszen jön rá a fagy, a lakosok joggal elégedetlenek.
Szeretné, ha jövıre már július hónapokban elkezdenék ezeket a munkákat, és elkészülnének
vele még a rossz idı beállta elıtt.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, az útjavítások esetében jogos a
felvetés, a járdajavítások zömét viszont még augusztusban befejezték, egyedül az elıbb
említett Kossuth úti járda javításával csúsztak el.
Jövıre igyekezni fognak még a jó idıben befejezni.
Rau József osztályvezetı kiegészítésként annyit kívánt elmondani, hogy ezekhez a
beruházásokhoz szükséges pénzügyi forrást a saját erın túl megyei és állami pénzalapokból
biztosították. Ezeket a támogatásokat viszont megkezdett beruházásra nem lehet igényelni,
ezért volt az, hogy a munkálatok megkezdésével várni kellett a benyújtott pályázatok
elbírálásáig.
Az önkormányzati tulajdonú utakban a belvíz okozta károk helyreállítására kapott központi
támogatás is szeptember hónapban érkezett meg, viszont az önkormányzat már ezt
megelızıen saját forrásból megkezdte az utak helyreállítását.
Jogosak a kritikák, de arról az önkormányzat nem tehet, hogy pályázati lehetıségek úgy
vannak összeállítva, hogy a beruházásokat e miatt legtöbb esetben csak az év IV.
negyedévében lehet megkezdeni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy azok az útépítések, amelyek a
II. kategóriába tartoznak és az idén nem készültek el, azok jövıre automatikusan elkészülnek
e, vagy újra kell szervezni. Az érintett lakók, rajtuk kívül álló okok miatt esetleg
kedvezıtlenebb helyzetbe kerülnek, több lesz a hozzájárulás mértéke.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint összességében elégedettek lehetnek, hiszen az
elmúlt évekhez képest sokkal jobb a helyzet, hiszen a fent említett munkák elmaradásán túl,
az utak aszfaltozásával, járdák javításával még a jó idıben elkészültek.
Dezsı Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, még a tavasz folyamán jelezte, hogy a Hunyadi
utcában a járda állapota balesetveszélyes, a javítása viszont ez idáig nem történt meg. Arra
kérte az illetékeseket, hogy lehetıség szerint ezt sürgıséggel kezeljék, és vegyék elıtérbe.
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Rau József osztályvezetı reagálva a véleményekre elmondta, azon utcák esetében, ahol az
építıközösségek szabályosan alakultak meg, és tartalmilag nem volt probléma az útépítésre
benyújtott pályázatukkal, ott csak a szándékot kell megerısíteni, hogy jövıre is akarják e ezt a
beruházást. Sajnos arról az önkormányzat sem tehet, ha a hozzájárulás mértéke esetleg
emelkedni fog.
A járdák javítását illetıen, annyira égetı és szorító a helyzet, hogy a 160 km járdaszakaszból
100 km azonnal felújításra szorulna. Megpróbálták azokat elıtérbe helyezni, ahol nagyobb
forgalomnak vannak kitéve, de igyekeznek városi szinten valamennyit megoldani. Hosszú
távon az aszfaltburkolattal való ellátásuk lenne a célravezetı, ez költségekben 1300-1500
Ft/m2 árat jelentene, míg új járda esetében 3000-4000 Ft/m2.
A jövı évi költségvetési koncepcióba ezeket a költségigényeket szerepeltették, lehetıség
szerint jó lenne, ha minél több pénzt tudna fordítani a város az ilyen jellegő beruházásokra.
Czibulka György képviselı a Petıfi utca, Jókai utca és a Bocskai utca keresztezıdésében
lévı járdaszakasz állapotára hívta fel az illetékesek figyelmét. Annak javítása is már régen jogos - igénye az arra lakóknak, de ez idáig mindig elmaradt. Esıs idıben a járdán megáll a
víz, nem járható.
Ugyanakkor a Bocskai utca lakóinak kérdése, hogy a szennyvízcsatorna megépítését
megelızıen nem lehetne e a szilárd burkolatú utat megépíteni az utcában. Véleményük szerint
az utca van olyan széles, hogy az út mellett a csatorna is elférne.
Rau József osztályvezetı elmondta, a képviselı által felvetett problémát ismerik. Az
elképzelés az volt, hogy a belvízelvezetı csatornák karbantartása során kerül sor annak
megszőntetésére, de sajnos a rendelkezésre álló közhasznú foglalkoztatottakból alakított
brigáddal különbözı okok miatt a betervezett munkáknak csak egy részét tudták elvégeztetni.
Bízik abban, hogy jövıre - tanulva a mostani tapasztalatokból - hatékonyabb munkát tudnak
majd végeztetni.
A Bocskai utca építését illetıen, a maga részérıl nem tartaná szerencsésnek a csatornázás
elıtt megépíteni a szilárdburkolatú utat, ugyanis bár milyen mőszaki megoldást is
alkalmaznak az út sérülni fog azon az oldalon, ahol a csatornát fogják lefektetni.
További kérdés, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a beszámolót egyhangú 19 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
320/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. Évi beruházásokról készült
beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
15./ napirendi pont
Beszámoló az 1999. Évi közhasznú foglalkoztatásról
Dr. Dávid Imre polgármester szóbeli kiegészítésként annyit kívánt elmondani, hogy a
közhasznú foglalkoztatással olyan munkákat tudtak elvégeztetni - fıleg a közterületeken
végzett parkgondozási és köztisztasági munkák - amivel sokat léphettek elıre és a város
arculatában is megmutatkozik. Nem beszélve arról, hogy ez költségvetési szempontból is
jelentıs, hiszen az így elvégzett munka értéke lényegesen nagyobb, mint amennyit
ráfordítottak.
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Természetesen az alkalmazások során voltak kisebb-nagyobb problémák a munkához való
hozzáállás esetenként hagyott némi kívánni valót maga után. Mindezek ellenére ezt az évet
pozitívan zárták és lehetıség szerint ezt a folyamatot jövıre is folytatni szeretnék.
Tímárné Búza Ilona a Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségének
vezetıje elmondta, azt azért látni kell, hogy a közhasznúak foglalkoztatása egy átmeneti
megoldás, igazán értékteremtı munkát ettıl nem szabad várni.
A közhasznú foglalkoztatás elınyt kell, hogy jelentsen mind két fél számára, de tudni kell azt,
hogy a tartós munkanélküliek és a jövedelempótló támogatásban részesülık nem azok a
dolgozók, akik igazán nagy eredményeket tudnak elérni. Többszörösen hátrányos helyzetben
lévı emberek kerültek foglalkoztatásra, ezért csodálatos dolognak tartja, hogy az
önkormányzatnak és intézményeinek az év folyamán 270 fıt tudott foglalkoztatni, amelyhez a
Munkaügyi Központ 20 millió Ft-ot támogatást tudott biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester megragadva az alkalmat megköszönte a helyi és a megyei
Munkaügyi Központnak a segítı együttmőködést. A felmerülı gondokat, problémákat sikerült
együtt megoldani, a város fogadókészségén túl még fontosabb volt a munkaügyi központ
segítı hozzáállása.
Kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatosan nem volt, a beszámolót a képviselı-testület 19
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
foglalkoztatásról szóló beszámolót elfogadja.
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Határidı: azonnal
16./ napirendi pont
Beszámoló a mezııri szolgálat mőködésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés szóbeli
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, alapvetıen a beszámolót két részre kell bontani.
Az egyik a szakmai munka értékelése, amelyrıl a szakbizottságoknak egységesen az volt a
véleménye, hogy a mezııri szolgálat további mőködését - a kezdeti problémáktól eltekintve jónak és szükségesnek tartják.
A másik része az anyagnak az önkormányzati finanszírozás kérdése, ezen belül is, hogy
hogyan alakuljon a mezııri szolgálat jövıbeni sorsa. Látni kell azt, hogy az idei évben a
mőködési költségeknél jelentkezı hiányon felül is támogatta az önkormányzat a szolgálatot,
nevezetesen azzal, hogy a mezııri járulék befizetésbıl az önkormányzatot megilletı bevételt
a mezııri szolgálat mőködtetésére fordította.
Annak idején, amikor a mezııri szolgálat beindult a törvény úgy rendelkezett, hogy az egy
körzetre esı mőködési költségnek az 50 %-át az állam biztosítani fogja. Ezt követıen viszont
ez a támogatás fix összegben került leszabályozásra - 28.5000 Ft/hó/körzet- , ami azt jelenti,
hogy amennyiben az önkormányzat nem emeli a mezııri járulék mértékét abban az esetben
ezt a támogatási összeget ki kell, hogy egészítse.
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A mezııri járulék mértéke a helyi rendeletben hektárban lett megállapítva, ami problémát
jelent a miatt, hogy a kistelkek aránytalanul kis mértékben járulnak hozzá a mezııri szolgálat
fenntartásához, ugyanakkor a járulék beszedésével kapcsolatosa adminisztrációs költségek
elég magasak.
A Pénzügyi és a Gazdasági bizottság a téma megtárgyalásakor úgy foglalt állást, hogy a
mezııri járulék mértékének emelésére a költségek teljes körő kimutatásának ismerete után
kell visszatérni, és dönteni. A mezııri járulék mértéke olyan mértékő legyen, hogy az fedezze
az önkormányzat kiadásait.
Összefoglalva a bizottságok véleményét, az egy éves mőködési tapasztalatok alapján
egységesen szükségesnek tartották a mezııri szolgálat további mőködtetését a külterületek
biztonsága érdekében.
Jenei Bálint bizottsági elnök megerısítette, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság is úgy ítélte
meg, hogy igen is szükség van a szolgálat további mőködtetésére, fenntartására. A zárt kertek
vonatkozásában is jelentıs, hiszen a fokozott, és rendszeres ellenırzéssel kevesebb betörés,
lopás valószínősíthetı.
A bizottság a járulék mértékét illetıen a 150 Ft/ha mellett foglalt állást.
Kertes Imre falugazdász elmondta a szolgálat mőködésében eltelt egy éves tapasztalat azt
mutatja, hogy a mezıgazdasági termelık többségében igénylik a mezıırök jelenlétét a
határban. Arra azért a jövıben oda kellene figyelni, hogy a betakarítás idıszakában
fokozottabb legyenek jelen a földeken.
A szolgálat mőködési költségeit tekintve túl kevésnek tartotta a vadásztársaságok által
befizetett mezııri járulék mértékét. Ha figyelembe vesszük az összes külterület nagyságát, a
100 Ft/ha -ként befizetendı járulékból lényegesen több - legalább duplája - összegnek kellett
volna az önkormányzat számlájára befolyni. Ennek azért érdemes lenne utána nézni,
megvizsgálni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, alapvetıen két ok miatt ennyi a mezııri
járulékból befolyt összeg.
Egyik ok, hogy a járulék megfizetést arra az idıszakra lehet kérni, amikortól a szoltálat
mőködik. A másik ok pedig, hogy a külterületek között magas azoknak a száma, amelyek
vagy természetvédelmi területek, vagy az ÁPV Rt. kezelésében vannak. Ezen területek
esetében a tulajdonosok közvetlenül kérték a vadásztársaságokat, hogy a vadászati
haszonbérbıl származó összeget részükre utalják át.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elmondott véleményekre, hangsúlyozta,
minden a mőködéssel kapcsolatban felvetett kritikát el lehet, és el is kell fogadni, de látni kell
azt is, hogy ez az év tanulóév volt, levonva mind a pozitív, mind pedig a negatív
tapasztalatokat, jövıre ettıl sokkal eredményesebben és hatékonyabban kell ezt a szolgálatot
mőködtetni.
További kérdés, vélemény nem hangzott el a képviselı-testület a határozati javaslatban
foglaltakat egyhangú, 19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a mezei ırszolgálat mőködésérıl
szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a mezııri járulékból befolyt bevétel
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növekedés érdekében indokoltnak tartja a " a mezııri járulék mértékérıl és
megfizetésének módjáról " szóló rendelet módosítását.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a rendelet módosítását a
december havi testületi ülésre készítse elı és terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1999. December 16.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
17./ napirendi pont
Mezııri álláshely betöltése
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A képviselı-testület a szeptemberi ülésén döntött a megüresedett két mezııri álláshely
betöltésérıl. A kiválasztott két fı közül Tímár Imréné a munkába állás napján visszalépett,
így alkalmazása meghiúsult, ezért szükségessé vált az üres álláshely betöltésére intézkedést
tenni.
A bizottsági elnökökbıl és az alpolgármesterekbıl álló munkacsoport véleménye az volt,
hogy ismételt pályázatot nem kell kiírni, hanem a korábbi pályázók közül hallgassák meg azt
a két fıt, akik idıközben megerısítették jelentkezési szándékukat.
A két pályázó Tóth Sándor és Kokauszki János meghallgatása során a munkacsoport
Kokauszki János kinevezése mellett foglalt állást, figyelemmel arra, hogy korábban már volt
mezıır, továbbá rendelkezik fegyverismereti és használati vizsgával.
A munkacsoport javaslatára figyelemmel a határozati javaslat szerint a képviselı-testület
Kokauszki János Gyomaendrıd, Vörösmarty u. 2. sz. alatti lakost nevezné ki a megüresedett
mezııri álláshelyre 1999. December 1. Napjától három hónapos próbaidıvel.
Arra kérte a képviselı-testület tagjait hozzák meg döntésüket a javaslattal kapcsolatban.
A képviselı-testület a javaslattal vita nélkül, 19 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkáltatói jogkörében eljárva az
üres mezııri állásra kinevezi Kokauszki János Gyomaendrıd, Vörösmarty u.
2.sz. alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba 1999. December hó 1. Napjától
három hónapos próbaidıvel.
Illetményét a " Közalkalmazottak jogállásáról" szóló 1992. Évi XXXIII. tv.
61.§ (1) bekezdés c) pontja alapján "C" fizetési osztályban az igazolt 25 éves
munkaviszonyban töltött idı alapján 9. Fizetési fokozatban 33.600 Ft/hó -ban
állapítja meg.
A Képviselı-testület további alkalmazási feltételként elıírja a mezııri vizsga
letételét a megyei FM Hivatal által szervezett idıpontban.
Határidı: 1999. December 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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18./ napirendi pont
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal által végzett ellenırzés megállapításait tartalmazó
jegyzıkönyv
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı tegyen szóbeli kiegészítést a
napirendi ponthoz.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, különösebb kiegészítését az anyag nem igényel, hiszen
az elıterjesztéshez mellékelve lett a komplett jegyzıkönyv, amely tartalmazza az ellenırzés
megállapításait.
Különösebb gondot, problémát nem vetett fel az ellenırzést végzı, jelenleg az Állami
Számvevıszék folytat vizsgálatot a hivatalban az önkormányzati feladatellátás szervezeti
formái és mőködésük célszerősége tárgykörben. Amennyibe ez a vizsgálat is hasonló
megállapításokat fog tenni, alapvetıen elégedettek lehetnek, bár azért ennyire jól nem
dolgoznak, hiszen vannak területek, amelyeken lehet javítani.
A fentieken túl az ügyészség is folytatott vizsgálatot ebben az évben, amely szintén nem tárt
fel olyan hiányosságokat, ami további intézkedést tett volna szükségessé.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a naponta felmerülı gondokat, problémákat házon
belül azonnal orvosolják, így ezek az ilyen jellegő vizsgálatok, ellenırzések során nem
derülnek ki.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint, mind a képviselı-testület tagjai,
mind pedig a város lakossága számára megnyugtató lehet, hogy ilyen megállapításokat
tartalmazó jegyzıkönyv született. Mind ez nyilván egy jól együttmőködı csapatmunkának
lehet az eredménye.
A maga részérıl gratulált ehhez az eredményhez.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı-testület nevében elismerését és köszönetét fejezte
ki a hivatal dolgozóinak a végzett munkáért. A következı idıszakban is igyekezzenek ezt a
színvonalat tartani, továbbra is a folyamatos és törvényes munkavégzésre törekedni.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzott véleményekkel, vita nélkül, 19 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi LXV tv. 99.§ (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal által a 6-27/1999 ikt. sz. alatt kiadott komplex vizsgálat
megállapításaiban foglaltakat megvizsgálta az abban foglaltakat tudomásul
veszi, egyidejőleg az ellenırzésben közremőködı közigazgatási hivatali
dolgozók segítı szándékú közremőködéséért köszönetét fejezi ki.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fentiekrıl a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal Vezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 1999. november 25.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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19./ napirendi pont
Tájékoztató a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtott
támogatásokról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
röviden ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a felkérésre elmondta, az elıterjesztéshez mellékelt táblázat
mutatja, hogy a személyei tulajdonban lévı belvíz sújtotta lakóépületek helyreállítására kapott
30 millió Ft állami támogatás a kérelmezık között, hogyan került felosztásra.
A központi támogatást a Humánpolitikai bizottság igyekezett igazságosan felosztani a
kérelmezık között, persze mint mindig most is voltak elégedetlenkedık.
A benyújtott kérelmek elbírálását megelızıen a Városüzemeltetési osztály minden esetben
kárbecslést készített és ennek figyelembe vételével történt a támogatási összegnek a
megállapítása.
A Humánpolitikai bizottság nevében megköszönte a Humánpolitikai és a Városüzemeltetési
osztály munkáját, hiszen nem kevés idıt és energiát fektettek ebbe a munkába.
A Polgármester úr megkérdezte a testület tagjait, van e kérdésük esetleg észrevételük a
tájékoztatóval kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt a tájékoztatót vita nélkül, 19 igen szavazattal tudomásul vették és
az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a belvíz sújtotta lakóépületek
újraépítéshez és felújításához nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
20./ napirendi pont
Balázs Dezsı területvásárlási kérelme
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, nevezett kérelmezı az önkormányzat
tulajdonában lévı vásártér területébıl szeretne 4500-5000 m2 területet megvásárolni. A
terülten - mely a kérelmezı tulajdonában lévı terület szomszédságában van - faház bemutató
parkot kíván kialakítani, illetve főrész árú tároló helyet hozna létre. A területért 250 Ft/m2
vételi ajánlatot tett. Jelenleg a kért terület a vásárok alkalmával autóparkolóként szolgál.
A kérelmet a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és úgy foglalt
állást, hogy elfogadhatónak tartja a vásártér területének csökkentését abban az esetben, ha a
befolyó bevételt a vásártér maradék részének infrastrukturális fejlesztésére fordítják.
Kovács Attila képviselı a Pénzügyi és Gazdasági bizottság véleményét tolmácsolva
elmondta, a bizottság szintén a terület értékesítése mellett foglalt állást, az elıterjesztésben
szereplı feltételekkel.
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Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a bizottságok véleményére a határozati javaslatot
azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a terület értékesítésébıl befolyó bevételt a
vásártér infrastruktúrájának fejlesztésére kell fordítani.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a javasolt kiegészítéssel egyhangúlag 19 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az " Általános rendezési terv és
szabályozás " módosítására meghozott döntése alapján az Önkormányzat
tulajdonában lévı 5159/11 hrsz-ú 5 ha 558 m2 terület vásártér mővelési ágú
ingatlanból a megosztás útján keletkezı 4500 - 5000 m2 nagyságú területet
értékesíti Nút - Federland Kft. Gyomaendrıd, II. ker. Blaha Lujza út részére.
Az ingatlanok vételára: bruttó 400,- Ft/m2.
Az önkormányzat 2000. február 29. napjáig tarja ajánlatát, azzal a kikötéssel,
hogy a vevı az építkezéshez szükséges valamennyi szakhatósági hozzájárulást
megszerzi.
A képviselı-testület a terület értékesítésébıl befolyó bevételt a vásártér
infrastruktúrájának fejlesztésére fordítja.
Az adásvételi szerzıdésben külön ki kell kötni az alábbiakat:
1/ a telkeken csak faház bemutató parkot, illetve főrészáru tároló helyet építhet,
2/ a telkeken mezıgazdasági, vállalkozói, állattartó tevékenységet nem
folytathat,
3/ a szükséges közmő és közmőpótló berendezések létrehozása a vevıt terheli,
4/ a telek-átalakítás ( megosztás ) valamint az " Általános rendezési terv és
szabályozás " módosításának költségei a vevıt terhelik,
5/ A jelenlegi 443 -as fıútvonalról rendelkezés álló lecsatlakozás helyett új
lejáró engedélyeztetése és létesítése a vevıt terheli.
A Képviselı - testület utasítja a jegyzıt, hogy - a többször módosított 24/1994.
(X.24.) számú rendeletet módosítva - az ingatlan-nyilvántartásban 5159/11
hrsz. alatt felvett 5 ha 558 m2 vásártér mővelési ágba sorolt ingatlant az
értékesítésre kerülı terület nagyságával módosítsa.
A Képviselı - testület utasítja a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdés
megkötését követıen az " Általános rendezési terv és szabályozás "
módosítását készítse elı, és soron következı testületi ülésre terjessze be.
Továbbá az " Általános rendezési terv és szabályozás " vásártért érintı
módosításának lényeges elemeit vázlatos formában betekintésre tegye közzé a
lakosság, illetve az érintett érdekvédelmi és egyéb szervezetek számára.
Az adásvételi szerzıdés megkötése elıtt az építtetı nyújtsa be az épületek és
építmények elhelyezésére vonatkozó egyszerősített vázlattervet a
Városfenntartó és Környezetvédelmi, illetve a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságok felé.
Határidı: 2000. február 29.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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21./ napirendi pont
Közmeghallgatás meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testületnek törvénybıl adódó
kötelezettsége évente legalább egy alkalommal elıre meghirdetett közmeghallgatást tartani.
Az idei évben a közmeghallgatás megtartását november 29. és 30. napján javasolja, az elmúlt
évhez hasonlóan külön az endrıdi és külön a gyomai településrészen.
A lakosság körében a szokott módon plakátok, és hangosbemondó útján kerül meghirdetésre.
Arra kérte a testület tagjait, hogy lehetıséghez képest igyekezzenek jelen lenni.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/1999.(XI.25.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. November 29-30. Napjára 17
órai kezdettel közmeghallgatást hirdet a Közösségi Házba (Gyomaendrıd,
Blaha u. 21. Sz.), valamint a Városháza Dísztermébe (Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1.)
Határidı: azonnal illetve, 1999. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12.§ /4/ bekezdés a. pontja alapján a Képviselı-testület a fellebbezések tárgyú napirendi
pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Kérdés, interpelláció a képviselık részérıl nem volt, így megköszönte az érdeklıdık
részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jenei Bálint
Hitelesítı

Hack Mária
hitelesítı
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