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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. December 16-i ülésérıl a
Városháza Dísztermébe.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus
Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla, Vass Ignác, Véha Lászlóné képviselık,

Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Rau József, Havelda Jánosné, Gróf Éva, Uhrin
Zoltánné osztályvezetık

A 2. Napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal Sólymosi Ernı a
Békés Megyei Vízmővek Vállalat mőszaki vezérigazgató helyettese,

Önkormányzati intézmények vezetıi, helyi és a megyei sajtó képviselıi
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı,
aljegyzı urakat, a hivatal osztályvezetıit, intézmények vezetıit, és minden megjelent
érdeklıdıt. A helyi Kábel Tv-n keresztül köszöntötte a város lakosságát.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı képviselı.
Dezsı Zoltán alpolgármester és Kovács Attila képviselı késıbb fog bekapcsolódni a testületi
ülés munkájába.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Vass Ignác és ifj. Dógi János képviselıket.

Ezt követıen röviden tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
November 29 és 30-án a két településrészen megtartásra került a közmeghallgatás. A
megjelentek száma kb. 50-53 fıre tehetı, plussz a képviselı-testület tagjai és a Polgármesteri
Hivatal dolgozói. A hozzászólások száma 11, melyek többségére az ülésen szóbeli választ
adtak. Egy kérdésben - a gyomai vasútállomás névváltoztatása - kellett írásos tájékoztatást
adni.
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November 26-án ünnepélyes keretek között átadásra került az öregszılıi Kerékpár út, a
Hantoskerti Termálkút és a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola sertés mintafarm I. ütemének
beruházása.
December 8-án a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás megtartotta ez évi
utolsó ülését.
Az ülésen résztvevıkben felmerült az a kérdés, hogy 2000 évben tudnak e illetve lesz e
lehetıség a kommunális hulladéklerakó létrehozására pályázni. Jelenleg nyolc település vesz
részt ebben a programban, akik egységesen úgy foglalt állást, hogy a pályázatot
mindenképpen benyújtják és újraindítják a lehetıségeknek megfelelıen.
December 10-én a szarvasi Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás ülésén vett
részt, ahol többek között szó volt arról, hogy a kistérség mellett szeretnének egy KHT-t is
létrehozni. Ez elıl ı nem zárkózott el, bár nem látta különösebben szükségességét, hogy egy
kht-t hozzanak létre a város különbözı tevékenységével kapcsolatban, hiszen az
önkormányzatnak erre meg van a megfelelı társasága - Gyomaszolg Kft.
A 72. Életévüket betöltött gyomaendrıdi lakosok részére biztosított karácsonyi csomagok
kihordását megkezdték. Lehetıség szerint szeretnék még karácsony elıtt valamennyi
érintettnek átadni. Jó esı érzéssel és köszönettel veszik az idıs emberek az önkormányzatnak
ezen gesztusát.
Az 1998/99. Évi bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatban a gyulai Vízügyi Igazgatóságon
tartottak egy ünnepséget, ahol Katona Kálmán által alapított emléklapokat, emlékérmeket
adták át a védekezésben résztvevıknek. A helyi lakosság részérıl 34 fı ünnepélyes keretek
között kapja meg az árvíz és belvíz védelemben kimagasló és lelkiismeretes munkájáért járó
emléklapot december 29-én a Városháza Dísztermében.
December 14-én a városban mőködı kisebbségi önkormányzatok Kisebbségi Napot rendeztek
a Cigány Közösségi Házban. A rendezvény keretében emléklapot kaptak azon személyek,
akik kiemelkedı munkát végeztek a kisebbség munkájában.
Itt kívánta megemlíteni, hogy az Önkéntes Tőzoltó Egyesület a használatába adott,
önkormányzati tulajdonú német országból kapott mentıautót átadta a Tehetséges Cigány
Ifjúságért Alapítványnak, melyet az alapítvány pályázati pénzbıl kisautóbusz céljára szeretne
átalakítani. Mindezek elıtt azonban szükséges lesz a tulajdonjognak a rendezése.
A kirendeltségen befejezıdött a villamoshálózat felújítása. Megkezdték a helyreállítási
munkákat.
Átadásra került a Városi Zene-és Mővészeti Iskola épületének felújított és átalakított része.
Jövıre szeretnék a régi épületrész felújítását is elvégezni.
Részt vett Szabadkígyóson a vízmő telep átadásán. Ez amiatt érdekes számunkra, mert
Gyomaendrıd nem csak a Vandháti vízmő teleprıl, hanem a Szabadkígyósiról is kaphat
közvetlenül ivóvizet.
Az ünnepélyes átadáson részt vett Boros Lajos miniszter úr és a Svájci Államot képviselı
nagykövet úr.
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Tárgyalásokat folytattak a két futball klub vezetésével. Továbbra is az a meggyızıdés, hogy
nincsenek könnyő helyzetben, eredményeik alapján nincsenek túl jó pozícióban, viszont mind
két csapat próbálkozik, erılködik. Látni kell azonban, hogy a város önállóan nem tud egy
csapatot sem fenntartani, csak szponzori támogatással tudnak tovább mőködni.
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola által szervezett vadászaton vett részt a jegyzı úrral.
Megdöbbentı látvány volt számára, hogy az idıjárás milyen állapotot okozott kint a földeken.
A vadászat alkalmával szó volt arról, - egyenlıre tájékoztatás szintjén, - hogy majdnem 100
%, hogy a következı tanévtıl az iskola a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz fog tartozni. A város költségvetésének elfogadásáig a minisztérium
meghozza a végleges döntést ebben a kérdésben.
Szólni kívánt még arról, hogy a város helyi adó kintlévıségének nagysága 30 millió Ft.
Különbözı magánvállalkozások és gazdasági társaságok, akik nem tettek eleget adófizetési
kötelezettségüknek. Túlnyomórészt nem csak a pénztelenség, hanem a fizetési akarat hiánya
az, ami szerepet játszik. A város mindenképpen szeretne lépni a behajtás érdekében, annál is
inkább mert ez nem korrekt a becsületesen fizetı állampolgárokkal szemben.
További tájékoztatója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket,
képviselıket, van e napirend elıtt bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem hangzott el, a polgármester úr a meghívóban szereplı
napirend sorrendjét az alábbiak szerint javasolta módosítani.
A 17. Napirendi pontot javasolta elıre hozni a 6. Napirendi pont helyére, míg
22. Napirendi pontként a 2.sz. Általános Iskola és Óvoda kérelme az óvoda és napközi
konyha nyitva tartás szüneteltetéséhez való hozzájáruláshoz,
23. Napirendi pontként a Kecsegés zugi holtág halászati jogának rendezése,
24. Napirendi pontként pedig a Szolgálati bérlakások értékesítése tárgyú napirendeket
felvenni.
A napirendre tett javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
346/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Az önkormányzat 1999. Évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
2. 2000 évi víz és csatornaszolgáltatási díjak
3. Helyi adórendelet módosítása
4. Mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
5. Díszpolgári címrıl szóló rendelet módosítása
6. Városi Zene-és Mővészeti Iskola névváltoztatása
7. Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 2000. Január 1-tıl
8. Az ivóvíz beruházáshoz megítélt címzett támogatás összegének módosítása
9. Liget-fürdı finanszírozása
10. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola pótelıirányzat kérelme
11. 2.sz. Óvoda létszámleépítéssel kapcsolatos többlettámogatása
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12. Szarvasi Tőzoltó Parancsnokság támogatási kérelme
13. Liget-fürdı szolgáltatási árainak változása
14. Állami Számvevıszék vizsgálati jelentése
15. Könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása
16. Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására beérkezett pályázat
elbírálása
17. Pályázati kiírás a Kner Imre Gimnázium igazgatói állására
18. Beszámoló a Tourinform Iroda 1999. Évi tevékenységérıl
19. Ismételt tájékoztatás a helyi Kábel Tv. hálózat kiépítésének helyzetérıl
20. Kórházi Felügyelı Tanácsba jelölt delegálása
21. Tájékoztató a lakásfenntartási/főtési támogatásokról
22. 2.sz. Általános Iskola és Óvoda kérelme az óvoda és napközi konyha nyitva tartás
szüneteltetéséhez való hozzájáruláshoz,
23. Kecsegés zugi holtág halászati jogának rendezése,
24. Szolgálati bérlakások értékesítése
25. Bejelentések
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt felkérte a képviselıket a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadására. A 247/1999./IX.23.)KT. számú Futball Klubok
részére többlettámogatás biztosítása tárgyú határozat sportkoncepció finanszírozási részének
módosítására határidı hosszabbítást kérnének a jövı évi költségvetés elfogadásáig.
A képviselı-testület a jelentésben foglaltakat 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
347/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
156/1998.(V.28.),
161/1999.(VI.24.), 162/1999.(VI.24.), 188/1999.(VI.24.), 236/1999.(IX.23.),
238/1999.(IX..23.), 241/1999.(IX.23.), 248/1999.(IX.23.), 301/1999.(X.28.)
KT. számú határozatokról készült jelentést elfogadta, míg a
247/1999.(IX.23.)Kt. számú határozat végrehajtását a 2000. Évi költségvetés
elfogadásáig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az önkormányzat 1999. Évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét néhány szóban terjessze elı a napirendi pontot.
Babos László bizottsági elnök elmondta, lényegében a rendeleten a testület által az év közben
hozott a költségvetést érintı döntések kerültek átvezetésre. A hozott határozatoknak
megfelelıen került a költségvetési rendelet módosításra.
A bizottság a témát megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek annak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a
képviselıket amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, alkossák meg a rendeletet.
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Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1999.(…….)Kt. számú rendeletét
az 1999. Évi költségvetésrıl szóló 20/1999.(VI.25.)KT. számú rendelettel
módosított 11/1999.(III.10.)KT. számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
A 2000. Évi víz-és csatornaszolgáltatási díjmegállapítás
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Solymosi Ernı urat a Békés Megyei Vízmővek
Vállalat mőszaki vezérigazgató helyettesét, aki a vállalat képviseletében vesz részt a napirendi
pont tárgyalásán.
A napirendi pontot a mai ülésen második fordulóban tárgyalja a tisztelt testület. Felkérte Dr.
Csorba Csaba jegyzıt adjon összefoglaló tájékoztatót az elsı fordulót követı egyeztetések,
bizottsági tárgyalások eredményérıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, az elıterjesztett anyag gyakorlatilag három
részbıl áll. Elsı része a jövı évi víz-és csatornaszolgáltatási hatósági díjak mértékérıl szóló
rendelet-tervezet melyet, ha elfogad a tisztelet testület, úgy 2000. január 1-tıl az ivóvíz
hatósági díja 171.60 Ft/m3+ ÁFA, a csatorna hatósági díja 173.40 Ft/m3+ÁFA, és a
szippantott szennyvízfogadás hatósági díja 260.10 Ft/m3+ÁFA lenne. A bizottsági
tárgyalások során ez volt, amely a legnagyobb vitát kiváltotta.
Az elıterjesztés második része az önkormányzat és a Békés Megyei Vízmővek Vállalat
közötti megállapodás megkötésére illetve jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot
tartalmazza, mely arra irányul, hogy az önkormányzatnak lehetısége van a vállalattal közösen
pályázatot benyújtani a hatósági és a lakossági vízdíj közötti különbözet központi
költségvetésbıl történı megigénylésére.
Lakossági vízdíj 131,80Ft/m3+ÁFA, a lakossági csatornadíj 99,70Ft/m3+ÁFA, az
önkormányzat és intézményei vízdíj 140,50Ft/m3+ÁFA, valamint az önkormányzat és
intézményei csatornadíj 155,40Ft/m3+ÁFA lenne 2000. Január 1. Napjától. A díjak esetében
12 %-os ÁFÁ-t kell figyelembe venni.
Az anyag harmadik része azon intézkedések megtételére kéri fel a Polgármestert, illetve az
önkormányzat által a Vízmővek vállalat igazgatóságába delegált küldöttét, amelyet a 2000.
Évben a vállalat küldöttgyőlésén képviselniük kellene. Ez egyrészt az árváltozás szabályainak
megváltoztatására - egy elıre mutató infláció legyen-, másrészt az árképzés szabályainál az öt
éves elosztásnak a megváltoztatására irányuló javaslat.
Fontos tudni, hogy akár a közgyőlésben, akár az igazgatóságban az önkormányzat vagyoni
részei arányában fog szavazni, ami azt jelenti, hogy hiába vetik fel adott esetben a küldöttek
ezeket a javaslatokat, nem biztos, hogy az a többség által elfogadásra kerül.
Összességében a bizottságok hosszas vita után- melyen részt vett Hosszú Szilárd úr a Békés
megyei Vízmővek Vállalat vezérigazgatója is - konszenzusra jutottak, és javasolják a
képviselı-testületnek a víz-és csatornaszolgáltatási díjak elfogadását a fentiekben ismertetett
mértékben.
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Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottsági ülésén a vita
nem az áremelésen volt, hanem annak okairól, arról, hogy a 10,5 %-os árnövekedés számítási
módja számunkra nem túl kedvezı. Ugyanakkor nem vagyunk tisztába azzal, hogy az a
költség, ami a Vízmőnél jelentkezik az reális e, vagy sem. További problémaként, vagy
inkább sérelemként vetıdött fel a bizottság részérıl az a hangvételő közlés, ahogyan a
vízmővek vállalat a díjemelés mértékét az önkormányzat felé elıterjesztette.
Felmerült továbbá, hogy amennyiben nem emelnék a vízdíjat, úgy azt a díjkülönbözetet, amit
a vállalt felé meg kellene téríteni, milyen más intézkedés megtételével tudnák elıteremteni.
Felvetıdött a helyi adó mértékének emelése, de ezt végül elvetette a bizottság, és úgy foglalt
állást, hogy a vizet elsısorban azzal kell megfizettetni, aki azt elfogyasztotta, ne terheljék rá
másokra.
A jövıre vonatkozóan szükségesnek tartják, hogy a polgármester úr és a vállalat
igazgatóságába delegált önkormányzati képviselı a határozati javaslat 2. Pontjában
megfogalmazottak szerint próbáljon a város lakossága számára a jelenlegitıl kedvezıbb
irányba elmozdulni a vállalat közgyőlésén.
A bizottság nevében az elıterjesztést elfogadásra javasolta.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a határozati javaslat 2. Pontjába az önköltség számítási
szabályzat megváltoztatását is javasolta felvenni, ugyanis annak része az árképzési és az
árváltoztatási szabályzat. Véleménye szerint a probléma abban rejlik, hogy az önköltségnek és
az általános és közvetlen költségnek különféle vetítési alapokon történı felosztása már
megszabja az árképzésnek az alapjait.
Solymosi Ernı a Békés megyei Vízmővek Vállalat képviseletében hozzászólásában
egyetértett a képviselı asszony által tett javaslattal, a díjképzés ár megállapítási
szabályzatához hozzátartozik egy korrekt és mindenki által ismert önköltség számítási
szabályzat, amely a következı évre vonatkozóan korszerősítés és elfogadás elıtt áll. A
határozati javaslat 1. Pontját illetıen a vállalat által benyújtott díjemelési javaslat teljesen
megfelel a jelenleg érvényben lévı jogszabályoknak, és annak a közgyőlési határozatnak, ami
a díjképzési szabályzat elfogadásával egyértelmővé teszi azt, hogy mit lehet csinálni. Tehát
volt egy induló önköltség, ami szerint be a települések be lettek sorolva alacsony, közepes és
magas díjkategóriába 20-20 % differenciával. Ezt követıen pedig teljesen automatikussá vált
a közgyőlés határozatával a díjemelés, az elızı évi árindex 97 %-az, ami az induló díjra
rákerült. Örült annak, hogy a képviselı-testület felismerte azt, hogy ezek a szabályzatok
korszerősítésre szorulnak, amellyel személy szerint is egyetértett és ígéretet tett arra, hogy a
2001. évi díjmegállapítás, egy új korszerősített díjjavaslat alapján kerül megállapításra, amely
során figyelembe fogják venni a testület, ezen javaslatánál is részletesebb javaslatait.
A bizottsági tárgyalások során elhangzott, hogy túl kevés adat áll az önkormányzat
rendelkezésére a vállalat mőködését illetıen. Ezeket az adatokat, amelyek érdeklik a várost
igen is kérni kell a vállalattól, amelyet meg fognak küldeni.
A napirend tárgyalása kapcsán kívánta megragadni az alkalmat, hogy gratuláljon a városnak
és elismerését fejezze ki az önkormányzatnak azért, hogy egy ilyen sikeres beruházást végre
jutott hajtani. Elsısorban nem csak a mőszaki sikerekre és a végeredményre gondolt, hanem
arra az ügyes gazdálkodásra, melynek eredményeként ez a nagyvolumenő beruházás ilyen
hihetetlenül kevés pénzbe került a városnak. A Vízmővek Vállalat vezetése, személy szerint ı
is nagyon sokat tett a siker érdekében. Az elıkészítéstıl kezdve figyelemmel kísérték a
beruházást, melynek folyamán egy hihetetlenül jó partneri kapcsolatot sikerült kialakítani a
város és a vállalat között. A vállalat több mint 80 millió Ft-al támogatta ezt a beruházást, és
nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 150 millió Ft értékő svájci berendezést tudtak integrálni
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ebbe a beruházásba, ami nyilván további lehetıséget jelentett a városnak, hiszen így
valósíthatták meg, hogy a nagylaposi településrész is egészséges ivóvízellátáshoz jusson.
Látni kell azt, hogy egy-egy ilyen beruházás támogatásának alkalmával a vállalat kasszája
teljesen kiürül, így ez a díjemelés szükséges a miatt is, hogy ismét olyan pénzügyi kondicióba
kerüljenek, hogy egy következı pld. Szennyvízberuházáshoz további támogatást tudjanak
biztosítani, segítve ezzel a város és a lakosság érdekeit. Mindezek figyelembe vételével arra
kérte a Képviselı-testületet fogadja el a díjemelést.
Ismételten megerısítette a fentiekben tett azon ígéretet, miszerint a 2001. Évi díjmegállapítás
már új szabályzatok, új elvek - ennél igazságosabb rendszer szerint - fog megtörténni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Solymosi úr hozzászólását, a gratulációját a
beruházáshoz, amely folyamán egy korrekt együttmőködés alakult ki a vállalt és a város
vezetése között.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el felkérte a képviselı-testület tagjait, hogy elsıként
a 2000. Évi víz-és csatornaszolgáltatási hatósági díjak mértékét megállapító rendelet
elfogadásáról döntsenek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1999.(……)KT. számú rendeletét
az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról, és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló 40/1995. (XII.22) KT. számú rendelet módosításáról
A rendelet megalkotása után a Polgármester úr Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony
javaslatára figyelemmel, - miszerint a határozati javaslat 2. Pontja egészüljön ki az "önköltség
számítási szabályzat megváltoztatására is tegyen javaslatot" szövegrésszel - a bizottságok által
elıterjesztett határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve egyhangúlag 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
348/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Békés
Megyei Vízmővek Vállalattal a megállapodást az elfogadott hatósági és
kedvezményes árak alkalmazására kösse meg.
Határidı: 2000. Január 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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2./
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete utasítja a Békés Megyei Vízmővek
Vállalat Igazgatóságba delegált küldöttét, hogy az Igazgatóság soron következı
ülésén a Vállalat árképzésének valamint az árváltoztatási és önköltség
számítási szabályainak megváltoztatására tegyen javaslatot. Az árképzés
szabályainak változtatásánál törekedni kell a vállalatnak saját hatáskörében a
költségek csökkentésére, az árváltozás szabályainak változtatásánál a várható
infláció nagyságát figyelembe vevı javaslattal kell élni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízmővek
Vállalat soron következı küldöttgyőlésén vegyen részt és a Képviselı-testület
álláspontját képviselje.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Valach Béla igazgatósági tag
3./
A Képviselı-testület a településre vonatkozó lakossági
csatornaszolgáltatási támogatási igény bejelentést tudomásul veszi.

víz-és

Határidı: 2000. Január 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3. napirendi pont
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Az ivóvíz hatósági díját megállapító rendelethez hasonlóan az adórendeletet is második
fordulóban tárgyalja a tisztelt képviselı-testület. A november 29-30-i közmeghallgatáson a
jelenlévık részletes tájékoztatást kaptak a rendelet tervezett változtatásáról.
A rendelet módosítása három ok miatt vált szükségessé. Egyrészt az iparőzési adó emelésének
kérdése – az anyagköltség elszámolás változása miatt idıszerő -, másrészt az ıstermelık
adóalanyiságának tisztázása, illetve a kedvezmények, mentességek biztosításának kérdése.
A tárgyalások során a legnagyobb vitát az ıstermelık adóalanyisága váltotta ki, amit a 2000.
Évre vonatkozóan végül sikerült nyugvópontra helyezni, ugyanis a mezıgazdaság jelenlegi
helyzetére, valamint a vita során elhangzott véleményekre figyelemmel az önkormányzat úgy
döntött, hogy az ıstermelık a 2000. Évre mentességet kapnak a helyi iparőzési adó fizetése
alól. Természetesen, amennyiben a mezıgazdaság jövedelmezısége változik, úgy a 2001. Évi
adómérték meghatározásnál erre a kérdésre vissza fognak térni.
A különbözı adómentességeket illetıen tudni kell, hogy azok az adott évre szóltak, de mivel
ezek a beruházások elhúzódnak szükséges a mentességeket a beruházás idıtartamára illetve a
jelenleg hatályban lévı rendeletben meghatározott évekre biztosítani.
Az elsı fordulós tárgyalásra elıterjesztett anyaghoz képest új elemként szerepel az
idegenforgalmi adó mértékének emelése. A központi költségvetési tervezetbıl látható, hogy
azokat a támogatási rendszereket, amelyek a helyi idegenforgalmi adó bevételhez kötıdik a
jövı évi költségvetésben is biztosított lesz az önkormányzatok számára. E miatt vetıdött fel a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság részérıl az idegenforgalmi adó emelésére
vonatkozó javaslat, amely szerint a külföldi vendégek esetében 200 Ft-ra, belföldi vendég
esetében pedig 150 Ft-ra módosulna az adó mértékét. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a
módosító javaslatot megtárgyalta és azzal egyetértett.
Egyéb változtatásokat az elıterjesztés a korábbi anyaghoz képest nem tartalmaz.
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Emlékeztetıül ismertette a tervezett iparőzési adó mértékeket.
Termelı típusú tevékenység esetén az adóalap 1,1%-a, kereskedelmi és szolgáltató típusú
tevékenység továbbá a kereskedelmi-, hitelbanki- és egyéb pénzügyi szolgáltatás valamint a
biztosítási szolgáltatás esetén - az adóalap 1,5 %-a, a szeszesital kereskedés, szerencsejáték
szolgáltatás valamint erotikus és szexuális áruk kereskedése típusú tevékenység esetén pedig
az adóalap 2 %-a.
Babos László bizottsági elnök hangsúlyozta, személy szerint általában nem ért egyet az adó
emelésének tényével, sajnos azonban bizonyos külsı körülmények rákényszerítik az
önkormányzatot erre a lépésre.
A pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a képviselı-testületnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdésként vetette fel, hogy a vállalkozónak a beszedett
idegenforgalmi adó árbevételként jelenik meg?
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, nem.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet
elıterjesztés szerinti megalkotásra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.

A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1999.(…….)KT. számú rendeletét
a helyi adókról szóló többször módosított
25/1995.(X.26.)KT. számú rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta a rendelet –tervezet a helyi adók mértékének
emelésérıl szóló rendelettel párhuzamosan került a novemberi közmeghallgatáson
ismertetésre, amely során olyan álláspont született, hogy az ıstermelık adóalanyisága
biztosított lesz, viszont a mezııri járulék mértékének emelésétıl nem lehet eltekinteni.
A pénzügyi és gazdasági bizottság részérıl hangzott el, hogy a mezııri járulék mértékének
kiszámításával párhuzamosan meg kell vizsgálni a mőködés során felmerülı önkormányzati
terheket.
A bizottságok által megtárgyalt és elfogadásra javasolt mezııri járulék mértékek az alábbiak
szerint alakulnának.
Hektáronként 150 Ft, zártkert elnevezéső mővelési ágba tartozó terület esetén ingatlanonként
300 Ft, illetve a külterületen a 2 hektár alatti területek esetén területenként 300 Ft.
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Hangsúlyozni kívánta, hogy amennyiben a képviselı-testület elfogadja a fent említett
mértékeket, szolgálat fenntartásával kapcsolatos költségeket még akkor is ki kell egészíteni az
önkormányzatnak saját költségvetésébıl.
A tárgyalások során valamennyi bizottság egyetértett abban, hogy bár a szolgálat
mőködtetésével kapcsolatban voltak problémák, amelyeket meg kell oldani, viszont azt
szükséges és indokolt a jövıben is fenntartani, mőködtetni.
Észrevétel, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester úr egyetértve a
bizottságok javaslatával a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/1999.(…….)KT. számú rendeletét
A mezııri járulék mértékétıl és megfizetésének módjáról szóló
21/1998. (VIII. 7.) KT. számú rendelet módosításáról
5. napirendi pont
Díszpolgári címrıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt az elıterjesztés készítıjét a
szóbeli ismertetés megtételére.
Megyeri László aljegyzı a felkérésre elmondta, a rendszerváltást követıen a „díszsírhelyek”
intézménye megszüntetésre került, viszont nem sokkal késıbb, mint életszerő kérdés ismét
felmerült az akkori képviselı-testületben, hogy díszsírhelyek intézménye valahol még is csak
rendszer független, így az díszpolgári címrıl szóló rendelet rendelkezései között újra
megjelentették, viszont nem volt részletesen szabályozva.
Ebben az évben egy sajnálatos haláleset kapcsán ez a kérdés ismét felszínre került és a
temetıkrıl szóló rendeletben szabályozásra került, hogy milyen körülmények között és
feltételek mellett lehet megemlékezni, és megırizni azon személyek emlékét, akik sokat tettek
a városért.
A díszsírhelyek intézménye jelenleg csak a temetkezési tevékenységrıl szóló rendeletben
lelhetı fel, annak ellenére, hogy szorosan kapcsolódik a Díszpolgári cím és a
Gyomaendrıdért kitüntetı emléklap alapításáról és adományozásáról szóló rendelethez. Így a
helyi jogharmonizáció megteremtése érdekében szükséges az utóbbi rendeletnek a
módosítása.
Ezen túlmenıen a rendelet-tervezet tartalmazza még az emlékplakett átadásának szabályait,
miszerint azt ünnepi ülés keretében vagy ünnepélyes keretek között a polgármester nyújtja át.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint a jövıben inkább a Gyomaendrıdért
kitüntetı emlékplakett kitőntetı cím fog elıtérbe kerülni, hiszen a díszpolgár nem biztos,
hogy csak Gyomaendrıdért tevékenykedik, viszont az emlékplakett díj kizárólag a városért
végzett tevékenységéért kerül kiosztásra.
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A képviselı-testület részérıl kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1999.(…….)KT. számú rendeletét
A "Díszpolgári" cím, valamint a "Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakett" alapításáról és
adományozásáról szóló
12/1991. (X. 30.) KT. számú rendelet módosításáról és kiegészítésérıl.
6. napirendi pont
A Városi Zene és Mővészeti Iskola névváltoztatása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést.
Az intézmény névváltoztatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely szerint Kálmán
Farkas nevének felvételét javasolják, így az intézmény neve Kálmán Farkas Alapfokú
Mővészeti Iskola lenne.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta, tulajdonképpen az elıterjesztésbıl ismerték meg
Kálmán Farkas munkásságát, amely anyagot Sípos Tas Töhötöm református lelkész úr a
bizottság külsıs tagja néhány gondolattal még kiegészített. A kérelmet a bizottság támogatta,
örültek annak, hogy egy önkormányzati intézménynek ismét nevet adhatnak.
A bizottsági ülést követıen szerzett tudomást arról, hogy annak idején mikor a névváltoztatás
elsı alkalommal felmerült az intézmény részérıl Hunya Alajosné neve is felvetıdött, aki
sajnálatosan két éve hunyt el. 1958-ban ı alapította a városi zene iskolát, a városunkban
közismert személyiség volt és nagyon sokat tett a zenei nevelésért.
Személy szerint a névváltoztatás jogi szabályait nem ismeri, viszont úgy tudta, hogy a
halálesetet követıen öt évnek el kell telni ahhoz, hogy az illetı személyrıl utcát, teret, iskolát
stb. el lehessen nevezni.
A bizottsági ülésen még egyértelmőnek tőnt a dolog, de ennek az új ténynek a megismerése
után kissé bizonytalanná vált, de ha a többség úgy dönt, hogy maradjon az elıterjesztett
javaslat azt is támogatja, de az ellen sem lenne kifogása, ha a döntést elnapolnák és jogilag
körbejárnák ezt a lehetıséget, és amennyiben szükséges úgy várják meg az öt év elteltét.
Természetesen a döntés elıtt meg kellene kérdezni az intézmény jelenlévı igazgató nıjét és
annak helyettesét, aki Hunya Alajosné leánya, hogy akarnak e kérelmükön változtatni, vagy
felveszik Kálmán Farkas nevét.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke egyetértett az elnök asszonnyal abban,
hogy Hunya Alajosné egy köztiszteletnek örvendı, elismert munkájú egyéniség volt, ez a
javaslat azonban a bizottság ülésén nem vetıdött fel, így ık teljesen egyetértettek Kálmán
Farkas nevének felvételével.
Mindenképpen szükségesnek tartotta a fenti javaslatot jogi szempontból is megvizsgálni, és
ha az nem járható, úgy nem kellene a döntést elnapolni. Kálmán Farkas munkássága igazolja
azt, hogy neve méltó lenne arra, hogy azt az iskola felvegye.
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Hack Mária képviselı hangsúlyozta, személy szerint meglepıdött az elıterjesztésben
szereplı név olvasása során, ugyanis ı úgy tudta, hogy a zeneiskola tantestülete legelıször
Hunya Alajosné nevét fogadta el. Ezt az észrevételét az Ügyrendi és Jogi bizottsági ülésen el
is mondta. Számára Kálmán Farkas neve eléggé ismeretlen volt. Érdeklıdésére a Jegyzı úr
elmondta, hogy Hunya Alajosné neve nem kerülhet szóba, mivel a halálát követı öt évnek el
kell telni ahhoz, hogy a nevét az intézmény felvehesse. Ugyanakkor célszerő olyan
személynek a nevét választani, amely lexikonban visszakereshetı. Egy 1965. Évi kiadású
zenei lexikonban talált egy kevés leírást Kálmán Farkasról, viszont a gyomaendrıdi
munkásságáról nem tett említést. Hunya Alajosné neve viszont a Ki Kicsoda a
Zeneirdalomban c. 1985-ös kiadású lexikonban fellelhetı.
Személy szerint nagyon jól ismerte Hunya Alajosnét. 44 évig tevékenykedett a városban, az
óvónıképzıben kezdte pályáját, majd megalapította a városi zeneiskolát. Országos hírességő
tehetségek kerültek ki a keze alól, ha csak Frankó Tünde operaénekesnı nevét említjük, de a
városban is van jó néhány zenepedagógus, akik az ı keze alól kerültek ki.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a hozzászólások során egy olyan új tényezı
merült fel, amirıl vagy lehet most dönteni, vagy nem, de megítélése szerint nem kellene
elhamarkodni ezt a döntést. Célszerőbb lenne elıbb bizottsági szinten körül járni ezt a
lehetıséget, tájékozódni ennek a névváltoztatásnak a támogatottságáról, majd annak
figyelembe vételével elıkészíteni a képviselı-testület elé kerülı anyagot.
Kérte, hogy javaslatát módosító indítványként vegyék figyelembe.
További hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Polgármester úr felkérte a képviselıket
elsıként döntsenek Dr. Valach képviselı úr módosító indítványáról, mely szerint a képviselıtestület a Városi Zene és Mővészeti iskola névváltoztatása tárgyú napirendi pontról az érdemi
döntést elnapolja a 2000. Február havi képviselı-testületi ülésig.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
349/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Zene és Mővészeti Iskola
névváltoztatása tárgyú napirendi pontról az érdemi döntést elnapolja a
Képviselı-testület 2000. Február havi ülésére.
Határidı: 2000. Február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/Dezsı Zoltán alpolgármester és Kovács Attila képviselı úr megérkezett a jelenlévı
képviselık száma 20 fı./
7. napirendi pont
Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 2000. Január 1. napjától
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottsági elnököt a napirend szóbeli
ismertetésére.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök felhívta a tisztelt képviselık figyelmét az elıterjesztés 41.
oldalának utolsó három sorára, „ a szilárd burkolatú utak mentén a zsákokba kihelyezett
szemetet a szolgáltató 2000. Január 15-e után ne szállítsa el. A lakótelepeken a szeméttároló
edények biztosítása 2000. Január 1 után a lakók kötelezettsége”.
Ennek megfelelı nyilvánosságot kell adni a lakosság körében, illetve kérte a hivatalt, hogy
próbáljanak meg ennek érvényt is szerezni és valamilyen szankcionálási szabályt kitalálni.
A városfenntartó és környezetvédelmi bizottság a szolgáltató által benyújtott díjemelési
javaslatot megtárgyalta azzal egyetértett és javasolja a képviselı-testületnek annak
elfogadását. A parkgondozás esetében az árváltozás mértékét 7%-ban, a temetıi
szolgáltatások esetében 5,2-11,11 %-ban, míg egyéb temetıi szolgáltatások esetében
egységesen 6 % -ban javasolják elfogadni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök lakossági kérést kívánt tolmácsolni, miszerint a szilárd
burkolatú utak mentén a zsákos szemetet február 1-ig szállítsa el a szolgáltató. Tekintettel az
ünnepekre a lakók anyagilag már nem tudják felvállalni, hogy januárban még egy
szeméttároló edényt is vásároljanak.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a határidı hosszabbítást február 1-ig biztosítani
szíveskedjenek.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság elnök kérésével, felkérte a képviselıket,
a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/1999.(……)KT. számú rendeletét
A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
Közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
17/1996.(IX.16.)KT. számú rendelet módosításáról
A rendelet megalkotása után a Polgármester felkérte a képviselıket, hogy a szakbizottságok
által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el, miszerint a temetıi szolgáltatásokra
vonatkozó árváltozás mértékét elfogadják, továbbá utasítják a polgármestert a parkgondozásra
vonatkozó megállapodás megkötésére a Gyomaszolg Kft-vel, ugyanakkor utasítják a jegyzıt,
hogy a költségvetési rendeletben az egyes szolgáltatásokra vonatkozó vállalkozási összeget
szerepeltesse.
A képviselı-testület a határozati javaslatban leírtakat 20 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
350/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által végzett temetıi
szolgáltatásokra vonatkozó árváltozás mértékét elfogadja.
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Határidı: 2000. Január 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a parkgondozásra vonatkozó
megállapodást a Gyomaszolg Kft-vel kösse meg.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3./
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendeletben az elfogadott –
parkgondozásra és kommunális hulladékszállítás és ártalmatlanításra vonatkozóvállalkozási összeget szerepeltesse.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint.
Dr. Csorba Csaba jegyzı.

8. napirendi pont
Az ivóvíz beruházáshoz megítélt címzett támogatás összegének módosítása
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A képviselı-testület a május havi ülésén határozott arról, miszerint az ivóvíz beruházásra
igénybevett címzett támogatás összegébıl a jövı évre 31.381 e Ft összegrıl lemond.
A hozott döntést követıen a beruházás hátralévı feladatainak összegzése során megállapítást
nyert, hogy a kivitelezési munkák értéke ettıl az összegtıl valamelyest el fog térni, tehát
ahhoz, hogy a tervezett költségeken belül maradjanak célszerőnek látszik a támogatás
lemondását elnapolni. Várhatóan a jövı év elsı negyedévében már minden szerzıdés
megkötésre kerül, így ebben az idıszakban a támogatási szerzıdés módosítása korrekt
számszaki adatokkal megoldható.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottságok
által elıterjesztett határozati javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
351/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a 147/1999.(V.27.) KT. számú
határozatának 2. pontját visszavonja, ugyanakkor utasítja a polgármestert, hogy
a címzett támogatási szerzıdés módosítására a szerzıdések megkötése után, de
legkésıbb 2000. Március 31-ig tegyen intézkedést.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, illetve a szerzıdés módosítására 2000. Március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester.

9. napirendi pont
Liget fürdı finanszírozása
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
elnökét ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a fürdı vezetıje szeptember hónapban jelezte az
önkormányzat felé, hogy az intézmény számára biztosított önkormányzati támogatás
valószínőleg nem lesz elegendı év végéig. A számítások szerint kb. 2 millió Ft hiánnyal
számolnak, felsorolva azokat az okokat, amelyek ezt a helyzetet elıteremtették.
A jelzést követıen a képviselı-testület határozatban felkérte az intézményt, dolgozzon ki
olyan tervet, amely a hiány csökkentését eredményezi. A kidolgozott terv alapján a
költségvetési hiány 1464 e Ft-ra módosult.
A kialakult helyzettel kapcsolatban a bizottság úgy foglalt állást, hogy 1 millió Ft összegig
javasolja a hiányt elismerni, míg a fennmaradó részt az intézmény saját költségvetésbıl
gazdálkodja ki.
Vass Ignác képviselı, és mint a Liget-fürdı vezetıje hozzászólásában elkívánta mondani,
hogy az elıterjesztésbıl nem tőnik ki, hogy ténylegesen mi okozta ezt az összegő
költségvetési hiányt az intézménynél.
Igazán 1994-tıl lett a fürdı önálló intézmény. Az önkormányzati támogatás alakulását
illetıen, míg 1994-ben a 7.728 e Ft kiadással szemben a támogatás mértéke 4.300 e Ft volt,
úgy 1999-ben a várható 25.980 e Ft kiadással szemben a támogatás mértéke 3 millió Ft. Ez
azt jelenti, hogy 56 %-ról 11 %-ra csökkent a fürdı támogatása. Ez a csökkenés már olyan
alacsony %, amibıl már nagyon nehéz gazdálkodni, 20 –25 % -os támogatás mindenképpen
szükség lenne ahhoz, hogy az intézmény zavartalanul tudjon mőködni. Ehhez kapcsolódóan
fontosnak tartotta megemlíteni, hogy 1993-tól a fürdı nettó vagyona 6.903 e Ft-ról 52 millió
Ft-ra növekedett.
Látni kell azt, hogy a fürdı egy olyan intézmény, amelynek mőködtetése nagyon sok
mindentıl függ. Függ egyrészt a támogatás mértékétıl, az idıjárástól, a vendégforgalomtól,
ÁNTSZ-tıl stb. Mindezeknek ki vannak szolgáltatva, elıre nem tudnak tervezni, ezek mind
olyan tényezık, amiket nem tudnak befolyásolni.
Hiába növekedett augusztus végéig a Tb bevételük 1 millió Ft-al, ezzel szemben szeptember,
október, november hónapokban a Tb beutalóval jelentkezık száma az elmúlt évhez képest,
jelentısen lecsökkent ezáltal minimális bevételre tettek szert. Lényegében ez volt a másik
olyan momentum, ami a finanszírozási gondot okozta az intézménynek.
Mint a fürdı vezetıje arra kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a költségvetés tervezése
során 20-30 %-nál alacsonyabb támogatásnál lejjebb ne menjenek, mert attól kevesebb
összegbıl már nem tudnak mőködni. Ha az idei évben az elmúlt évi támogatási összeget
megkapták volna, most nem kellene ezzel a témával foglalkozniuk.
A témához kapcsolódóan tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy ma érkezett a
minisztérium írásos tájékoztatása, miszerint a fedett fürdı rekonstrukciójának tervezésére
benyújtott pályázaton 1.600 e Ft-ot nyert az intézmény.
Dr. Dávid Imre polgármester alapvetıen egyetértett az elhangzottakkal, viszont nem szabad
megfeledkezni arról, hogy 1997-1998-ban a város milyen arányú fejlesztést adott a fürdınek.
Ha összeadják a támogatás és a fejlesztés összegét, úgy az 1994. Évi támogatásnak a
többszörösét kapták meg.
Az elmúlt évi tervezés összességében jónak mondható, egyedül a Tb utolsó negyedévi
finanszírozásának alakulása, ami nem volt betervezve, ez jelentette a legnagyobb gondot.
Ebben az ügyben személyesen felvette a kapcsolatot a városi fıorvos asszonnyal, akitıl
jelentést kért a kialakult helyzetrıl.
A maga és a képviselı-testület nevében gratulált az intézménynek az elnyert támogatáshoz.
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További hozzászólás, vélemény nem hangzott el felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
352/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Liget Fürdı 1999. Évben
felmerülı mőködési forráshiányát 1000 E Ft összegben elismeri. Az
intézmény többlettámogatását a fedett fürdı rekonstrukciójára
elkülönített elıirányzat átcsoportosításával biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a szükséges 1999. Évi
költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 2000. Január 31.
10. napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola pótelıirányzat kérelme
Babos László bizottsági elnök elmondta, a novemberi testületi ülésen már foglalkozott a
képviselı-testület az iskola túlfinanszírozásával.
Az óvodák vállalkozásba adásával a velük kapcsolatban lévı iskolák nem léptek kellıen
rugalmasan a költségek csökkentése érdekében, köztük a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola sem, ezért adódott az a helyzet, hogy az óvodára felosztott költségbıl év végéig 309 e
Ft nem térül meg, melybıl 180 e Ft a gondnokság, 129 e Ft pedig a konyhai általános
költségeknél jelentkezik.
A bizottság véleménye szerint, mivel az iskola elmulasztotta a szükséges intézkedés
megtételét, így a felmerülı hiányból 180 e Ft-ot nem javasol elismerni, azt az intézmény a
saját költségvetésébıl gazdálkodja ki.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, az óvodák iskoláktól való leválása, az ebédek
számának csökkentése sajnos azt eredményezte, hogy az iskola nem tudja a fix költségeket a
lecsökkent ebédekbıl fedezni. Az iskola gazdasági vezetése már elıre jelezte, hogy ezzel a
problémával nem tud megbirkózni, éppen ezért a maga részérıl nem értett egyet a bizottság
azon javaslatával, hogy a 180 e Ft-ot az iskola gazdálkodja ki saját költségvetésébıl.
Megítélése szerint ha ezt tudták volna, biztos ki is gazdálkodják és nem fordulnak segítségért
az önkormányzat felé.
Azt azért nem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy az óvodák vállalkozásba adásával egy
másik oldalról az önkormányzat költségei még is csak csökkentek.
Ismételten hangsúlyozta, a maga részérıl nem támogatja a határozati javaslatban leírtakat.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az intézmény vezetése október, november
hónapban nem is tudta, hogy ilyen jellegő pénzügyi problémái fognak felmerülni, ezt egy
gazdaságvezetınek tudni kellett volna elıre. Ha ezt a novemberi ülés elıtt már tudják, nem
kellett volna két ülésen is az iskola problémájával foglalkozni. Megítélése szerint az
intézmények esetében az osztogatás nélküli kemény pénzügyi gazdálkodás elvét kell
képviselni az önkormányzatnak.
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További hozzászólás, vélemény nem hangzott el a Képviselı-testület a határozati javaslatot
17 igen szavazattal, 2 ellen szavazatta és 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
353/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola általános költségeibıl meg nem térülı 180 E Ft-ot többlet
önkormányzati támogatásként nem ismeri el, az összeg nagyságára való
tekintettel az intézménynek 1999. évi költségvetésébıl kell kigazdálkodnia.
Az intézmény vezetése tegyen intézkedést az intézmény általános költségeinek
2000. évi csökkentésére, áthárítására, a megtett intézkedésrıl a 2000 évi
költségvetés intézményi szintő egyeztetı tárgyaláson számoljon be.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Ladányi Gáborné intézményvezetı
Határidı: 2000. Január 31.
11. napirendi pont
2. sz. Napközi Otthonos Óvoda létszámleépítéssel kapcsolatos többlettámogatása
Babos László bizottsági elnök elmondta, az óvodák vállalkozásba adásából eredı
létszámleépítésekkel kapcsolatos többletköltség megigénylésre került a központi
költségvetésbıl. A Kossuth úti óvoda esetében 1 fı közalkalmazott részére viszont nem volt
lehetıség a végkielégítés költségeinek visszaigénylésre, mivel ezen dolgozó elırehozott
nyugdíjasként volt alkalmazva.
Az 1 fı munkaviszony megszőntetésével a közalkalmazotti törvény szerint 12 havi
végkielégítést, 8 havi felmentési idıre járó bért, valamint 3 havi jubileumi jutalmat, - melynek
összege 2.029 e Ft - kellett az intézménynek a dolgozó részére kifizetni.
A munkaviszony megszőntetésével kapcsolatos többletköltséget az önkormányzatnak az ez
évi költségvetésébıl biztosítani kell az intézmény részére.
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt, a polgármester a döntés
meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület 19 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
354/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a 2. Számú Óvoda részére 1 fı
nyugdíjas közalkalmazott munkaviszonyának megszőnésével kapcsolatos
többletköltség fedezetére 2.029 E Ft önkormányzati támogatást biztosít az
önkormányzat 1999. Évi költségvetésébıl.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete utasítja a Jegyzıt, hogy az 1999. Évi
költségvetési rendeleten vezesse keresztül az intézmény többlettámogatását.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba Jegyzı
Határidı: 1999. December 31.
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12. napirendi pont
Szarvas Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltó Parancsnokságának támogatási
kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse a
tőzoltóság kérelmének lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a kérelem lényege, hogy a tőzoltó parancsnokság
pályázati úton egy 60 millió Ft értékő gépjármőfecskendıt nyert, mely saját erıs részének
biztosításához a tőzoltó parancsnokság kéri az önkormányzat anyagi támogatását.
A kérelem megvitatása során valamennyi bizottság úgy foglalt állást, hogy mivel az
önkormányzat az elmúlt években elég jelentıs összegő támogatást nyújtott a helyi Önkéntes
Tőzoltó Egyesület részére, így további támogatás egy állami feladatnak az ellátására nem
javasolnak biztosítani, azonban nem kívánják lehetetlenné tenni a hivatásos tőzoltóság
pályázati saját erı csökkentésére való törekvését sem, ezért a gépjármő fecskendı
beszerzéséhez a saját erı biztosításához 50.000 Ft összegő vissza nem térítendı támogatást
javasoltak megállapítani.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a környezı kisebb települések
önkormányzatai hasonló összegő támogatást szavaztak meg.
A képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangúlag 20 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
355/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 9/1999. (IV.15.) BM rendeletben
foglaltakra figyelemmel Szarvas Város Önkormányzata részére a Szarvas
Város Önkormányzatának Hivatásos Tőzoltó Parancsnoksága részére pályázati
támogatásból történı gépjármőfecskendı beszerzéséhez a saját erı
biztosításához 50.000,- Ft összegő vissza nem térítendı támogatást állapít meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásával
kapcsolatos további intézkedéseket a gépjármő tényleges beszerzése esetén
tegye meg.
Határidı: 1999. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
Liget-fürdı szolgáltatásainak árváltozása
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában hangsúlyozta, ismételten nem szabad
elkövetni azt a hibát, hogy kimaradjon év amikor nem emelnek árakat. Az elmúlt évben a
szolgáltatási árak emelése elmaradt, aminek következtében most átlagosan 30 %-os az emelés
mértéke a szemben a gyulai és békéscsabai fürdıszolgáltatási árakkal, melyek átlagban 10 %ban emelkednek. Az árakat évente felül kell vizsgálni és legalább az infláció mértékével
megemelni.
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Hozzászólás, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, az elıterjesztésben szereplı árakat
egyhangúlag 20 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
356/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget-fürdı 2000. Január 1. után
alkalmazható árait az elıterjesztés szerint elfogadja.
Határidı: 2000. Január 1.
Felelıs: Vass Ignác fürdıvezetı
14. napirendi pont
Az Állami Számvevıszék vizsgálati jelentése
Dr. Csorba Csaba jegyzı szóbeli ismertetıjében elmondta, azokat a hiányosságokat,
amelyeket az ÁSZ a vizsgálat során felvetett – intézmények alapító okiratainak módosítása,
Szervezeti és Mőködési Szabályzattal való kiegészítése – a képviselı-testület januári ülésére
kerülnek elıterjesztésre. A vizsgálatot végzı hiányolta az un. Általános fejlesztési
koncepciót, amelyet a közeljövıben el kell készíttetni a képviselı-testületnek, ezen túlmenıen
célszerőnek látszana egy vagyongazdálkodási koncepciónak az elkészíttetése is, amellyel
kapcsolatban már folytattak tárgyalásokat.
A vizsgálat olyan hiányosságokat nem tárt fel, amelyek egyéb intézkedéseket igényelnének,
mind a gazdálkodás, mind a nyilvántartási rendszer megfelelı, összességében a vizsgálatot
végzı a képviselı-testület és a hivatal munkáját jónak ítélte meg.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta az Ügyrendi és Jogi Bizottság a jelentésben
foglaltakat megtárgyalta, ritka amikor ilyen átfogó vizsgálat alá kerül az önkormányzat.
Az Állami Számvevıszék a képviselı-testületi ülés mechanizmusát és azt a munkát ahogyan a
döntéseket elıkészítik jónak tartotta, úgy a testületi mint a hivatali munkát jónak értékelte. Ez
azért biztonság érzetett és a segítséget ad a testületnek a jövıben is, hiszen jól elıkészített és
megbízható anyagok alapján tudnak dönteni. Megítélése szerint ez nem inkább a képviselıtestületnek, hanem a hivatal dolgozóinak érdeme, valahol az ı munkájuknak az eredményét
tükrözik a vizsgálati jelentésben leírt pozitív megállapítások, természetesen a hiányosságok
figyelembe vétele mellett.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint valahol az önkormányzatnak van
ráhatása arra, hogy a hivatal milyen intenzitással, és módon dolgozik. Amennyiben ezt egy
vizsgálat során pozitívan értékelik, az mind az önkormányzat, mind pedig a hivatal számára
pozitív.
Ami az egyes koncepciók hiányosságára vonatkozó megállapítást illeti, a maga részérıl egy
mondva csinált hibának találta. Megfogalmazódik a kérdés, hogy egy bizonytalan gazdasági
helyzetben, el nem döntött pályázati rendszerben, elodázott pályázati pénzekben hol lehet egy
átfogó koncepciót felállítani, és ha igen mi értelme van. Természetesen vannak itt is
elképzelések, még ha azok határozati vagy rendeleti szinten nem is emelkedtek jogerıre, de
mi értelme van a koncepcióra, koncepciót „gyártani”, míg ilyen sok a bizonytalansági
tényezı. Éppen ezért a maga részérıl messze menıkig elzárkózott attól, hogy támogassa bár
milyen koncepciónak a megrendelését, hiszen azt ık is elıtudnák készíteni.
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, ezen felül még két vizsgálat volt a
hivatalban az Ügyészség és a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal részérıl, melyek szintén
hasonló eredménnyel zárultak. Ezért is lehet egyetérteni azzal a véleménnyel, hogy el kell
ismerni a hivatal munkáját, az utóbbi években a gyakran változó feladatokhoz igyekeztek
felnıni. A vizsgálat kimondottan jónak értékelte a bizottsági munkát, kevés olyan helyet talált
ahol ilyen alapos, széleskörő és részletes elıkészítı munka elızi meg a képviselı-testület
döntéseit. Mindez annak az eredménye, hogy az önkormányzat és annak hivatala jól tud
együttdolgozni.
Lezárva a napirendi pontot felkérte a képviselıket a határozat meghozatalára, miszerint az
Állami Számvevıszék vizsgálati jelentését elfogadják.
A képviselı-testület egyhangúlag 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
357/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék által - az
önkormányzat feladatellátás szervezeti formái és mőködésük célszerőségének
Gyomaendrıd Város Önkormányzatánál végezett ellenırzésrıl - készített
vizsgálati jelentését elfogadja.
Határidı: azonnal
/ Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
15. napirendi pont
Könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálint bizottsági elnököt néhány szóban
ismertesse a bizottság témával kapcsolatos álláspontját.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása során a bizottság egyetértett
azzal, hogy az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos könyvvizsgáló feladatok
ellátásával az elıterjesztéshez mellékelt szerzıdésben foglaltak szerint határozatlan idıre
továbbra is Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgálót bízzák meg. A megbízási díj összegét a
bizottság 710.000 Ft + ÁFA javasolta meghatározni.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
358/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat költségvetésével
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával az elıterjesztés mellékletét
képezı szerzıdésben foglaltak szerint határozatlan idıre Bencze Lajosné (5600
Békéscsaba, Corvin u. 17.) okleveles könyvvizsgálót bízza meg, azzal, hogy a
megbízási díj összege 2000. évben 710.000, azaz Hétszáztízezer Ft + ÁFA.
504

A megbízási díj összege 2001-tıl a tárgyévre a pénzügyminiszter által elıre
jelzett infláció mértékével növekedhet.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szerzıdés módosításával
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 1999. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
A Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt röviden ismertesse a
Humánpolitikai valamint a pályázat véleményezésére létrehozott Szakmai bizottságnak a
beérkezett pályázattal kapcsolatos véleményét.
/Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 20 fı./
Hangya Lajosné bizottsági elnök a felkérésre elmondta, az intézményvezetıi állásra kiírt
pályázatra egyetlen pályázat érkezett Gellai Józsefné Gyomaendrıd, Könyves K. u. 8.sz. alatti
lakos részérıl, aki az intézmény jelenlegi vezetıje.
A pályázat véleményezése során mindkét bizottság jónak tartotta a pályázatot és javasolják a
pályázó határozatlan idıre történı megbízatását. A szakmai bizottság ülésén elhangzott, hogy
két évvel ezelıtt Gellai Józsefné megbízásakor a tett vállalásokat teljesítette, a szakmai
elképzelései megvalósultak, az intézmény jól mőködik, pályázatokat nyújtott be, melynek
nagy része pozitív elbírálásban részesült, az İszikék Idısek Otthonának megépítésével
lényegesen javultak a bentlakók életkörülményei. Várhatóan a jövı év tavaszára az endrıdi
településrészen is átadásra kerül a Blaha úti idısek otthona is.
Az Idısek Klubja mind a kül, mind a belterületen ismét beindult, lényegesen javult a házi
gondozás színvonala, az ellátás feltérképezése, az egész intézmény munkája magas fokú
szociális érzékenységrıl és segítı kézségrıl tesz tanúbizonyságot.
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a bizottságok javaslatát fogadják el, és határozatlan
idıre bízzák Gellai Józsefnét az intézményvezetıi feladatok ellátásával.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl támogatta a bizottságok véleményét, felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
359/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi
Gondozási Központ intézményvezetıi feladatainak ellátásával
megbízza Gellai Józsefné Gyomaendrıd, Könyves Kálmán út 8. szám
alatti lakost. Az intézményvezetıi megbízás 1999. december 17-tıl,
határozatlan idıre szól.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az
ágazatra vonatkozó végrehajtási rendeletek alapján, kinevezéskor az
intézményvezetı bérét és magasabb vezetıi pótlékát a következık
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szerint határozza meg: besorolás szerinti alapbére E 12 (50.100,- Ft/hó),
magasabb vezetıi pótléka 250% (33.800,- Ft/hó).
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a polgármester úr gratulált Gellai Józsefnénak a kinevezéshez.
Kérte, hogy a jövıben is a mostanihoz hasonló intenzitással végezze a munkáját, ugyan ilyen
tisztelettel és szeretettel törıdjön az idısekkel és a munkatársaival.
A közelgı ünnepek alkalmával kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet kívánt.
17. napirendi pont
Pályázati kiírás a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói
állására
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, Dr. Kovács Bélának az iskola igazgatójának jövı
év július 31-én lejár a vezetıi megbízatása, így a fenntartónak az álláshely betöltésére
pályázatot kell kiírni. A pályázati eljárás lefolytatása több hónapot is igénybe vesz, ezért
szükséges már most dönteni a pályázat kiírásáról.
Arra kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatban foglaltakat fogadják el.
A képviselı-testület a pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot vita nélkül egyhangúlag,
20 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
360/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki
a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói
állására. A megbízás öt tanévre szól 2000. augusztus 1-tıl, 2005. augusztus
31-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat
vonatkozásában a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-ában
foglaltaknak megfelelıen határozza meg.
Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 250 %-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
⇒ iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
⇒ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
⇒ a pályázó szakmai életrajzát,
⇒ az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
⇒ a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történı
megjelenést követı 30 nap.
A pályázatot Gyomaendrıd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.
Határidı: azonnal
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18. napirendi pont
Beszámoló a Tourinform Iroda 1999. Évi tevékenységérıl, Tájékoztató a Gyomaendrıdi
Kábeltévé Helyi Stúdiójának mőködtetésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálintot az Ügyrendi és Jogi bizottság elnökét
röviden ismertesse a bizottság témával kapcsolatos véleményét.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a bizottság tudomásul vette a beszámolóban leírtakat,
megítélésük szerint az idegenforgalom szempontjából az irodára a jövıben is szükség van,
ezért annak mőködtetését támogatni kell az önkormányzatnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy az iroda tevékenységérıl szóló beszámolót
vegyék külön a helyi kábel Tv stúdió mőködtetésétıl, ez utóbbi ugyanis összefügg a
következı napirendi ponttal, így azokat célszerő együtt megtárgyalni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a javaslattal. A beszámolót illetıen véleménye
szerint az iroda jövıbeni feladatát, szerepét jobban ki kellett volna domborítani, nem csak az
elmúlt tényekrıl beszámolni. Az idegenforgalom fejlesztését kellene neki segíteni, támogatni,
reklámozni, erre tehetett volna említést a beszámolóban.
Megkérdezte a képviselıket az iroda tevékenységével kapcsolatban van e további
észrevételük.
Észrevétel, vélemény nem volt, így a polgármester figyelemmel a Valach képviselı úr
javaslatára arra kérte a képviselıket, hogy az iroda tevékenységérıl szóló beszámolóról
hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
361/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Tourinform Iroda
1999 évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Helyi kábeltelevíziós hálózat kiépítésének helyzete
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a fenti javaslat figyelembe vételével javasolta, hogy
a napirendi pontot együtt tárgyalják a helyi stúdió mőködtetésérıl adott beszámolóval, illetve
ide tartozik a hálózat kiépítését végzı vállalkozó írásos beszámolója, továbbá itt lehetne
figyelembe venni azt az ajánlatot, amely a FiberNet Kommunikációs Rt-tıl telefaxon érkezett,
mely cég kábeltelevíziós tevékenységgel foglalkozik és megyénkben is megkezdte munkáját.
Az ajánlat fénymásolata egyenlıre a bizottság elnökök részére került kiosztásra tájékoztató
jelleggel, ennek megtárgyalása ugyanis még nem idıszerő, elsıként a jelenlegi helyzetet kell
áttekinteni és a hozott döntés alapján megtenni a további intézkedést.
Felkérte Dr. Valach Béla bizottság elnököt röviden vázolja a kialakult helyzetet.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, jelenlegi helyzet az, hogy van a városban egy
félig-meddig mőködı kábeltelevízió, amely nem az elvárt módon fejlıdik.
A hálózat kiépítését végzı vállalkozónak az lenne az érdeke, hogy a befektetett tıkéje minél
hamarabb és biztonsággal megtérüljön, legalábbis ezt többnyire mindenki így gondolná. A
vállalkozó 20-30 %-os rákötéseknél nem hajlandó egy-egy utcán végig vezetni a kábelt,
mondván, hogy nagyobb a befektetett összeg, mint a megtérülni látszó. Ezt valahol tudomásul
is lehetne venni, de a másik oldalról igazi vesztese az önkormányzat lesz ennek a
„beruházásnak”, hiszen anyagilag és erkölcsileg is kiállt a kábeltelevízió hálózat kiépítése
mellett, immár harmadszor, amely ha jelenleg is botrányosan zárul, úgy pár évig megint nem
beszélhetnek a városban kábeltelevízióról. Egy-egy sikertelen próbálkozás megrengeti a
lakosság bizalmát, egyre nehezebb lenne egy esetleges újabb vállalkozó számára ezt a
bizalmat újból megszerezni.
A bizottságnak a témával kapcsolatban az volt a véleménye, hogy amennyiben Szőcs úr egy
olyan pozitív, elıremutató üzleti illetve intézkedési tervet nyújt be a testület felé, amely
elfogadható, úgy javasolják, hogy a tevékenység végzése továbbra is Szőcs úrnál maradjon.
Valahol mindenképpen a megegyezésre kellene törekedni, ugyanakkor jó lenne a
vállalkozótól garanciát látni arra, hogy az általa leírtak nem csak ígéretek, hanem a
kábeltelevízió a jövıben lényegesen dinamikusabban fog fejlıdni a városban.
Természetesen nem kell kizárni azt a lehetıséget sem, hogy szét nézzenek más befektetık,
mőködtetık körében is, akik ettıl még dinamikusabb fejlesztést tudnak ígérni, a megfelelı
garanciákkal.
Szőcs Imre vállalkozó hozzászólásában elmondta, ıt is megkereste a kommunikációs Rt-nek
a vezérigazgatója, és vázolta a cég befektetési elképzelését. Ez az elképzelés olyan, amelyet ı
mint hasonló tevékenységgel foglalkozó vállalkozó nem lenne képes teljesíteni. Ezért, mivel
tisztában van vele, hogy itt a városvezetésnek igen magas szintő elvárása van, nem zárkózik el
attól a lehetıségtıl, sıt kérte, hogy közösen a Rt-vel leüljenek egy megbeszélésre. Az Rt
vezérigazgatója elképzelhetınek tartana egy olyan megoldást, hogy megvásárolnák a már
meglévı rendszert, aminek további kiépítésben számítana arra- amennyiben sikerül
egyezségre jutni, - hogy azt az ı vállalkozása folytassa tovább. Az az ajánlat, amit ez a cég
leírt és az itteni elvárás olyan, hogy azt csak százmilliós nagyságrendő beruházásból lehet
megvalósítani. Az, hogy egy év alatt két három ezer lakás belegyen kábelezve úgy, hogy
nincs garancia arra, hogy annak 60%-a be is fogja fizetni nem kis rizikót vállal, aki ezt
meglépi.
Ismételten hangsúlyozta, ı partner bár milyen megoldásban, addig viszont még ezek a dolgok
le nem tisztulnak ugyanúgy folytatja a hálózatkiépítést és a bekötéseket. Hosszú távon a
városnak az lenne a legjobb megoldás, ha olyan befektetı jönne ide, aki akár százmillió
forintnál többet is képes rövid idı alatt ebbe a beruházásba befektetni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a hozzászólásokra azzal a javaslattal élt a
képviselı-testület felé, miszerint napolják el a napirendi pontot február 28-ig. Addig a
kábeltelevízió egészét át kell tekinteni, ugyanis nem engedhetı meg, hogy a városban
megálljon a hálózatnak a kiépítése.
A helyi stúdió mőködtetését illetıen nem látta értelmét a Hornok Ernı és Szőcs Imre úr
közötti további együttmőködésnek. Felkérte a jegyzı urat, hogy a megállapodás felbontásával
kapcsolatos adminisztrációt bonyolítsa le.
Személy szerint szintén nem zárkózott el attól, hogy a három érintett fél leüljön egy közös
megbeszélésre, az idıpont vonatkozásában még az ünnepek elıtt meg fogja keresni a cég
vezérigazgatóját.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a határidıt inkább március végében
kellene meghatározni, annál is inkább mert Szőcs úr március végéig vállalta, az által felsorolt
utcákban a kábelezésnek és a rákötéseknek az elkészültét.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a hozzászólások során elhangzott véleményekre,
javaslatokra az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület Szőcs Imre vállalkozó helyi kábeltelevíziós hálózat kiépítésérıl adott
írásos tájékoztatását fogadja el azzal, hogy a Képviselı-testület a kábel televízióval
kapcsolatos további döntéseit a FiberNet Kommunikációs Rt-vel,- mint új befektetıi ajánlatot
tevı – folytatott egyeztetı tárgyalásokat követıen hozza meg. A képviselı-testület utasítsa a
polgármestert, hogy a FiberNet Kommunikációs Rt-vel a tárgyalást folytassa le és annak
eredményét terjessze a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
362/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szőcs Imre vállalkozó helyi
kábeltelevíziós hálózat kiépítésérıl adott írásos tájékoztatását elfogadja azzal,
hogy a Képviselı-testület a kábeltelevízióval kapcsolatos további döntéseit a
FiberNet Kommunikációs Rt-vel / Budapest /- mint új befektetıi ajánlatot tevılefolytatott egyeztetı tárgyalásokat követıen hozza meg.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a FiberNet Kommunikációs
Rt-vel a tárgyalást folytassa le és annak eredményét terjessze a képviselıtestület elé.
Határidı: 2000. Március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Kórházi Felügyelı Tanácsba jelölt ajánlása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta a Békés megye Képviselı-testületének elnöke arra
kérte az önkormányzatot, hogy a Pándy Kálmán Kórház valamint Tüdıkórház felügyelı
tanácsába jelöljön felügyelı tanácsi tagot.
A város vezetése Dr. Bánki Gyula tüdıgyógyász szakorvost javasolja delegálni, aki a jelölést
el vállalja. A javaslatot a Humánpolitikai Bizottság támogatta, és kéri a képviselı-testületet
annak elfogadására.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
363/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı testülete Békés megye Képviselı testülete
által fenntartott Pándy Kálmán Kórház valamint a Tüdıkórház felügyelı
tanácsába Dr. Bánki Gyula tüdıgyógyász szakorvost jelöli.
Határidı:

Azonnal
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21. Napirendi pont
Tájékoztató a lakásfenntartási /főtési/ támogatásokról
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a tájékoztató számot ad a képviselı-testületnek
arról, hogy ebben az évben hány család nyújtott be főtéstámogatási kérelmet, és azok milyen
arányban kerültek elbírálásra. A kérelmek feldolgozása során 884 család kapott támogatást,
míg 407 család kérelme különbözı okok miatt elutasításra került. Egy család átlagosan 9.998
Ft támogatásban részesült.
Kérte a képviselıket, hogy a tájékoztatót a leírtak alapján fogadják el.
A képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag 20 igen szavazattal elfogadták és az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
364/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatásról szóló tájékoztatót elfogadja.

a

lakásfenntartási

/főtési/

Határidı: azonnal
22. napirendi pont
2.sz. Általános Iskola és Óvoda óvodai és napközikonyhai nyitvatartásának
szüneteltetése
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az iskola igazgatója kérelmet nyújtott be az
önkormányzat felé, miszerint december 20 és 31-e között kérné az önkormányzat engedélyét a
Jókai úti óvoda és a napközi konyha nyitvatartásnának szüneteltetéshez.
Az érintett szülık körében a felmérést elkészítették, az igény 5 fı alatti lenne, így
takarékossági szempontból indokolt a zárva tartás engedélyezése.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal 20 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
365/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a 2. sz. Általános Iskola
és Óvoda 1999. December 20. és 31. között az óvodai nevelés és a napközi
konyha üzemeltetésének szüneteltetését.
Határidı: 1999. December 31.
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
23. Napirendi pont
Kecsegés-zugi holtág halászati jogának rendezése
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elmúlt ülésen a holtágak halászati jogának rendezése
tárgyú napirenddel kapcsolatban a képviselı-testület úgy foglalt állást, miszerint az érdemi
döntést jövı év február 28. Napjáig elnapolják és lehetıséget adnak a holtágakon létrejött
510

horgászegyesületeknek arra, hogy megtárgyalják, hogy melyik holtágakon kívánják adott
esetben a halászati jogot haszonbérbe venni az önkormányzattól.
Tudomása szerint az érintett egyesületek megtárgyalták ezt a kérdést, viszont a mai napig
érdemi kompromisszum a Halászati Szövetkezettel, mint a halászati jog jogosultjával és
gyakorlójával csak a Kecsegés zugi Egyesület vonatkozásában jött létre. A tárgyalás során a
két félnek sikerült érdemi megállapodást kötni a kártalanítási összeg nagyságáról, ami azt
jelenti, hogy amennyiben december 31-ig a halászati szövetkezet megkapja az 1 millió Ft
kártalanítási összeget, úgy hajlandó lemondani a halászati jogról a kecsegés zugi holtág
vonatkozásában. A halászati törvény módosítása lehetıséget teremtett a víz tulajdonosának
arra, hogy megkérje, illetve megkapja a halászati jogot, aminek az a feltétele, hogy az állam
által korábban átengedett halászati jogosulttal meg kell állapodni az új halászati
hasznosítónak. A kártalanítási összeg átutalását követıen az önkormányzat meg tudja kötni a
haszonbérleti szerzıdést az egyesülettel a halászati jog hasznosítására, mely szerzıdés
kiterjed arra is, hogy az egyesület vállalja a törvényben meghatározott egyéb feltételeknek a
teljesítését. Az egyesület a mai napon benyújtott kérelmében vállalta a kártalanítási összeg
megfizetését és a további feltételek teljesítését.
Tehát amennyiben a képviselı-testület a mai ülésen elfogadja a határozati javaslatban
foglaltakat, úgy nem lesz akadálya annak, hogy a januári ülésre az egyesülettel megkötendı
haszonbérleti szerzıdés tervezetet elıterjesszék. Felvetıdhet azonban a kérdés, mi a garancia
arra,
hogy
az
egyesület
valóban
megfizeti
az
1
millió
Ft kártalanítási összeget – amelyet a képviselı-testület a határozati javaslat alapján meg fog
elılegezni az egyesület részére. Amennyiben ez az összeg nem kerül megfizetésre, úgy az
önkormányzat szabadon hasznosítja a halászati jogot.
A Kecsegés zugi holtágról tudni kell, hogy az egy jól elhatárolt terület, más holtágakkal nincs
kapcsolatban, így nagy esélye van az önkormányzatnak arra, hogy jól tudja azt hasznosítani,
ha még sem jön létre az egyesülettel a megállapodás.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl támogatta a határozati javaslatban
foglaltakat. Elképzelhetınek tartja, hogy január, február hónapokban más holtágak
vonatkozásában is meg lehet kötni a haszonbérleti szerzıdést, amennyiben a halászati
szövetkezettel a kártalanítási összegben sikerül egyezségre jutniuk.
Mindenképpen célszerőnek látta, hogy olyan helyi holtágakon, ahol civil szervezetek
alakultak, környezetvédelmi és horgászati céllal, ott a holtág kezelését nekik adja át az
önkormányzat, azzal a céllal, hogy próbára tegyék a lakosságot, hogy képes e önerıbıl annak
fenntartására.
Jenei Bálint bizottsági elnök és mint a Kecsegés zugi Holtági Egyesület elnöke elkívánta
mondani, hogy az egyesület, amely 1996-ban alakult a programjában szerepel a holtág
halasításában, annak gondozásában, védelmében való közremőködés, együttmőködés a
halászati jogot gyakorlójával. Sajnos ezen törekvésük nem vezetett igazán eredményre, mert a
halászati szövetkezet nem volt igazán együttmőködı partnere az egyesületnek.
Az egyesület az elmúlt években több millió Ft-ot fordított a holtág infrastruktúrájának
fejlesztésére, a szúnyog irtásra, közkifolyó kút létesítése, szeméttároló konténer elhelyezése,
stb. és sok társadalmi munkát végeztek az egyesület tagjai.
Talán ez az aktivitás is eredményezte azt, hogy a ma hivatalosan 90 tagot számláló egyesület
felvállalja a holtág halászati jogának megszerzését és az ezzel járó anyagi és egyéb
kötelezettségeket.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az önkormányzatnak mindig az volt a törekvése,
hogy biztosítsa a holtágak intenzív mőködıképességét.
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Nem vitatja azt, hogy a halászati szövetkezet milyen gazdája volt a holtágaknak, de
megítélése szerint hosszabb távon a holtági egyesületek jobb gazdái lesznek a holtágaknak és
azok környezetének, mint a szövetkezet, aki csak a vízben, a halászatban volt érdekelt.
A következı idıszakban a városnak arra nem lesz lehetısége, hogy anyagi támogatást
nyújtson, mindössze átmenetileg tudja finanszírozni az egyesület ezen törekvését.
A téma lezárásaként javasolta a Kecsegés zugi holtág halászati jogának átadását az egyesület
részére a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.
A képviselı-testület a javaslatban megfogalmazottakkal 20 igen szavazattal egyetértett és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
366/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi XLI. tv.-ben foglalt azon
jogával, mely a tulajdonában lévı holtág halászati jogának megszerzésére
vonatkozik a Kecsegés-zugi holtág vonatkozásában továbbra is élni kíván.
Az 1997. Évi XLI. tv-ben és a végrehajtása tárgyában kiadott
15/1999.(II.5.)FVM rendeletben a halászati jog jelenlegi hasznosítójával a
Körös Halászati Szövetkezettel szembeni elszámolási kötelezettségének úgy
kíván eleget tenni, hogy részére 1.000.000 Ft-ot 1999. December 31-ig
megfizet.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az elszámolásra vonatkozó
megállapodást a HTSZ-el kösse meg, és azt a FVM részére jelentse be, a
halászati jog megszerzése céljából.
Utasítja továbbá, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Kecsegés-zugi
holtág halászati jogának hasznosítására vonatkozó a Kecsegés-zug Tájvédelmi
Egyesülettel megkötendı haszonbérleti szerzıdés tervezetét terjessze a
Képviselı-testület januári ülése elé.
A Képviselı-testület az 1.000.000 Ft fedezetéül az általános tartalékot jelöli ki,
egyidejőleg utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását
terjessze elı.
Határidı: 1999. December 31, illetve 2000. Február 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
24. napirendi pont
Szolgálati bérlakások értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen
pályázatot írtak ki a Hısök u. 66/A és a Kacsóh P. u. 4. szám alatti szolgálati bérlakások
értékesítésére. A kiírt pályázatra elsı körben egy pályázat érkezett, de az alacsony ajánlati ár
miatt a bizottság elnöki munkacsoport a pályázatot érvénytelennek nyilvánította, és javasolta
az ingatlanok újbóli meghirdetését.
Az elızı pályázati kiíráshoz hasonlóan erre a meghirdetésre is csak egy pályázat érkezett, de
az ajánlati ár itt is lényegesen kevesebb volt, mint az általunk meghirdetett, ezért mivel az
ingatlanok értékesítése nem sürgıs, azokat áron alul semmiképpen nem kívánják odaadni, így
az a javaslat született, tegyenek egy újbóli próbálkozást, változatlan feltételek mellett írják ki
ismét a pályázatot az ingatlanokra.
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Kérte a képviselıket, hogy az általa elmondottak figyelembe vételével hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
367/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Hısök u. 66/A. szám alatti összkomfortos, 100 m2 alapterülető 3 szoba
+ garázs szolgálati bérlakás megvásárlására Fidrich Ferenc Gyomaendrıd, Katona J.
u. 48. Sz. alatti lakos által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Gyomaendrıd, Hısök u. 66/A és
a Kacsóh Pongrác u. 4. Szám alatti szolgálati bérlakásokat értékesítésére újból hirdesse
meg a 213/1999.(VII.29.)KT. számú határozatban szereplı pályázati feltételekkel,
úgy, hogy a pályázatot a megjelenését követı 30 napon belül lehet benyújtani és
azokat a Képviselı-testület a benyújtást követı 90 napon belül bírálja el.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester úr megkérdezte a jelenlévıket van e
valakinek bejelenteni valója.
Ifj. Dógi János képviselı, és mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja röviden
tájékoztatta a képviselı-testület tagjait a kisebbségi önkormányzat ez évi munkájáról az elért
eredményekrıl. Ehhez kapcsolódóan kívánta elmondani, hogy ez év februárjában a Fı u. 80.
sz. alatti ingatlan Cigány Közösségi Ház kialakítás céljára történı megvásárlására a települési
önkormányzat 1.4 millió Ft-ot megelılegezett a kisebbségi önkormányzat részére december
31-i visszafizetési határidıvel. Sajnálatos módon azonban ezt a határidıt az önkormányzat
nem tudja tartani, mivel az ígérettel ellentétben Cigány Közösségi Ház kialakítására- ehhez
ingatlan vásárlásra - nem volt lehetıségük pályázati támogatást igénybe venni, mivel nem
jelent meg ilyen pályázati kiírás. A jövı évre vonatkozóan további ígéretet kaptak arra, hogy
az elsı negyedévben lesz ilyen célú pályázati lehetıség, amelybıl a megelılegezett összeget
vissza tudják fizetni.
Más irányú pályázatokon elnyert támogatásokból a közösségi ház kialakításra került, és az
eddig tapasztalatok alapján úgy tőnik, hogy elérte azt a célt, amiért létrehozták.
A fentiek alapján arra kérte a képviselı-testületet, hogy járuljanak hozzá a visszafizetési
határidı 2000. március 31-ig történı meghosszabbításához.
Dr. Dávid Imre polgármester gratulált a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a végzett
munkához, az elért eredményekhez, a maga részérıl a kérelmet támogatta, javasolta a
képviselı-testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület a Gyomaendrıd,
Fı u 80.sz. alatti ingatlan megvásárlásához a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
biztosított 1.4 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét meghosszabbítja 2000. Március 31.
Napjáig. A képviselı-testület a kamat felszámítástól eltekint.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
368/1999.(XII.16.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Fı u. 80. Szám alatti
ingatlan megvásárlásához a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
biztosított 1.4 millió Ft kölcsön visszafizetési határidejét meghosszabbítja
2000. Március 31. Napjáig.
A képviselı-testület a kamat felszámításától eltekint.
Határidı: 2000. Március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az
Ötv. 12. § (4) bekezdés a. pontja alapján a Képviselı-testület a Fellebbezések tárgyú
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Ezt követıen megköszönte az érdeklıdık részvételét, a város lakosságának az önkormányzat
és a Polgármesteri Hivatal felé nyújtott megértı és segítı közremőködését. Azt a törekvést,
amelyet ebben az évben együtt elértek a város szépítése érdekében.
A közelgı ünnepek alkalmából az önkormányzat Képviselı-testülete és a Polgármesteri
Hivatala nevében a város minden lakójának békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Vass Ignác
Hitelesítı

ifj. Dógi János
hitelesítı
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