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JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. január 27-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester,
Gellai Imre alpolgármester

Dezsı

Zoltán

alpolgármester,

Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Garai János,
Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass
Ignác és Véha Lászlóné képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, a Polgármesteri
Hivatal tisztségviselıi
Önkormányzati intézmények vezetıi, a megyei és a helyi sajtó
képviselıi
Kis Éva és Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetık
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıit, tisztségviselıit, intézményvezetıket és munkatársaikat,
és valamennyi érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs képviselı-testületi tagságból jelen volt
18 fı. Hiányzott az ülésrıl Babos László és ifj. Dógi János képviselı. Jegyzıkönyv
hitelesítıknek kijelölte Véha Lászlóné és Kovács Attila képviselıket.
Ezt követıen tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt ülés óta eltelt fontosabb eseményekrıl.
- A város belvízhelyzetével kapcsolatban elmondta, hogy Gyomaendrıd térségében eddig
talán a legnagyobb mennyiségő csapadék hullt az elmúlt évben, az elmúlt idıszakhoz
viszonyítva. Az 50 éves átlagot több mint 200 mm-rel haladta meg a csapadék
mennyisége. 730-760 mm között volt Gyomaendrıd városban és külterületének térségében
a csapadék átlaga – a KÖVIZIG jelentése alapján -. Tény, hogy a város súlyos helyzetbe
került a december 28-i csapadék után. Addig is voltak gondok, ekkor egy rendkívüli gyors
intézkedésre kellett, hogy sor kerüljön, az ünnepek ideje alatt is folytak a munkálatok. Az
elmúlt évben 6,7 M Ft-ot fordítottak belvízvédekezésre, napjainkig ez kb.: 7-7,5 M Ft,
tehát kb.: 15 M Ft-nál tart az önkormányzat belvízvédekezésre fordított költsége. Az
elmúlt évek során a belterületen a csapadékvíz elvezetı csatornák felújítása, karbantartása
vonatkozásában nem voltak problémák. Mintegy 30 M Ft-ot meghaladó lakossági
magántulajdonú
épületekre
adott
az
önkormányzat
támogatást.
Néhány helyen, az ingatlanokban ismételten jelentkeznek ezen problémák. Külterületen
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összefüggı jégpáncél alakult ki. Kb.: 8000 ha földterület vízborított Gyomaendrıd
térségében, az okozott kár nehezen állapítható meg. A Kormány is tett intézkedést, mely
szerint a védekezés felmerült és további költségeibıl bizonyos összeget átvállal, ezzel
kapcsolatban az önkormányzatok költségvetési helyzetét, likviditását is megvizsgálják. A
vis maior alapból a Területfejlesztési Tanács mindenkinek egységesen 35 %-ot szavazott
meg. Számításaink szerint a város össz védekezési költsége tavaszig kb.: 40-45 M Ft lesz.
Illetékesek szerint a talajvíz a szokásos átlagnál 1-1,5 méternél magasabban van. Az
önkormányzat mintegy 100 M Ft összeget kért a megelızı védekezés érdekében.
Elıreláthatólag országos szinten 1,4 milliárd Ft-ot adnak belvízvédekezésre. Pl.: a
Kecsegés- és Főzfás-zugban hagyományos robbanómotoros szivattyúkkal szívják le a
vizet. Sem a Német-zugban, sem a Torzság-zugban nem tudott az önkormányzat
szivornyázni gravitációs úton, itt is szivattyúzni kellett. A szivattyúzás gázolajköltségei
kb.: 50-60 E Ft/nap, ezért mindenképpen korszerősíteni kellene a szivattyúkat. A várost
komolyan sújtja a belvíz, de azokat a lakóépületeket, melyeket rendszeresen
karbantartanak, a közvetlen veszély nem túl nagy.
A város 2000. Évi költségvetése elıkészítés alatt áll. A bevétel várhatóan 1670 M Ft körül
alakul, a hiány kb.: 30-50 M Ft, melyet nem tud a város kigazdálkodni. A jövı hét
folyamán kezdıdik az intézményekkel való egyeztetés, ezt követıen a bizottsági elnöki,
bizottsági, majd Képviselı-testületi ülésre kerül elfogadás végett. Említést tett a
pedagógusok bérezésérıl – az elfogadott költségvetés után visszamenıleg kívánják a
pedagógusok fizetését rendezni, továbbá szeretnék a hivatal intézményeiben dolgozók
bérezését is rendezni. A pedagógusok fizetése mellett az ott dolgozó technikai és fizikai
dolgozók fizetésemelése egységesen 8 % lesz.
Az endrıdi Kirendeltség felújítása részben megtörtént. Mintegy 1,1 M Ft-ot költöttek
villámhárító, érintésvédelem, lámpatestek, konektorok, vezetékek cseréjére, javítására,
illetve festés-mázolásra, nyílászárók javítására.
A gyomai oldalon a Fı téren fakivágásokra került sor, mivel érintésvédelmi problémák
forrása is volt. A költségvetés elfogadása után pótolni fogják a kivágott fákat.
A Békés Megyei Vöröskereszt Helyi Szervezete átköltözött a Gyomaendrıd, Fı út 3. szám
alatt lévı ügyelet udvarára. Az önkormányzat az ingatatlan felújításában, közmunkásokon
keresztül segítséget biztosított. A Vöröskereszt 1000 liter fertıtlenítıszert adományozott a
városnak.
Az elmúlt hét végén jegyzı úr vezetésével a romániai Nagyenyeden egy delegáció
vadászaton vett részt.
Január 22-én volt a „Hippolyt” c. film díszelıadására került sor, ahol Koltay Róbert
színmővésszel és Prukner Pál a Budapest Film vezetıjével közönségtalálkozón vehettek
részt.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a 72. életévüket betöltött idıs emberek a karácsonyi
csomagot megkapták, melyet jó szívvel fogadtak.
Elırehozott tárgyalások folytak az endrıdi csomópont és a Blaha utca felújításával
kapcsolatban, (443-as út). A csomópont pályázat - kb.: 27 M Ft, mely a hídtól az endrıdi
Kirendeltségig tart -, az elsı körbe várhatóan bekerül. Sajnálatos, hogy a Blaha út
felújítása az elsı fordulóban, a tervezık szerint mintegy 70-80 M Ft lenne. A városnak
nagyon nagy anyagi megterhelést jelentene a saját erıs rész biztosítása.

Elindult az endrıdi piac beruházása. Az elmúlt évben 8 M Ft-ot terveztek a felújítási
munkálatokra, mely összegbıl 1 M Ft került a tavalyi évben felhasználásra, a fennmaradó
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összeg ez évben kerül a költségvetésbe betervezésre. Többen felvetik, hogy miért van
szükség az endrıdi részen piacra?
Véleménye, hogy két település lévén, mindkét területrészen biztosítani szükséges a
szolgáltatást. Remélhetıleg a jövı évben befejezıdnek a munkálatok, és megtörténik az
átadás.
Az újra meghirdetett ingatlanokra, így pl.: Rákóczi úti – volt Zeneiskola épülete - nagy az
érdeklıdés.
A vitatott földterületet illetıen megérkezett a bírósági végzés, mely szerint visszaadták az
ügyet I. fokra, a Békés Megyei Bírósághoz.
Hétfın Szarvason kerül sor a Körös-szögi Kistérségi Önkormányzati Társulás fejlesztési
koncepciójának véleményezésére. Kérné a Képviselı-testület tagjait, hogy akinek ideje
engedi vegyen részt ezen megbeszélésen, különösen a bizottsági elnökök,
alpolgármesterek, jegyzı, aljegyzı és a kistérségi ügyekkel foglalkozó két kolléganı.
Tájékoztatásként elmondta, hogy megváltozott a városházán a telefaxvonal száma, az új
szám (66) 283-288.
Az ENCI földszinti területére a HENKEL szeretne betelepülni. Kb.: 25 fı csökkent
munkaképességő embert alkalmaznának. A Képviselı-testülethez bérleti díj csökkentése
tárgyában kérelemmel fordulnak. Véleménye szerint az ENCI kérdését véglegesíteni
kellene, mivel központi támogatás nem várható az épület fejlesztésére.
A FiberNet Kommunikációs Rt. kábeltelevízió hálózatra vonatkozó anyaga Képviselıtestület elıterjesztései között szerepel.
Július 3-án kerül megtartásra a gyomai Sportpályán a Cigány Kisebbségi Sportnap, mivel
az endrıdi részen még nem készült el az atlétika pálya.
A Soós Gábor közvélemény kutató által elkészített közvélemény kutatás anyagát a
Képviselı-testület tagjai megkapták. Nem tiszte, hogy a közvélemény kutatás eredményét
értékelje. Mindenképpen tanulság, az itt élı emberek véleménye, érdeklıdése. Megragadta
azon vélemény, hogy hogyan látják az emberek a város, a hivatal, a polgármester, jegyzı
munkáját; - az információkkal általában nincsenek megelégedve az emberek; - a lakosság
véleménye a település fejlesztésérıl, infrastruktúráról, a fejlesztés településenkénti
megoszlásáról erısen kitükrözıdik. Amennyiben szükséges, a következı bizottsági
üléseken további értékelésekre kerül sor.
A jelenlévık tájékoztatásaként el kívánta mondani, hogy Nagy Istvánné pénzügyi
osztályvezetı nyugdíjba vonul március 1-tıl. 1961. augusztus 1-e óta, elsı
munkahelyként, 39,5 évet dolgozott a hivatalnál. Ezt követıen bemutatta Tóth Lajosnét,
akit március 1-el egy évre megbíznak a pénzügyi osztály vezetésével.

Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal azonos volt.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2000. (I.27.) KT számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
2. A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet módosítása
3. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos rendelet módosítása
4. Gyermekek védelmérıl szóló rendelet módosítása
5. Helyi Kábel Tv hálózat kiépítésével, mőködtetésével kapcsolatos befektetıi ajánlat
6. Az 1999. évi normatív állami támogatás elszámolása
7. Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár- és
támogatás emelése 2000. évre
8. Helyi és iskolajáratú autóbusz közlekedés önkormányzati támogatása
9. A Városi Sportcsarnok és a kezelésébe tartozó Ifjúsági és Sport Tábor üzemeltetési
megállapodás keretében történı mőködtetésére beérkezett pályázatok elbírálása
10. Kecsegés-zugi holtág halászati jogának hasznosítása
11. Templom-zugi holtág halászati jogának hasznosítása
12. A Sportkoncepció finanszírozási részének módosítása
13. Civil szervezetek támogatási alap módosítása
14. Alapító okiratok módosítása
15. Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák beszámolója
16. Beszámoló a Bölcsıde 1999. évi mőködésérıl
17. Beszámoló az 1999. évi gyermekjóléti ellátásról és az ellátásra kötött
együttmőködési megállapodások határidejének meghosszabbítása
18. Bethlen Gábor Szakképzı Iskola kérelme
19. Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatójának helyettesítése
20. Városi Gondozási Központnál a magasabb vezetıi pótlék megállapítása
21. Gyomaendrıd Város aljegyzıjének kirendelése Örménykútra jegyzıi feladatok
ellátására
22. Nút-Federland Kft. (Balázs Dezsı) ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelme
23. Millenniumi szobrok elhelyezése
24. Tájékoztató az adóhátralékok behajtására kiadott azonnali beszedési megbízások
eredményérıl
25. Bejelentések
Határidı:

azonnal

Az elsı napirend megvitatása elıtt, kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a lejárt határidejő
határozatokról, - mivel szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni - az elıterjesztés szerint hozzák
meg döntésüket, illetve amennyiben van kérdésük, azt tegyék meg.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a 197/1999. (VII.29.) KT számú határozathoz kívánt
hozzászólni, mely a „Tehetséges fiatalok felsıoktatási tanulmányainak támogatására
támogatási alap létrehozásáról” szól.
Mint a határozat végrehajtásáról szóló jelentés is tartalmazza, az Oktatási Minisztérium a
tehetséges felsıoktatási tanulmányokat folytató fiatalok támogatására az 50 %-os részt nem
biztosította, így a pályázati kiírás részletes támogatási feltételek kidolgozására sem került sor.
Kérdése, hogy a tervezett létszám felére sem tervezi az önkormányzat a támogatás megítélést?
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Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint, amikor errıl döntöttek még nem volt a
felsıbb körökben megfelelı szabályzása ennek a dolognak. Azt viszont messzemenıen
értelmetlennek tartja, hogy központi pénzbe adja be az önkormányzat támogatását és
budapesti, vagy más helységbeli fiatalokat támogassanak az összegbıl. Meglátása, hogy
amennyiben szükségesnek találják, a következı idıszakban visszatérhetnek a témára.
Ha ilyen irányú kéréssel, óhajjal élnek a városban és ennek szükségességét látják, megfelelı
szakma vonatkozásában, akkor partner lesz az önkormányzat, a Humánpolitikai Bizottság
kidolgozza ennek részleteit.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselı-testületet, hogy hozza meg
határozatát a lejárt határidejő határozatok végrehajtását illetıen.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2000. (I.27.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 73/1998. (III.19.), 104/1999.
146/1999. (V.27.), 194/1999. (VII.29.), 197/1999. (VII.29.), 239/1999.
242/1999. (IX.23.), 244/1999. (IX.23.), 245/1999. (IX.23.), 247/1999.
249/1999. (IX.23.), 264/1999. (IX.23.), 284/1999. (X.28.), 286/1999.
308/1999. (XI.25.), 311/1999. (XI.25.), 312/1999. (XI.25.), 315/1999.
316/1999. (XI.25.) és 322/1999. (XI.25.) számú határozatokról készült
elfogadta.
Határidı:

(IV.29.),
(IX.23.),
(IX.23.),
(X.28.),
(XI.25.),
jelentést

azonnal

( Ifj. Dógi János képviselı megérkezett az ülésre, így a képviselık létszáma 19 fı. )
1./ napirendi pont
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a januári és februári Képviselıtestületi ülések alkalmával elıtérbe kerül az SZMSZ módosítása, illetve a költségvetés
elfogadása. Az SZMSZ módosítása a hivatalon belül bekövetkezett változásokat hivatott
elfogadni, azonban jelen esetben a korábbi idıszaktól eltérıen más változásról beszélhetünk,
hiszen az 1999. januári testületi ülésen a Képviselı-testület a hivatal szervezetérıl hozott
döntést, melynek lényege, hogy 2000. január 1-tıl egy nagyobb funkcionális szervezeti
egységnek kellett volna létrejönnie, nevezetesen a pénzügyi-, adó- és vagyongazdálkodást
magába foglaló osztálynak.
Ez a szervezeti egység meglátásuk szerint nem jöhet létre, mivel a pénzügyi osztály vezetésére
nem sikerült az elmúlt idıszakban olyan személyt találni, aki képes lenne a fenti három
szervezeti egységet összefogni.
Másrészt, az adóosztály élére sikerült megfelelı személyt találni, aki az adópolitikában a
Képviselı-testület elvárásait képes végrehajtani. Másik ilyen technikai módosító javaslat,
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hogy a humánpolitikai osztály nem kerülne összevonásra a gyámhivatallal. Ennek
megfelelıen kérné, hogy a Képviselı-testület helyezze hatályon kívül azon döntését, mely
szerint 2000. január 1-tıl egy nagyobb funkcionális szervezeti egység jön létre.
A Polgármesteri Hivatal mőködése során az alábbi szervezeti egységek maradnának életben,
mely azonos a jelenlegi szervezeti egységgel: - hatósági-, városüzemeltetési-, pénzügyi-, adó-,
humánpolitikai osztály, gyámhivatal, titkárság és kirendeltség.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a rendelet alkotással kapcsolatban észrevétel,
hozzászólás nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testületet tagjait, hogy alkossák meg
rendeletüket.
Felhívta a képviselık figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2000. (…..) KT számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX.19.) KT sz. rendeletét módosító 5/1999. (IX.19.) KT sz. rendelet
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
2./ napirendi pont
Települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/1996. (IX.16.) KT sz. rendelet
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést illetıen egy módosító anyag
került kiosztásra, melynek megfelelıen történik a Képviselı-testület döntéshozatala. Ezt
követıen felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy amennyiben van kiegészítenivalója az
anyagot illetıen, úgy azt tegye meg.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a településen keletkezett szilárd
kommunális hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatást (hulladék összegyőjtése,
elszállítása, ártalmatlanítása) a Gyomaszolg Kft. végzi. A rendelet megalkotásakor a
hulladékgyőjtı edényeket az ingatlan tulajdonosának kellett megvásárolni, az Október 6.,
Vásártéri és az Ifjúsági lakótelepek ingatlan tulajdonosai kivételével. A szolgáltató ezeken a
területeken folyamatosan pótolta az eltulajdonított, elhasználódott edényeket. A város egyéb
területén az ingatlantulajdonosok saját költségükön pótolták, pótolják a hulladékgyőjtı
edényeket. A szolgáltatást végzı kérte a Képviselı-testületet, hogy ezt a megkülönböztetést ne
tartsa fönn, mivel ez jelentıs többlet kiadást okoz. Fentiek miatt javasoljuk, hogy minden
ingatlantulajdonos a hulladék győjtı edényeket saját költségére biztosítsa, illetve pótolja.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel hozzászólás nem volt, kérte a képviselıket, hogy
alkossák meg rendeletüket a kiadott írásos anyag figyelembevételével.
A döntés elıtt elmondta, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2000. (…..) KT számú rendeletét
A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
17/1996. (IX.16.) KT számú rendelet módosítása
3./ napirendi pont
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 13/1998. (III.30.) KT számú rendelet
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.

és

Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondása szerint egy 7-8 hónapja húzódó ügynek
szeretnének a végére pontot tenni. Ugyanis 1999. júniusában a Képviselı-testület hozott egy
határozatot, mely lakossági észrevételek alapján kötelezte a (szolgáltatót) Hanyecz Kft.-t,
hogy a szolgáltatással arányos szippantási díjakat alakítsa ki, és ennek a mőszaki feltételeit
teremtse meg. Ez a feltétele annak, hogy a kisebb győjtıaknákkal rendelkezıktıl is el tudják
szállítani a szennyvizet és a szolgáltatással arányos árat fizessenek. A szolgáltató megküldte a
szolgáltatással arányos árak listáját, és azon kötelezettségvállalását, melyben 2000. április 30ig vállalja a vállalkozó, hogy a tulajdonában lévı három szippantó tartály közül egyet kalibrált
mérıeszközzel lát el. Az árképzésére jellemzı, hogy a központi rendelkezések a szippantott
szennyvíz ártalmatlanításánál a lakosságot 100,- Ft-tal támogatják (idén is, tavaly is és
tavalyelıtt is ennyi volt a támogatás összege). Jelenleg 460- Ft/m3 a lakossági
szennyvízszippantás támogatással, támogatás nélkül pedig 560,- Ft/m3. A szolgáltató által
tervezett díjak 600,- Ft/m3, illetve 700,- Ft/m3 lenne. Mivel az árképzés nemcsak a szennyvíz
ártalmatlanításból áll, hanem annak a szállításából is, tehát egy fix költség minden elszállított
m3-re rátevıdik. A rendelet melléklete tartalmazza azon adatokat, hogy mennyibe kerül 1-2…-5 m3 szennyvíz szippantása, ártalmatlanító helyre történı szállítással együtt. Elmondása
szerint vitát képezett a térítési díj emelkedésének aránya, mely az elıterjesztés szerint 25-30,
illetve 23 %-os. A szolgáltatás összköltségének java részét az üzemanyag teszi ki. Az utolsó
ármegállapítás óta az üzemanyag lényegesebben emelkedet, mint a Kormány által mondott
infláció átlaga. Ezért nem tartja magasnak a szolgáltató által javasolt térítési díjakat, és
javasolná elfogadásra a Képviselı-testületnek. Számításai szerint, ha 40 %-kal felemelik az
üzemanyag árát, és 70 % a szolgáltatásnál az üzemanyagköltség, abban az esetben a 28 %-os
áremelkedés indokolt.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, hogy az áremelés mértéke valóban
magasnak tőnik, azonban szeretett volna visszautalni arra a Képviselı-testületi
döntéssorozatra, mely Alkotmánybírósági döntésen alapszik – a döntés lényege, hogy a
Hanyecz Kft. több ízben kérte a Képviselı-testülettıl az ármegállapítást, de a testület ezt
következetesen elutasította azzal, hogy a szolgáltatónak meg kell teremteni az arányos
szolgáltatás elvét. Ezen üléseken az is elhangzott, hogy a kialakítás költségeit a szolgáltató az
árképzés mechanizmusában jogosult bekalkulálni, és jogosult ezeket a költségeket
érvényesíteni. Ez továbbra is indokolttá teszi és megalapozza a magas árképzés lehetıségét.
Többszöri elutasítást követıen tőnik olyan magasnak az áremelkedés mértéke.
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Jenei Bálint bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság
ülése alkalmával az árképzés pontosságát nem tudta hitelesen rekonstruálni, másrészt
felmerült, hogy az üzemanyagárak emelkedése bizonytalan tényezı. Az infláció mértékéhez
viszonyítva, kétszer olyan magas, ezért 15 %-os áremelkedést javasolt a bizottság elfogadni a
Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a jelenlévık részérıl további észrevétel nem hangzott el,
felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy alkossák meg rendeletüket.
Felhívta a képviselık figyelemét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2000. (…..) KT számú rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
13/1998. (III.30.) KT számú rendelet módosításáról
4./ napirendi pont
Gyermekvédelmi rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirendet illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésül elmondta, hogy az Egyes munkaügyi és szociális
törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. tv. 45-48. §-ai módosítják a Gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényt. A módosítás lényege,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénylı családok esetében a jövedelmi
viszonyok vizsgálatán túl, lehetıség nyílik a család vagyoni helyzetének vizsgálatára, ha azt
az önkormányzat a rendeletében elıírja. A fentiek miatt szükséges módosítani, A gyermekek
részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló,
módosított 15/1998. (IV.30.) KT számú rendeletet. A korábbi idıszakokban nagy feszültséget
teremtett az, hogy a segélyezéssel konkrétan foglalkozók nem tudták vizsgálni a vagyoni
helyzetet, hiszen a támogatás megállapítása a mindenkori jövedelmi viszonyoktól függött. A
törvényi módosítás és az önkormányzati rendelet módosítására kidolgozott tervezet elfogadása
esetén meg van annak a lehetısége, hogy ha az indok felmerül, abban az esetben a hivatal meg
tudja vizsgálni a család vagyoni körülményeit. Véleménye szerint a gyermekvédelmi
támogatások elosztása mindenképpen igazságosabb lesz, jobban igazodik a családok vagyoni
körülményeihez.
Czibulka György képviselı felszólalásában elmondta, hogy a családok az elmúlt évtıl
kezdve bankkártyán kapják a támogatást, mely a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Diákotthonánál problémát okoz. Ugyanis felveszik a szülık a támogatási összeget, és
elfelejtik az iskolába befizetni a térítési díjakat. Jelenlegi ismeretei szerint kb.: 200 E Ft-tal
tartoznak a szülık az intézmény felé. Van olyan család, akinek 50 E Ft-os kollégiumi térítési
díj tartozása van.
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Véleménye szerint, amíg a hivatalnál történt a kifizetés, és azt megelızte a tartozás levonása,
addig nem jelentkeztek ilyen jellegő problémák. Kérte az illetékeseket, hogy próbálják a
jövıben a tartozások levonását nyomon követni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az észrevételre reagálva elmondta, hogy a jövıben is megvan
annak a lehetısége, hogy amennyiben a hivatal úgy dönt, hogy természetben állapítsa meg a
gyermekvédelmi támogatást, az igénybe vett szolgáltatás díját az iskolához utalja. Tehát a
bankkártyára azon összeg kerüljön, amely már a térítési díjjal csökkentésre került.
Arra kérné az iskolát, hogy jelezze minden esetben a tartozások összegét és érintett szülık
adatait. Amennyiben indokolt, a hivatal módosítani fogja a határozatot, és természetben fogja
kifizetni a gyermekvédelmi támogatást.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén, kérte a képviselıket, hogy
alkossák meg rendeletüket.
A döntés elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2000. (…..) KT számú rendeletét
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a
személyes gondoskodásról szóló módosított
15/1998. (IV.30.) KT számú rendelet módosításáról
5./ napirendi pont
Helyi Kábel TV hálózat kiépítésével, mőködtetésével kapcsolatos befektetıi ajánlat
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a FiberNet Kommunikációs Rt.
üzemeltetési igazgatóját Verıcei József urat. Ezt követıen felkérte Jenei Bálint bizottsági
elnököt, hogy amennyiben van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.
Jenei Bálint bizottsági elnök tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság foglalkozott az Rt. ajánlatával. Teljes mértékben támogatja a lehetıség biztosítását,
azzal a kikötéssel, ha a jelenleg már kiépített rendszert Szőcs Imre vállalkozótól az Rt.
átveszi, és azon lakosoknak, ahol a kábeltelevíziós rendszer kiépítése megtörtént, nem jelent
többlet költséget, és folyamatosan mőködik tovább a kábeltelevízió hálózatuk, az új
üzemeltetı által meghatározott díjtételek és csatornák szerint. A közvélemény kutatásban is
kimutatott tájékoztatási hiányosságokon is javíthatna a kábeltelevíziós rendszer kiépítése,
messze túlmenıen a Képviselı-testület munkájáról is képet kapna a lakosság.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítés nem lévén, felkérte a FiberNet Rt.
üzemeltetési igazgatóját, hogy röviden tájékoztassa a Képviselı-testület tagjait és egyben a
megjelenteket az Rt. elképzeléseirıl, munkálatairól.
Verıcei József üzemeltetési igazgató a FiberNet Kommunikációs Rt.-t képviselve,
köszöntötte a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. Az Rt. egy hosszú távú, 10
éves futamidıvel gondolkodó befektetési alapnak a pénzével gazdálkodó, a távközlési
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területre beruházó magyar társaság. Mőködési területük az országban számos helyen van, de
az egyik legjelentısebb ponton, régióban, Békés-, Hajdú-Bihar-, Szolnok megye területére
esik. Békés megyében a cég már letette a névjegyét. Szerzıdéses viszonyba kerültek több
településsel, céggel, önkormányzattal. Jelen pillanatban elırehaladott tárgyalások folytak a
jelenlegi hálózatot üzemeltetı Szőcs Imre úrral úgy, mint az önkormányzattal, azonban
végeredmény még nincs. Nem sikerült még konkrét megállapodást kötni Szőcs úrral sem.
Általánosságban elmondhatja, hogy a FiberNet Rt.-nek az az üzletpolitikája, hogy egy adott
területre, legyen az kisebb település, város, úgy mennek oda, hogy maximálisan a piacon,
területen már jelenlévı partnerekkel keresik az együttmőködést. Ennek szellemében vették fel
a Szőcs Imre úrral is a kapcsolatot. Különbözı szintő ajánlataikat Szőcs úr és az
önkormányzat felé megtették. Szőcs Imre vállalkozótól még nem kaptak választ, szeretnének
maximálisan együttmőködni nemcsak a jelenlegi rendszer megvásárlását illetıen. Szeretné
megnyugtatni azon lakosokat, akik már rácsatlakoztak a hálózatra, hogy semmiféle egyéb
teher nem illeti ıket, a szolgáltatás tekintetében jogutódként kívánják átvenni. Felajánlották
azon lehetıséget is, hogy a további munkálatok tervezésében, kivitelezésében, mely több száz
milliós nagyságrendő, mőködjön közre Szőcs úr és hosszú távon az üzemeltetésben. Pozitív
választ kaptak Szőcs úrtól, de aláírt megállapodás még nem jött létre közöttük. A hosszú távú
üzemeltetésre gondolva, amennyiben a fogadókészség nem lesz meg a városban, akkor a
Békés megyében már kialakult szakmai háttér, bázis alapján felmerik vállalni
Gyomaendrıdön a kábeltelevízió hálózat építését akkor is, ha a jelenlegi tulajdonos nem, vagy
más formában kíván együttmőködni, mint azt eredetileg az Rt. elgondolta. Amennyiben a
témával kapcsolatos kérdés merül fel a jelenlévık részérıl, készségesen áll rendelkezésükre.
Dr. Dávid Imre polgármester a Verıcei úr által elmondottakra való hivatkozással tette fel a
kérdést, hogy amennyiben a FiberNet Rt.-nek nem sikerül Szőcs úrral megegyeznie, és az
önkormányzat megadja az erkölcsi támogatást, illetve a hálózatra rácsatlakozóknak 1 évre
kommunális adókedvezményt biztosít, az Rt. a megállapodás létrejötte nélkül is elvégzi a
bekötési munkálatokat és mőködteti a hálózatot Gyomaendrıdön? Elmondása szerint Szőcs
Imre egyéni vállalkozó ígéretet tett arra, hogy a mai Képviselı-testületi ülésen megjelenik és a
szükséges tájékoztatást megadja, erre azonban mindeddig nem került sor.
Verıcei József üzemeltetési igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a cégnek az
üzletpolitikájából adódóan, még nem kellett azzal számolnia, hogy az adott területen lévı
szolgáltatóval nem sikerülne megállapodásra jutniuk. Jelenleg is várják Szőcs úr válaszát,
mely várhatóan pozitív lesz, már csak napokról van szó. Elöljáróban elmondta, hogy ebben a
szakmában töltött el 10 évet, tehát kábeltelevízió hálózatot terveztek, építettek, üzemeltettek,
ugyanolyan tıkeszegény környezetben, mint pl.: Gyomaendrıd. Ezért tisztában van azzal,
hogy mit jelent saját erıbıl fejleszteni és milyen tempót tesz ez lehetıvé. Megnyugtatásul
annyit szeretett volna elmondani, hogy a FiberNet Rt. mögött áll akkora pénz, tıke, hogy ezt a
beruházást gyorsan, ez év novemberéig annak több mint a felét elvégezzék.
Dr. Dávid Imre polgármester az utóbbi határidıt illetı kijelentésre reagálva elmondta, hogy
amennyiben a FiberNet Rt.-vel létrejön a megállapodás, a határidıt számon fogják kérni az
Rt.-tıl. A technikai eljárás a következıképpen történne, ahol a lakosság engedélyezi, ott
bekötik a kábeltelevízió hálózatot, majd 3 hét várakozási idı áll a szolgáltatást igénylı
rendelkezésére, hogy továbbra is igénybe kívánja-e a szolgáltatást venni, avagy sem.
Amennyiben nemleges lesz a válasz, úgy kikötésre kerül a kábeltelevíziós hálózat az
érintettektıl.
Ezt követıen tájékoztatta a jelenlévıket a határozati javaslatban foglaltakról.
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Idıközben Szőcs Imre vállalkozó megérkezett a Képviselı-testület ülésére.
Szőcs Imre vállalkozó tájékoztatásul elmondta, hogy mint kábeltelevízió szolgáltató nem
kíván a városban tovább tevékenykedni. Úgy ítélte meg, hogy ıt megelızıen három
kábeltelevízió hálózat kiépítésére irányuló kezdeményezés volt, ı elindított valamit, mely
megítélése szerint eddig jól mőködött. Polgármester úrnak azonban nem tetszett a
tevékenysége és annak üteme, amit végzett. Úgy érzi, hogy a szükséges erkölcsi támogatást
sem kapta meg, melyet az általa indított vállalkozás megérdemelt volna. Elismeri, hogy
lehetett volna nagyobb ütemben haladni, de többnyire a helyi médiák rosszallásának
köszönhetıen ez nem valósult meg.
Dr. Dávid Imre polgármester a Szőcs Imre által elmondottakkal kapcsolatban helyesbítésként
kívánta elmondani, hogy nem a Szőcs úr által elvégzett munkával, hanem annak ütemével
voltak problémái. A Képviselı-testület tagjait is bizalomra intette annak idején, a szolgáltató
személyét illetıen. Véleménye, hogy a szolgáltatónak kellett volna alkalmazkodnia a városban
kialakult szokásokhoz. A helyi médiával való együttmőködés tekintetében kétoldalú dologról
lehetett szó.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök Szőcs Imre vállalkozóhoz intézett kérdése az alábbi: Úgy
tőnik, hogy meg tud egyezni a FiberNet Rt.-vel a hálózat átadásáról és ennek megfelelıen nem
lesz akadálya annak, hogy az Rt. Gyomaendrıd várost behálózza a kábeltelevíziós hálózattal?
Szőcs Imre vállalkozó a kérdésre válaszolva elmondta, hogy úgy gondolja, hogy olyan szinten
tárgyaltak, melyben benne van a megoldás lehetısége. Reméli, hogy a testület megelégedésére
fog történni a hálózat átadása. Bízik abban, hogy azáltal, hogy kivonul a szolgáltatásból,
hamarosan 3000 lakásban fogják nézni a kábeltelevíziót.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2000. (I.27.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Szőcs Imre
vállalkozó által kiépített és mőködtetett Kábel TV hálózatot a FiberNet
Kommunikációs Rt. megvásárolja és a továbbiakban, az eddig alkalmazott
feltételekkel üzemelteti.
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a FiberNet Rt. Gyomaendrıd Város egész
területére a Kábel TV hálózat kiépítéséhez szükséges terveket elkészítse a saját
költségén.
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A Képviselı-testület a Gyomaendrıd Városban kiépítendı Kábel TV hálózat kiépítését
és fejlesztését erkölcsileg támogatja, de anyagi támogatást nem biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a továbbiakban is 1 éves idıtartamra
kommunális adókedvezményt nyújt azoknak, akik rákötnek a kábeltelevízió hálózatra.
Határidı:
Felelıs:

2000. szeptember 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

A határozat meghozatalát követıen megköszönte Verıcei József úrnak, hogy elfogadta a
testület meghívását és Szőcs Imre vállalkozónak azt a megértı, együttmőködési támogatás
lehetıségét, mellyel segíteni szeretné, hogy Gyomaendrıdön a kábeltelevízió hálózat a város
egész területén kiépítésre kerüljön.
( Jenei Bálint bizottsági elnök távozott az ülésrıl, így a Képviselı-testület létszáma 18 fı. )
6./ napirendi pont
Az 1999. évi normatív állami támogatás elszámolása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gróf Éva költségvetési ügyintézıt, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Gróf Éva költségvetési ügyintézı kiegészítésként kívánta elmondani, hogy novemberben a
Képviselı-testület már tájékoztatást kapott - az októberi oktatási statisztika alapján – a várható
normatív állami támogatás elszámolási összegérıl, melynek eredményeként a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskolánál 12 M Ft összegő többlettámogatást kellett biztosítani, a Kner Imre
Gimnáziumnál 1,8 M Ft, míg a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál 550 E Ft
önkormányzati támogatás csökkenést kellett végrehajtani. Hátra volt még, - mivel évközben
nem tudták meghatározni az étkezésben résztvevık számát, illetve a napközis tanulók számát,
csak az éves elszámolás során - a Kner Imre Gimnázium önkormányzati támogatásának 640 E
Ft-tal történı csökkentése visszafizetés miatt, mely azt jelenti, hogy 40 fıvel csökkent az
étkezésben résztvevık száma, ami az intézmény költségeit is csökkentette. Ez az összeg az
1999. évi önkormányzati támogatásnál elszámolható, ugyanis ez a pénzeszköz megmaradt.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a Képviselıtestületet határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2000. (I.27.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "Az 1999. évi normatív állami támogatás
elszámolása" tárgyú elıterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. évi normatív állami támogatás
visszafizetési kötelezettsége miatt, az 1999. évi mőködési önkormányzati támogatást a
Kner Imre Gimnáziumnál

640 E Ft-tal
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csökkenti.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény 1999.
évi támogatás csökkentésének hatását vezesse keresztül a költségvetési rendeleten.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Csorba Csaba jegyzı
2000. február 29.

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1999. évi normatív elszámolás során elért
többlet állami támogatás 4326 E Ft összeget a Városi Gondozási Központ részére a
2000. évi költségvetésében biztosítja a Blaha úti intézmény fejlesztésének
elszámolásához.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. február 29.

( Jenei Bálint bizottsági elnök visszatért az ülésre, így a Képviselı-testület létszáma 19 fı. )
7./ napirendi pont
Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár- és
támogatás emelése 2000. évre
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy szerzıdés alapján a
vállalkozók benyújtották 2000. évre vonatkozóan önkormányzati támogatási emelési
kérelmüket. A 2000. évre vonatkozó támogatási változásokat, azonos feladatot ellátók
körében igyekeztek egységes elvek alapján kidolgozni. A szerzıdési feltételek alapján a
tárgyévet megelızı infláció mértékét egységesen 10 %-kal, a tárgyévre várható költségvetési
törvényjavaslat alapján 7 %-kal határozták meg.
1. A vállalkozó óvodák közül 2 óvoda nyújtotta be önkormányzati támogatás emelési
kérelmét. Az óvodák normatívája 2000. évre 1999. évrıl 25 %-kal nıtt. Az óvodák
támogatás- állami és önkormányzati- együttes összegének növekedését 8 %-kal javasoljuk
megemelni, ami azt jelenti, hogy a jelentıs (25%-os) állami támogatásnövekedés mellett
az önkormányzati támogatás csökkenne, melyre a közoktatási megállapodások lehetıséget
biztosítanak.
2. A Bölcsıdét üzemeltetı vállalkozó 10 %-os önkormányzati támogatásemelést kért. 1999.
évben nem volt önkormányzati támogatási emelés. A bölcsıde támogatás- állami és
önkormányzati- együttes összegének az éves inflációval (1999. évre 10 %, 2000. évre 7 %)
korrigálva reális a vállalkozó által kért 10 %-os önkormányzati támogatásemelés.
3. Logopédiai ellátás önkormányzati támogatásának emelése 2000. évre elıre jelzett infláció
7 %-os mértékével emelkedhet a szerzıdés szerint 2000. április 1-tıl.
4. Közmővelıdési vállalkozó kérelmében a térítési díj emeléséhez is kéri az önkormányzat
hozzájárulását 7-8 %-kal.
Az önkormányzat által javasolt térítési díj emelés 8 %.
- lakossági önszervezıdés közösségei főtési idényre 1999. évre 600 Ft/óra
2000. évre 650 Ft/óra
- nagyterem biztosítás
főtési idényre 1999. évre 2000 Ft/óra
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egyéb

2000. évre 2160 Ft/óra
1999. évre 800 Ft/óra
2000. évre 860 Ft/óra

5. Városháza takarítása
A vállalkozó által kért megbízási díj emelésének kérelme 13,3 %. A szerzıdés alapján a
tárgyévet megelızı évi átlagos infláció átlagos mértéke várhatóan 10 %.
A tisztítószer beszerzésre vonatkozó áremelést 7 %-ban javasoljuk.
6. Ügyeleti gépkocsi
A vállalkozó által kért illetve az önkormányzat részérıl javasolt növekedés mértéke 7 %.
A vállalkozók által kért és az önkormányzat részérıl javasolt támogatások részletesen
kidolgozott adatait a melléklet tartalmazza.
Ezt követıen tájékoztatta a jelenlévıket a határozati javaslatban foglaltakról.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy azon szerzıdések esetében,
ahol a támogatás éves összege a tárgyévi várható inflációs rátával növelt mértékében lett
meghatározva, de a 2000. évi tényleges inflációs ráta +/- 1 %-nál nagyobb mértékben eltér a
jelenleg számított 7 %-os inflációs rátánál, abban az esetben az önkormányzati támogatás
összegét - az 1 % feletti összeg mértékében - korrigálni kell a KSH hivatalos közzétételét
követı 15 napon belül.
El kívánta mondani, hogy az önkormányzat célja, hogy az intézmények mőködjenek,
fennmaradjanak és a szolgáltatást megfelelı szinten ellássák.
További hozzászólás, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2000. (I.27.) KT számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szerzıdés alapján önkormányzati feladatot
ellátók és szolgáltatást végzık 2000. évi támogatási (megbízási díj, szolgáltatás) összegét:
Szabadság úti óvoda támogatása
Fı úti óvoda támogatása
Kossuth úti óvoda támogatása
Vásártéri ltp. úti óvoda támogatása
Blaha úti óvoda támogatása
Selyem úti óvoda támogatása

4300 Ft/hó/ellátott
3700 Ft/hó/ellátott
3300 Ft/hó/ellátott
3100 Ft/hó/ellátott
3400 Ft/hó/ellátott
3400 Ft/hó/ellátott
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Polyákhalmi úti óvoda támogatása
Bölcsıde támogatása
Logopédus ellátás
Közmővelıdés támogatása
Ügyeleti gépkocsi
Városháza takarítása
Tisztítószer

4300 Ft/hó/ellátott
11000 Ft/hó/ellátott
104860 Ft/hó
375000 Ft/hó
208650 Ft/hó
165000 Ft + ÁFA/hó
10700 Ft + ÁFA/hó

2000. április 1-tıl

határozza meg.

Azon szerzıdések esetében, ahol a támogatás éves összege a tárgyévi várható inflációs
rátával növelt mértékében lett meghatározva, de a 2000. évi tényleges inflációs ráta +/1 %-nál nagyobb mértékben eltér a jelenleg számított 7 %-os inflációs rátánál, abban az
esetben az önkormányzati támogatás összegét - az 1 % feletti összeg mértékében korrigálni kell a KSH hivatalos közzétételét követı 15 napon belül.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2000. február 29.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó
által bejelentett térítési díj 8 %-os emelésével 2000. január 1-tıl egyetért, mely szerint
- lakossági önszervezıdés felé főtési idényre
650 Ft/óra
egyébként
270 Ft/óra
- nagyterem biztosítása
főtési idényre
2160 Ft/óra
egyébként
860 Ft/óra díjat számíthat fel.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2000. február 29.
8./ napirendi pont
Helyi és iskolajáratú autóbusz közlekedés önkormányzati támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla urat, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mindenki elıtt ismeretes, hogy a VILLÁMTURS
Kht., mint a helyi járatú autóbuszok üzemeltetıje 1999. októberében kérte a viteldíjak
emelését. A Képviselı-testület a Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján 6,6 - 6,9 %-os
emelést hagyott jóvá. Az Önkormányzat az üzemeltetıt külön támogatásban is részesíti. A
támogatás összege 1999-ben 263.162,- Ft/hó nagyságrendő volt. A gazdasági körülmények,
üzemanyag árának kedvezıtlen változása miatt, az üzemeltetı az Önkormányzati támogatás
összegét
a
következı
évben
10
%-kal
kérné
megemelni.
A kérelemnek megfelelıen a támogatás összege 2000-ben 289.500,- Ft/hó összegő lenne. A
Pénzügyminisztérium által javasolt 6 - 7%-os növekedéssel szemben ez 10 %-os növekedést
jelent.
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági és a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, mivel a helyi autóbusz
közlekedés biztonsága, a szolgáltatások színvonalának megtartása miatt szükséges a
támogatás mértékének ilyen nagyságú változtatása. Továbbá a bizottság ülésén a Kht.
ügyvezetıje kifejtette, hogy az utolsó árváltozás és támogatás megállapítása óta az üzemanyag
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ára 46 %-kal növekedett, amely üzemanyagár az össz szolgáltatásnak költség szinten a
60 %-át teszi ki.
Kérné a testületet, hogy a határozati javaslat szerint állapítsa meg a VILLÁMTURS Kht.
önkormányzati támogatási összegét.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a határozati javaslatnak nem az összegszerőségéhez
kívánt hozzászólni, mert az kellıképpen indoklásra került. Egyéni szubjektív tapasztalatáról
számolt be, mely szerint az autóbusz menetrend nem illeszkedik szorosan a MÁV általi vasúti
menetrendhez, ezért esetenként órákat kell a Vasútállomáson töltenie az endrıdi
településrészen lakóknak, akik buszra várnak. Véleménye szerint valamilyen megoldásra
volna szükség a probléma rendezésére, pld.: ügyeleti telefon alkalmazására. Továbbá
javasolná, hogy a buszvezetı emberségre való tekintettel, mielıtt elindulna a Vasútállomásról,
kérdezzen rá az információnál, hogy kb. mennyi késéssel érkezik a vonat. Ha esetleg néhány
perces késésrıl van szó, azt mindenki elnézné a következı megállóhelyeken is.
Ambrózi Erzsébet ügyvezetı a képviselı asszony felvetésére válaszolva tájékoztatásul
kívánta elmondani, hogy amikor a helyi járatú autóbusz menetrendet készítik, minden esetben
figyelembe veszik a MÁV menetrendet. Minden induló és érkezı vonathoz megpróbálnak
autóbuszjáratot biztosítani. Arról sajnos nem tehetnek, hogy a vonatok 20-30 perces késéssel
érkeznek a Vasútállomásra. Az autóbusz ügyeleti rendszerben történı biztosítását nem látja
megoldhatónak, hiszen alkalmanként 2-5 fı venné igénybe az autóbuszt, valamint a Kht.
pénzügyi keretei nem teszik ezt lehetıvé. Tehát elmondása szerint erre nem tudnak megoldást
találni autóbusszal. Az autóbusznak van egy meghatározott menetrendje, a buszsofır, amikor
ideje engedi, megpróbál a Vasútállomáson várni néhány percet.
Voltak a Kht.-nek személyes problémái is, melyet fegyelmi úton próbáltak megoldani, ezt
követıen remélhetıleg nem fog buszjárat kimaradni.
Véha Lászlóné képviselı a Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony által elmondottakat
kívánta megerısíteni. Véleménye szerint valóban csak 2-5 utast érintene az ügyeleti
rendszerben közlekedı autóbusz, de naponta több alkalomról volna szó.

Ambrózi Erzsébet ügyvezetı a felvetésekre válaszolva elmondta, hogy bármilyen
megvalósítható javaslatot szívesen fogadnak. Buszvezetı válogatja, hogy megkérdezi-e, hogy
mennyit késik a vonat. Saját felelısségükre megteheti a sofır, de kényszeríteni nem lehet rá,
hiszen a kasszában lévı forgalomért ı a felelıs.
Czibulka György képviselı felszólalásában elmondta, hogy már több ízben utazott a helyi
járatú autóbuszon és szemtanúja volt annak, hogy a buszsofır megkérdezte az információnál,
hogy milyen késéssel érkezik a vonat az állomásra. Véleménye, hogy sokkal jobb a
Vasútállomáson várakozni, mint kint a hideg szélben.
Hangya Lajosné bizottsági elnök köszönetet mondott a VILLÁMTURS Kht.-nak az
iskolajáratú autóbusz közlekedést illetıen, mely rugalmasan alkalmazkodik a diákok iskolai
óráihoz, elfoglaltságukhoz.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a képviselı asszonyok felvetésével, hogy
amennyiben néhány perces vonatkésésrıl van szó, úgy a buszsofır megvárhatja a vonatot.
16

Tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy a helyi járatú autóbusz közlekedésre vonatkozó
szerzıdés ez évben lejár, így újabb pályázat kiírására kerül sor.
További hozzászólás, javaslat, észrevétel nem hangzott el, ezért felkérte a Képviselıtestületet, hogy hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2000. (I.27.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a VILLÁMTURS Kht. részére a helyi- és
iskolajáratú autóbusz közlekedés támogatására a 2000. január 1-tıl december 31-ig
tartó idıszakra 289.500,- Ft/hó összegő támogatást biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2000. évi költségvetési rendeletben a
támogatás összegét szerepeltesse.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Csorba Csaba jegyzı
értelem szerint

9./ napirendi pont
Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági és Sport Tábor vállalkozási formában való
mőködtetésére beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az intézmény vállalkozási formában
való mőködtetésére kiírt pályázatra az alábbi három pályázó nyújtotta be pályázatát.
3 Tesis Kft. Gyomaendrıd, Babos Lászlóné, aki az intézmény jelenlegi igazgatója és a
Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Klub.
A bizottsági elnökökbıl, polgármesterbıl, alpolgármesterekbıl és jegyzıbıl álló
munkacsoport a pályázatokat felbontás után formai szempontból érvényesnek minısítette,
valamennyi pályázat megfelelt a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
A pályázatok tartalmi áttekintését követıen a hivatal elkészített egy pontszám rendszerő
értékelést, amely a bizottságok elé került beterjesztésre.
A bizottságok a pályázatok véleményezése során érvényességi szempontból mindhárom
pályázatot elfogadták, és megfogalmazták javaslatukat, melyet a beterjesztett elıterjesztés
tartalmaz. A Férfi Kézilabda Klub kevésbé megalapozott pályázatot nyújtott be, míg Babos
Lászlóné és a 3 Tesis Kft. pályázatát megalapozottnak és egyértelmőbbnek találták a
bizottságok. Minden bizottsági ülésen felmerült a titkos szavazás szükségessége, mely egy
vagy amennyiben szükséges két fordulós legyen mindaddig, amíg valamely pályázó a
jelenlévı képviselık 50 %+1szavazatát meg nem kapja.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a Képviselı-testület által kiírt
pályázatnak volt egy kötött benyújtási határideje. A pályázat úgy került kiírásra, hogy nem
árverseny alapján történik a döntés, hanem a benyújtott pályázatokban foglaltaknak
megfelelıen. Mindezt azért tartotta szükségesnek elırebocsátani és kihangsúlyozni, hogy a
Képviselı-testületnek az a feladata, hogy a benyújtott pályázatokról döntsenek. A bizottsági
üléseken elhangozhattak különbözı ígéretek, módosítások, de a testületnek csak a benyújtott
írásos pályázatok alapján van lehetısége dönteni, - mely alapján kerül megkötésre az
üzemeltetési szerzıdés - ugyanis ezt követıen a tisztességes verseny követelményét könnyen
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meg lehet sérteni. A képviselık megkapták az írásos pályázatokat, amelyeket lehetıségük volt
áttanulmányozni, és kialakítani a saját érékelési rendet. Minden pályázónak a pályázat
benyújtása elıtt a képviselık és a hivatal dolgozói igyekeztek egyenlı feltételt biztosítani.
Minden szükséges adatot, mely rendelkezésünkre állt a pályázóknak átadtak, külön
megkeresésre akár pénzügyi, akár más adatokkal próbálták elısegíteni a pályázatok
elkészítését. Ezek az adatok nem titkosak, bárki által megtekinthetık. Két pályázó élt a
felkínált lehetıséggel, mely látható a körülbelül azonos mőködési kiadás összegének
meghatározásából.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatása szerint a napirend technikai lebonyolítása a
következık szerint történik: elıször a bizottságok elnökei, illetve a Képviselı-testület tagjai
mondják el véleményeiket, teszik fel kérdéseiket, ezt követıen a jelenlévık, majd a pályázók
tehetik meg kiegészítésüket, amely nem vonatkozhat a pályázatban megfogalmazott ajánlat
módosítására.
Ezt követıen a Képviselı-testület dönt arról, hogy a nyertes pályázó személyét titkos
szavazással határozzák-e meg, vagy sem, majd kijelölik a szavazatszámláló bizottság elnökét
és tagjait, majd lefolytatják a szavazást.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondása szerint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elsıként
tárgyalta a bizottságok közül a napirendet. A bizottság egyértelmően csak abban tudott állást
foglalni, hogy a benyújtott három pályázat érvényes. A Férfi Kézilabda Klub pályázata a
pénzügyi, gazdasági oldalt illetıen a másik két pályázóhoz viszonyítva nem kellıen
megalapozott. A 3 Tesis Kft. és Babos Lászlóné pályázata kimunkált, a pontrendszer szerint
azonos a pontszámuk. Véleménye szerint Babos Lászlóné pályázatának javára
l pont elıny jelenthetne az, hogy az önkormányzati támogatás összegébıl, a 3,4 M Ft-ból 800
E Ft-ot beruházási célra kíván felhasználni. A pályázati kiírás szerint a hasonló, vagy közel
azonos pályázatok esetében a jelenlegi üzemeltetı elınyt élvez. 1996-tól a Sportcsarnok
anyagi bevétele folyamatosan nıtt, 1997-tıl csökkent az önkormányzati támogatás összege.
Mindez pozitív szervezımunkára enged következtetni.
A 3 Tesis Kft. pénzügyi terve elfogadható, viszont bizonytalanságot kelthet, hogy a konkrét
operatív irányításról nem nyilatkoztak.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában elmondta, hogy mindhárom pályázat
olvasása igen sok pozitív élményt nyújtott, melyet ezúton köszönt meg a pályázóknak. Babos
Lászlóné pályázatában érezhetı volt a magabiztosság, mely a 10 éves vezetıi feladatnak
tudható be. Üzleti tervét csak végösszegében ismertette, tehát pénzügyi terve részleteket nem
tartalmaz. Elmondása szerint egyik pályázó sem említi a bevételi források között a külsı
pályázati lehetıséget, amelyeket pl.: az ISM országosan is meghirdet. Nagyon tetszett a 3
Tesis Kft. pályázatában, hogy a Sportcsarnok aktív, alkotó szerepének javítását tőzte ki célul.
Jól körvonalazták a feladatokat, de nem lehet látni a személyek közötti feladatfelosztást. A
törzstıkében három egyenlı arányt képviselnek, de az egyenlık között is kell valakinek
elsınek lenni. Kérdése a 3 Tesis Kft.-hez, hogyan gondolják a munkát elosztani egymás
között?
Mivel a képviselı-testület tagjai részérıl további vélemény nem hangzott el a polgármester
megadta a hozzászólás lehetıséget a jelenlévı pályázóknak.
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Nagy Péter pályázó köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a versenytársakat és a
megjelenteket majd elmondta, hogy a várható szavazási eredmény ismeretében nem kíván
szólni a Férfi Kézilabda klub nevében.
Lakatos Tibor pályázó, a 3 Tesis Kft. ügyvezetıje köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a
versenytársakat, a megjelent érdeklıdıket. Ezt követıen tájékoztatni kívánta a Képviselıtestületet a Kft.-vel kapcsolatos változásról, ugyanis a cégbíróság nevüket nem fogadta el, így
a SPORTTRIÓ Kft. nevet vették fel. Mint a Kft. ügyvezetıje, egy személyben felelıs a
Sportcsarnok és az Ifjúsági és Sport Tábor mőködéséért. A Kft. ügyvezetésével kapcsolatos
feladatokat úgy gondolta ellátni, hogy egy olyan személy, adminisztrátor folyamatosan jelen
lenne a Sportcsarnokban, akiben a Kft. tagjai feltétel nélkül megbíznak, és aki a Sportcsarnok
ügyeit, dolgait intézné. A felügyelet gyakorlása mindenképpen és folyamatosan jelen lenne
részükrıl. A mőködéssel kapcsolatos feladatok megosztásra kerültek hármójuk között. A
Sportcsarnok és a Tábor gazdasági irányítása az ı feladata; a Kft. könyvelését szakképzett
könyvelı végezné; számlavezetı bankfiókjuk az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet lenne.
A sportszakmai feladatok és programok felelıse Sipos Dezsı tanár úr lenne, míg az Ifjúsági és
Sport Táborral kapcsolatos feladatokat Cs. Nagy Lajos tanár úr látná el. Mőködésük
garanciája és együttmőködésük sikerességének záloga, az évtizedes felhıtlen, összeszokott,
egymás között kialakult jó viszony.
A Sportcsarnok állagát, állapotát megırzik, illetve a szükséges fejlesztéseket megteszik. Az
Ifjúsági és Sport Tábort a szezon kezdetére, május 1-re mőködı és fogadóképessé kívánják
tenni. Mindkét intézményt a rendeltetésének megfelelıen szeretnék mőködtetni. Hosszú távon
gondolkodnak, a település sportéletét a város határain túl is ismertté szeretnék tenni,
megteremteni ezzel az esélyt a továbbfejlıdéshez, amely esetlegesen magában rejti a
meghirdetett ISM pályázatok elnyerését.
Babos Lászlóné pályázó köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a versenytársakat és a
megjelent vendégeket. Kiegészítésül kívánta elmondani, hogy pályázatában minden olyan
fontos kérdést leírt, amelyet a pályázati kiírással kapcsolatosan szükségesnek tartott. Néhány
gondolattal segíteni kívánt a döntés elıtt álló Képviselı-testületnek.
Elmondása szerint a képviselık valamennyien ismerik a Sportcsarnokot, annak tevékenységét
és személy szerint ıt, mint igazgatót. 10 éve a Sportcsarnok vezetıje, mely idı alatt igyekezett
a csarnok és az ott sportolók érdekeit képviselni, mely nem volt könnyő feladat. A csarnok
mőködésével kapcsolatban - a kezdeti nehézségek után – elég hosszú idınek kellett eltelnie
ahhoz, hogy mőködıképes legyen. Sok-sok vitája és összetőzése volt az évek folyamán azért,
hogy a Sportcsarnok olyan legyen, mint amilyen most jelen pillanatban. Úgy érzi, hogy a
fáradtság megérte. Ma ezt a létesítményt, kb.: 800 fı használja naponta. Ha valakit, vagy
valakiket megsértett munkája során, kérné, hogy nézze ezt el neki. Meggyızıdése ma is, hogy
jó cél érdekében harcolt és küzdött. Tudja, hogy 10 év a Sportcsarnok életében nem nagy idı,
de elindulása, majd a kezdeti nehézségek felszámolása után úgy érzi, hogy ma már
folyamatos, gördülékeny munka folyik a létesítményben. A pályázat kiírása után felerısödött a
kritika. Véleménye szerint kritizálni csak azt lehet, aki dolgozik, tevékenykedik. Ebbıl a
szempontból a 10 év nem is olyan kevés idı. A pályázati kiírást örömmel fogadta.
Meggyızıdése, hogy megszabadulva az intézményi keretektıl, meglévı kötöttségektıl, élve a
vállalkozás rugalmasságával, vagy lehetıségeivel, sokkal rugalmasabban tudja majd
megoldani a reá háruló feladatokat. Igen jó kapcsolata van az ország Sportcsarnokainak
vezetıivel, szövetségükön keresztül. Különösen jó a kapcsolata a békéscsabai Sportcsarnok
vezetıjével, akit mindig irigykedve nézett, hogy a kötöttségektıl megszabadulva, vállalkozási
formában, mennyivel könnyebben tud megoldani bizonyos dolgokat. A pályázati kiírást
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megjelenését követıen sok emberrel, közöttük képviselıkkel is beszélt, mely beszélgetések
során sok jó ötletet kapott ahhoz, hogy mit kellene a jövıben másképpen csinálni, és
megvalósítani tevékenysége során. Lehetıséget kapott ekkor arra is egyben, hogy a
Sportcsarnok életét bıvebben is kifejtse, így sikerült rámutatnia azon vélemény
tarthatatlanságára, hogy a kispályás labdarúgás van túlsúlyban a csarnokban. Elmondása
szerint a foci nem kap több órát, mint amennyit megérdemel. Rendszeresen van a
Sportcsarnokban kétfajta nıi torna, kondicionáló torna, röplabda, kézilabda, kosárlabda,
kevesebb részben tenisz is. A Sportcsarnok költségvetése, mint már errıl szó volt 4,4 M Ft-tal
számol, ebben az évben 1 M Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás van elıirányozva,
melyet vállalt. A csökkentése tehát jelentıs. Úgy gondolja, hogy a vállalkozás szabadsága,
lehetıséget ad arra, hogy ezt az összeget megtakarítással, plusz bevétellel pótolni tudja.
Számításai ezt támasztották alá. A Sportcsarnok vezetıjeként eltöltött 10 év enged számára
annyi rálátást, hogy reálisan ítélje meg a lehetıségeit, nyugodt lelkiismerettel mondhatja, hogy
nem lát lehetıséget a csıd veszélye nélkül, ennél kevesebb önkormányzati támogatásra. Ezért
elnézést kér mindazoktól, akinek nem fogadta meg a tanácsát, mely szerint ígérjen alá az
önkormányzati támogatás összegének. Az önkormányzatnak az elkövetkezendı 5 évben
kiszámítható partnere szeretne lenni.
Az Ifjúsági és Sport Táborral kapcsolatban szeretne még néhány szót szólni, hiszen azt
mindenki tudja, hogy 26 éve mőködik. 20 éve épületek az épületek társadalmi munkában,
vállalatok, szövetkezetek támogatásával, kifejezetten ifjúsági célokra. Az utóbbi években a
Kincstári Vagyonkezelı szervezetnek a tulajdonában volt, ezért a Sportcsarnok üzemeltette,
de fizettek érte bérleti díjat. A késıbbiek folyamán ez a tábor visszakerült az
önkormányzathoz, eléggé leromlott állapotban. Jelenleg felújításra szorul. Ahhoz, hogy a
tábor a továbbiakban mőködni tudjon, különbözı felújításokat kell megvalósítani.
Pályázatában leírta, hogy a 800 E Ft-ot elsısorban az Ifjúsági és Sport Tábor felújítására
invesztálná, mőködési feltételek megteremtésére, a villanyvezetékek külsı és belsı
felújítására, szociális blokk bıvítésére fordítaná. Másodsorban a táborozók komfortérzetének
javítására. Késıbbi célja pedig az, hogy a tábor ne csak nevében legyen sport tábor. Tudja,
hogy a döntés nem könnyő, nemes ellenfeleket kapott.
Kérné a képviselıket, hogy bízzanak az eddigi gárdában. Higgyék el, hogy minden ember
képes új körülmények között megújulni, fejlıdni, szemléletet változtatni, különösen igaz ez
arra az emberre, akinek az eddigi keretek is szőknek bizonyultak. Higgyék el, hogy nem kell
leírni egy középkorú hölgyet csak azért, mert nı. Higgyék el, hogy egy középkorú hölgy
bizonyos esetekben többre képes, mint három meglett férfi.
Ezt követıen megköszönte a hozzászólás lehetıséget.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát figyelemmel a bizottságok azon véleményére,
miszerint a gyıztes pályázó titkos szavazás útján kerüljön megjelölésre, felkérte a
képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket a titkos szavazást illetıen.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2000. (I.27.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Sportcsarnok és a kezelésébe tartozó
Ifjúsági és Sport Tábor üzemeltetési megállapodás keretében történı mőködtetésére
benyújtott pályázatok elbírálásáról titkos szavazással dönt.
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Határidı:

azonnal

A határozat meghozatala után a Polgármester a titkos szavazással kapcsolatos feladatok
lebonyolítására javaslatot tett az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjaiból alakított három fıs
Szavazatszámláló Bizottságnak a felállítására.
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Jenei Bálint bizottsági elnököt, míg a bizottság
tagjainak Császárné Gyuricza Éva és Tótka Sándor képviselıket javasolta.
A Képviselı-testület a szavazatszámláló bizottság felállítására és tagjainak összetételére tett
javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2000. (I.27.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Sportcsarnok és a kezelésébe tartozó
Ifjúsági és Sport Tábor üzemeltetési megállapodás keretében történı mőködtetésére
benyújtott pályázatok titkos szavazással történı elbírálásával kapcsolatos feladatok
elbírálására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Jenei Bálint képviselıt, tagjainak Császárné
Gyuricza Éva és Tótka Sándor képviselıket választja meg.
Határidı:

azonnal

A szavazás technikai elıkészítésére és a szavazás idejére a Polgármester 10 perc szünetet
rendelt el.
Dr. Dávid Imre polgármester a technikai elıkészületek megtörténte után felkérte Jenei Bálint
képviselı urat a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a képviselıkkel a szavazás
menetét, majd ossza ki a szavazólapokat.
Jenei Bálint bizottság elnöke elmondta, hogy érvényesen szavazni csak a pályázó neve
melletti körben, két egymást metszı vonallal lehet, és csak az erre szolgáló szavazólapon.
A szavazólapra tett megjegyzés a szavazat érvényességét nem érinti. Amennyiben a szavazás
nem a fenti módon történik, úgy a szavazat érvénytelen.
Tájékoztatásként elkívánta mondani, hogy a szavazás egy vagy két fordulós lehet.
Amennyiben az elsı fordulóban valamely pályázó megkapja a jelenlévı képviselık 50 %+1
szavazatát, az lesz a nyertes pályázó. Ha az 50 %+1 szavazatot egyik pályázó sem kapja meg,
úgy a második forduló szavazólapjára az elsı fordulóban a két legtöbb szavazatot kapott
pályázó neve kerül fel.
A szavazólapok urnában helyezését, és a szavazatok összeszámlálását követıen a
Polgármester felkérte Jenei Bálintot a Szavazatszámláló Bizottság elnökét a szavazás
eredményének ismertetésére.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, a szavazáson jelen volt 19 fı képviselı, szavazott 19
fı képviselı, az urnában lévı szavazólapok száma 19 db, érvénytelen szavazólap nem volt.
Az egyes pályázókra leadott szavazatok száma:
Sport Trió Kft: 10 szavazat
Babos Lászlóné: 9 szavazat
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Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Klub: 0 szavazat
A szavazás eredményére figyelemmel a Szavazatszámláló Bizottság a szavazást érvényesnek
minısítette, a leadott szavazatok alapján a nyertes pályázó a Sport Trió Kft.
A bizottság nevében gratulált a nyertes pályázónak, eredményes és jó munkát kívánt.
Kívánják, hogy mindazokat a célokat, amelyeket megfogalmaztak a gyakorlatban sikeresen
valósítsák meg.
( A szavazás eredményét tartalmazó jegyzıkönyv a továbbiakban a e jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, majd
megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e esetleges észrevételük, kifogásuk a szavazás
eredményével kapcsolatosan.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a polgármester felkérte a képviselı-testület tagjait
határozatban döntsenek a titkos szavazás eredményének elfogadásáról.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Sportcsarnok és a
kezelésébe tartozó Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodás keretében
történı mőködtetésére beérkezett pályázatok titkos szavazással történı
elbírálásának eredményét elfogadja.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után Dr. Dávid Imre polgármester gratulált a nyertes pályázónak, jó
munkát kívánt a Kft tagjainak, a következı idıszakban igyekezzenek a város sportéletéért
tevékenykedni, a kitőzött célokat megvalósítani. A Képviselı-testület tagjai azon lesznek,
hogy mindehhez a segítséget megadják.
Megkérdezte a jelenlévı pályázókat, kívánnak e hozzászólni.
Lakatos Tibor a Sport Trió Kft. ügyvezetı igazgatója megköszönte a Képviselı-testület
bizalmát, amelyet az elkövetkezı öt évben igyekeznek meghálálni, ennek a bizalomnak eleget
tenni, és úgy végezni a munkát, hogy bizonyságot adjanak annak, hogy igen is jó döntés
született.
Babos Lászlóné pályázó gratulált a nyertes pályázónak, bízott abban, hogy az elkövetkezı
idıszakban jobban fogják végezni a munkát, mint ahogy ı tette annyi éven keresztül.
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Megköszönte a Képviselı-testületnek az eddigi segítségét, amelyet a munkájához nyújtottak,
és további eredményes munkát kívánt valamennyiüknek.
Dr. Dávid Imre polgármester befejezésként arra kérte a Képviselı-testületet, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat elfogadásáról döntsenek.
A Képviselı-testület egyhangúlag 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2000.(I.27.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete optimálisabb körülmények között
történı üzemeltetés 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 üzemeltetési
megállapodás keretében mőködteti 2005. február 28. napjáig
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete az üzemeltetési megállapodás
keretében történı mőködtetésre beérkezett pályázatok értékelésénél az alábbi
sorrendet állapította meg:

I.

Sport Trió Kft. 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1., alatt
bejegyzett társaság

II.

Babos Lászlóné 5500 Gyomaendrıd, Kossuth Lajos u.
37.,alatti lakos egyéni vállalkozó

III.

Gyomaendrıdi Férfi Kézilabda Klub

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert az üzemeltetési megállapodás
megkötésére, és annak helyben szokásos módon történı kihirdetésére.
A megállapodás megkötésének feltétele a pályázati kiírásban szereplı
szükséges igazolások (APEH, TB, VámPü., Önkormányzat), társaság esetén
cégbírósági bejegyzés 30 napon belüli, legkésıbb 2000. március 1-ig történı
bemutatása.
Amennyiben a gyıztes pályázó a feltételekként kikötött szükséges igazolásokat,
valamint a cégbírósági bejegyzésrıl szóló végzést 30 napon belül, de legkésıbb
2000. március 1-ig nem tudja bemutatni, úgy a fenti sorrendnek megfelelıen a
következı pályázóval kerül megkötésre az üzemeltetési megállapodás.
Amennyiben a fent leírt feltételeket a pályázók közül senki nem teljesíti, úgy
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete új pályázatot ír ki a Városi
Sportcsarnok és a kezelésében lévı Ifjúsági Tábor üzemeltetési megállapodás
keretében történı mőködtetésére.
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Határidı:
Felelıs:

2000. március 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület 2000. január 31-el a Városi Sportcsarnokot, mint
részben önálló intézményt a racionálisabb feladatellátás megszervezéséhez kapcsolódó
foglalkoztatás miatt megszünteti, ezáltal a jelenleg alkalmazásban álló 4 fı közalkalmazotti
létszám végleges leépítését rendeli el.
A létszámleépítés kapcsán felszabaduló munkabért továbbra is a foglalkoztatásban maradó
közalkalmazottak bérfejlesztésére fordítja.
Az intézmény megszőnése miatt Babos Lászlóné intézményvezetı megbízását 2000. január
31. napjával visszavonja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a létszám leépítéssel
járó többlet költséget a 2000. évre vonatkozó pályázati kiírás szerint igényelje meg.
Határidı:
Felelıs:

2000. február 28.
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90.§ (1) c./ pontjában foglaltaknak megfelelıen 2000. február 1-i hatállyal a Városi
Sportcsarnok intézményt megszünteti.
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
1.
2.
3.
4.
5.

Az intézmény neve: VÁROSI SPORTCSARNOK
Székhelye:
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Megszüntetı neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Megszüntetett intézmény jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete.

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény megszüntetı okirat
megküldésével a TÁKISZ-t a törzskönyvi nyilvántartásból történı törlés érdekében értesítse.
Az intézmény megszüntetésével egyidejőleg Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselıtestület 9/1998. (I. 29.) KT. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı: 2000. február 1.
Felelıs: Dr Dávid Imre polgármester
4./
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-testület döntését, és a szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye meg.
Határidı:

2000. január 31.
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Felelıs:

Dr. Dávid Imre polgármester

5./
A Képviselı - testület utasítja a Polgármestert, a vállalkozási formába adással kapcsolatos
létszámleépítésrıl a jelentést a Munkaügyi Központ felé tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

2000. február 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

10. napirendi pont
Kecsegés zugi holtág halászati jogának hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, mint emlékezetes az elmúlt ülésen a
képviselı-testület döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı holtágak halászati
hasznosítását a holtágakon mőködı egyesületekkel kívánja megoldani, amennyiben ezen
igényüket az önkormányzat felé benyújtják.
Elsıként a kecsegés zugi egyesület jelezte ezen igényét, mellyel kapcsolatban a Képviselıtestület elsı lépésben olyan döntést hozott, miszerint a holtág halászati jogának rendezése
érdekében 1 millió Ft összeget megfizet a Körös Halász Szövetkezetnek, mint a halászati jog
eddigi jogosultjának, kártalanítás címén.
A döntés értelmében a kártalanítási összeg megfizetésérıl szóló megállapodást a felek aláírták
az összeg a halászati szövetkezet részére átutalásra került.
Mindezek alapján az önkormányzat tulajdonában lévı holtágak hasznosításáról történı döntés
egy újabb állomásához érkezetek. Az elıterjesztésben megfogalmazottak alapján a Kecsegés
zugi holtág halászati jogának hasznosítására a képviselı-testület haszonbérleti szerzıdést
kötne a Kecsegés-zugi Tájvédelmi Egyesülettel az elıterjesztés mellékletében szereplı
szerzıdés tervezetben megfogalmazott feltételekkel.
A szerzıdés tervezet természetesen nem tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket a törvény
amúgy is szabályoz.
Amennyiben ez a szerzıdés a két fél között létrejön, úgy nagy valószínőséggel nevezett holtág
vonatkozásában a halászati jog hasznosítása nyugvópontra kerül. A holtágon mőködı civil
szervezet remélhetıleg azt a közmegelégedésére fogja majd hasznosítani, amelynek
következtében az önkormányzat kiadásai is csökkeni fognak.
Az önkormányzat tulajdonában lévı többi holtág halászati jog hasznosításának tekintetében
ugyan ezen intézkedéseket kell majd megtenni, annak sorrendjében, ahogyan a holtágakon
mőködı civil szervezetek igényeiket benyújtják az önkormányzat felé.
Mint a következı elıterjesztésben olvasható másodikként a Templom zugi holtágon mőködı
egyesület élt ezen igényével, amely esetében elsı lépésként a Halászati szövetkezettel
szükséges a kártalanítási összeg megfizetésére vonatkozó megállapodást megkötni.
Arra kérte a képviselıket, hogy az anyagban leírtak és az általa elmondottak figyelembe
vételével a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

25

11/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi XLI tv. 3.§, 9.§,
13.§-ban valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 78/1997.(XI.4.) FM
rendeletben foglaltakra figyelemmel a törvényben meghatározott
jogosult nyilatkozata, és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzését
követıen a gyomaendrıdi 0776 hrsz. alatt bejegyzett 7,4 hektár területő
Kecsegés-zugi holtág halászati jogának hasznosítására a Kecsegés-zugi
Tájvédelmi Egyesülettel az elıterjesztés mellékletét képezı
haszonbérleti szerzıdést köti meg. A képviselı-testület utasítja a
polgármestert, hogy a törvényben meghatározott jogosult nyilatkozata,
és ingatlan nyilvántartásba1 való bejegyzését követıen a haszonbérleti
szerzıdést kösse meg.
Határidı: 2000. február 29.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
Templom zugi holtág halászati jogának rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy a fenti napirendi pontnál a Jegyzı
úr által elmondottakra figyelemmel hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2000.(I.27.)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 Templomzugi holtág vonatkozásában továbbra is élni kíván.
Az 1997. évi XLI. tv -ben és a végrehatása tárgyában kiadott 15/1999.(II. 5.)
FVM rendeletben a halászati jog jelenlegi hasznosítójával a Körösi Halászati
Szövetkezettel szembeni elszámolási kötelezettségének úgy kíván eleget tenni,
hogy részére 1.400.000. Ft-ot 2000. február 15-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.
A képviselı-testület utasítja továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló Templomzugi holtág halászati jogának hasznosítására
vonatkozó a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesülettel
megkötendı haszonbérleti szerzıdés tervezetét terjessze a képviselı-testület
február havi ülése elé.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a haszonbérleti szerzıdés 2000. évi
költségvetést érintı hatását a tárgyévi költségvetésben szerepeltesse.
Határidı: 2000 február 15, illetve 2000. március 1
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
1

Lsd. 2. sz. lábjegyzetben vastagon illetve dılten szedett szövegrészeket.
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12. napirendi pont
A Sport koncepció finanszírozási részének módosítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést.
A Képviselı-testület korábbi döntésének megfelelıen az önkormányzat 2000. Évi
költségvetésének elfogadása elıtt a sportkoncepció finanszírozási elveinek átdolgozása
megtörtént.
A tárgyévi költségvetés mőködési kiadásaiból 1,3 % jut sportra. Ennek az alapnak a felosztása
elsısorban a sportcsarnok fenntartásra mőködésére, a sportpályák fenntartási kiadásaira és a
diáksport támogatására kerül felhasználásra. Tartalmazza továbbá a sport alapot, amelybıl az
elnyerhetı összegre pályázatot lehet benyújtani, a költségvetés elfogadását követı egy
hónapon belül. Külön rendezvény alapot a sportfinanszírozási rész az idén nem tartalmaz, az
beleolvad a sport alapba, amely annyiban változik a korábbi évhez képest, hogy azok a
sporttevékenységet folytató szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik az év folyamán
legalább egy alkalommal városi szintő sportverseny vagy bemutatón tevékenységükrıl számot
adnak.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a mőködési kiadásnak a
tervezett vagy a tényleges összegét kell e venni.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, ı egyet értene azzal, hogy a
tényleges összeget vegyék figyelembe, de abban az esetben pótigényt nem lehetne benyújtani.
A tervezett összeget szokták figyelembe venni, és így a pótigényeket is többé kevésbé
elfogadják, éppen ezek miatt az elmúlt évben közel 3 millió forinttal többet használtak fel
sportcélra, mint amennyi a sportalapba el lett különítve.
További kérdés, hozzászólás nem volt a képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag 19 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 334/1997. (X.22.) KT. számú
határozattal elfogadott Gyomaendrıd Város Sport koncepció IV. fejezet tartalmát törli és
helyébe a következı szövegrész kerül:
IV.
GYOMAENDRİD VÁROS SPORTFINANSZÍROZÁSA
IV. 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTCÉLÚ FINANSZÍROZÁSA

IV. 1. 1.

Az Önkormányzat a sportkoncepció idıtartama alatt tárgyévi mőködési
kiadásának, az alábbi felsorolásban szereplı százalékos arányát használja
fel sportcélú kiadásainak fedezetére:
1998-ban
1,1 %
1999-ben
1,2 %
2000-ben
1,3 %
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2001-ben
2002-ben

1,4
1,5

%
%

IV. 1. 2.

Az Önkormányzat sportcélú kiadásainak felosztása

IV. 1. 2. 1.

Kötött felhasználású kiadások:
⇒ Külön megállapodás alapján, hozzájárulás a Sportcsarnok fenntartási
költségeihez.
⇒ Sportpályák fenntartása (a tárgyévi költségvetésben kerül meghatározásra).
⇒ Diáksport támogatása (a tárgyévi költségvetésben kerül meghatározásra a
költségvetése alapján)
⇒ Sportlétesítmények tervezési, fejlesztési kiadásai (a tárgyévi költségvetésben
kerül meghatározásra).
⇒ Sport alap (mértékét a tárgyévi költségvetés határozza meg)

IV. 1. 2. 1.

Kötött felhasználású kiadások:
⇒ Külön megállapodás alapján, hozzájárulás a Sportcsarnok fenntartási
költségeihez.
⇒ Sportpályák fenntartása (a tárgyévi költségvetésben kerül meghatározásra).
⇒ Diáksport támogatása (a tárgyévi költségvetésben kerül meghatározásra a
költségvetése alapján)
⇒ Sportlétesítmények tervezési, fejlesztési kiadásai (a tárgyévi költségvetésben
kerül meghatározásra).
⇒ Sport alap (mértékét a tárgyévi költségvetés határozza meg)

IV. 1. 2. 2.

Sport alap
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete "Sport alap"-ot
hoz létre. A Sport alapból elnyerhetı összegre pályázatot kell benyújtani
minden évben a költségvetés elfogadását követı hónapban. Azok a
sporttevékenységet folytató szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik az
év folyamán, legalább egy alkalommal városi szintő sportversenyen vagy
bemutatón tevékenységükrıl számot adnak.
A pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság bírálja el. A pályázati kiírást a
Gyomaendrıdi Híradóban közzé kell tenni.

A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elıkészítésekor
vegye figyelembe a sportcélú finanszírozás e fejezetben lefektetett elveit a koncepció
érvényességének idıpontjáig.

Határidı:
Felelıs:

2000. február 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

13. napirendi pont
Civil szervezetek támogatási alap módosítása
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Hangya Lajosné bizottsági elnök szóbeli ismertetıjében elmondta, az önkormányzat
költségvetése eredeti mőködési kiadásainak 0,75 %-a civil szervezetek támogatási alapja. A
támogatási alap annyiban módosulna, miszerint egy pályázó csak egy önkormányzati kiírású
pályázatra adhat be pályázatot, valamint beruházási vagy épület felújítási célra benyújtott
pályázat elutasításra kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a civil
szervezetek támogatási alap elıterjesztésben leírtak szerinti módosításával, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 384/ 1998.
(XII. 15.) KT. számú határozatát módosítja. (A módosított szövegrész dılt
betővel van jelölve.)
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1999.
költségvetési évtıl "CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSI ALAP"-ot
hoz létre.
A támogatási alap a tárgyévi önkormányzati költségvetés eredeti mőködési
kiadásainak 0,75 %-a legyen. A támogatási alap a közhasznú szervezetek
(Tőzoltóság, Közgyőjtemény Alapítvány) mőködési kiadásainak fedezetét költségvetésének bemutatása esetén, a külön megállapodással rendelkezı
civil szervezet (pl.: Motormúzeum) és a tárgyévben aktuális városi
rendezvények (pl.: a város Millenniumi rendezvény sorozata) pénzügyi
fedezetét, valamint a pályázati eljárás keretében biztosított támogatásokat
tartalmazza.
A Civil Szervezetek Támogatási Alap-ra a pályázati kiírás határideje a
Költségvetési rendelet elfogadását követı Képviselı-testületi ülés. A
pályázatok benyújtási határideje a kiírást követı 30 nap. A pályázatokat a
Humánpolitikai Bizottság bírálja el a benyújtást követı bizottsági ülésen.
A nyertes pályázatokat a Gyomaendrıdi Híradóban közzé tesszük.
A Képviselı-testület a következı pályázati feltételeket határozza meg:
⇒ pályázhat az a magánszemély, aki tevékenységével növeli a város
hírnevét,
⇒ pályázhatnak azok az egyesületek, klubok, akik tevékenységükkel
hozzájárulnak a lakosság nagyobb csoportjának szabadidı hasznos
eltöltéséhez,
⇒ pályázhatnak azok a karitatív szervezetek, akik célul tőzték ki a
rászorulók megsegítését,
⇒ pályázhatnak azok a bírósági bejegyzéssel rendelkezı civil szervezetek,
akik a mővelıdés területén jelentıs tevékenységet folytatnak,
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⇒ a pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be
pályázatot,
⇒ beruházási vagy épület felújítási célra benyújtott pályázat elutasításra
kerül.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet-tervezet
készítésekor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Határidı:
Felelıs:

a tárgyévi költségvetés készítésének idıszaka
Dr. Csorba Csaba jegyzı

14. napirendi pont
Alapító okiratok módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az alapító okiratok módosítására az Állami
Számvevıszék által végzett vizsgálat során tett észrevételek miatt van szükség. Az ellenırzés
során kifogásolásra került, hogy az intézmények alapító okiratában a TEÁOR számok nem
minden esetben fedik a tevékenységi kört, tehát a megváltozott számokat az alapító okiraton át
kell vezetni, kijavítani. Mindez a módosítás azonban a tevékenységi köröket nem érinti.
A képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltakkal egyhangúlag, 19 igen szavazattal
egyetértet és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2000.(I.27.)KT. számú határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 289/1999. (X. 28.) KT. számú
határozattal elfogadott Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola alapító okiratának "3./ Állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége:" meghatározás TEÁOR számai módosulnak:
80.11 helyett 80.10, az alapfokú oktatás a következı szövegrésszel egészül ki:
"Felzárkóztató oktatás.
Hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása.
Általános iskolai napközis foglalkozás.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók
ellátása."
55.24 helyett 55.21 "és enyhén értelmi fogyatékos tanulók diákotthoni
ellátása" szövegrésszel egészül ki,
55.52 Közétkeztetés helyett 55.51. Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés
Határidı:
Felelıs:

2000. január 1.
Dr Csorba Csaba jegyzı

II.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 288/1999. (X. 28.) KT. számú
határozattal elfogadott 2. számú Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának "4./ Állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége:" meghatározás TEÁOR számai módosulnak:
80.11 és 80.12 helyett bontás nélkül 80.10 az alapfokú oktatás a következı
szövegrésszel egészül ki:
"Felzárkóztató oktatás.
Hátrányos helyzető tanulók felzárkóztató oktatása.
Általános iskolai napközis foglalkozás.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók
ellátása
55.52
Közétkeztetés helyett
55.51 Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés
Határidı: 2000. január 1.
Felelıs:
Dr Csorba Csaba jegyzı
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 207/1998. (VII. 30.) KT.
számú határozattal elfogadott Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium alapító
okiratának "4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:" meghatározás TEÁOR
számai módosulnak:
55.24 helyett 55.21,
55.52 Közétkeztetés helyett 55.51. Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés
A "TEÁOR 80.11 Alapfokú oktatás " szövegrész törlésre kerül.
Határidı:
Felelıs:

2000. január 1.
Dr Csorba Csaba jegyzı

IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 14/1999. (I. 28.) KT. számú, a
19/1998. ( I. 28.) KT. számú és a 263/1999. (IX. 23.) KT. számú határozatokkal elfogadott
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának "3./ Állami
feladatként ellátandó alaptevékenysége:" meghatározás TEÁOR számai módosulnak:
55.24 helyett 55.21,
55.52 Közétkeztetés helyett 55.51. Iskolában szervezett intézményi
étkeztetés
A 3./ pont a következı szövegrésszel egészül ki: "Általános iskolába bejáró
gyermekek,tanulók ellátásának támogatása"
Határidı:
Felelıs:

2000. január 1.
Dr Csorba Csaba jegyzı

V.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 287/ 1999. (X. 28.) KT. számú
határozattal elfogadott Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 1./ pontját kiegészíti,
a 8./ pontját a következık szerint módosítja:
• Az 1./ pontnál az intézmény székhelye címe alá a következı alcím kerül - "A székhelyen
kívüli mőködési hely: 5502 Gyomaendrıd, Fı út 2. szám (Városi Polgármesteri Hivatal
Kirendeltség)"
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• A 8./ pontnál a " Szervezeti felépítés" címszó alatti meghatározás helyébe a következı
szövegrész kerül: "Az intézmény szervezeti felépítését a mindenkor hatályos SZMSZ
tartalmazza.
(A Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési
szabályzatáról szóló, többször módosított 7/1991. (IX.19.) KT. számú rendeletben
foglaltak szerint)"
Határidı:
Felelıs:

2000. január 1.
Dr Csorba Csaba jegyzı

15. napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák beszámolója
(Napsugár Óvodák, Blaha úti Óvoda, Vásártéri Óvoda)
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a beszámolót készítı Óvodák vezetıit, majd
felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt, néhány szóban ismertesse a bizottság
beszámolókkal kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság valamennyi beszámolót részletesen
megtárgyalt, és megállapította, hogy a vállalkozásba adást követıen nagyon sok volt a
magánerıs beruházás, felújítás, amellyel az óvodák még szebbek, hangulatosabbak a
gyermeki léleknek megfelelıbbek lettek. A szolgáltatás színvonala javult, amely azt
bizonyítja, hogy önkormányzat nem döntött rosszul, mikor az óvodák közoktatási
megállapodás keretében való mőködtetésérıl döntött.
Az egyes beszámolókat illetıen a Vásártéri óvodánál 55 gyermek jár az óvodába. A
pedagógiai munka a Lépésrıl-lépésre program alapján történik. A vállalkozó különbözı
plussz szolgáltatásokat biztosít a gyermekek számára. A karbantartási munkák megtörténtek,
kisebb fejlesztéseket is végeztek. Összességében az óvoda jól mőködik, a szülık részérıl
panasz nem érkezik, a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
A Blaha úti óvoda 90 fı gyermeklétszámmal mőködik a helyi nevelési program alapján. Az
óvoda pedagógusok lelkes munkáját az óvodavezetı dicséri. Vannak fakultatív programok,
amelyet külsı munkatársak végeznek, mely programokra az óvodai létszám 60 %-a vesz
igénybe. Az óvodavezetı szeretné, ha az önkormányzattal a kapcsolattartás mind két fél
részérıl folyamatos lenne, ezért is kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben idejük
engedi, látogassanak el az óvodába, tekintsék meg, hogyan mőködnek a vállalkozásba adás
óta. A bizottság a beszámolóban leírtakat pozitívan értékelte, javasolják annak elfogadását.
Napsugár óvodákban, mely a Szabadság úti és a Fı úti óvodákat jelenti nagyon nagy felújítási
munkák történtek a vállalkozó által, mindkét óvoda nagyon megszépült. Az óvodák össz
létszáma 73 fı, az étkeztetést a Körös Étterembıl oldja meg a vállalkozó. A pedagógiai
munka a tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján történik. A visszajelzések
alapján a szülık elégedettek az óvodában folyó munkával.
A bizottság és a maga nevében megköszönte az óvodavezetıknek a beszámolót, javasolta a
képviselıknek azok elfogadását.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában elmondta, nagy érdeklıdéssel olvasta az
óvodák beszámolóit, annál is inkább, mert kíváncsi volt, hogy ebben az új mőködtetési
formában hogyan sikerült az elsı év.
A Napsugár óvodák beszámolójából hiányolta, hogy a szakmai és pedagógiai munkára nem
igen tért ki.
A Blaha úti óvodavezetıjének azon törekvése, hogy szeretné az önkormányzattal a
kapcsolatot tartani, pozitívan értékelendı, személy szerint szívesen veszi a meghívást.
Véha Lászlóné képviselı elmondta, a beszámolókat elolvasva az volt a meggyızıdése, hogy
igen is jól döntött a testület, amikor az óvodák vállalkozásba adása mellett döntött.
A szülık elégedettek, örülnek, hogy a gyerekek szép felújított óvodákba járnak, az új
fakultatív programokon a gyerekek szívesen vesznek részt.
A maga részérıl a beszámolókat elfogadásra javasolta.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az óvodavezetık munkáját. Mind két fél
várakozással tekintett erre az új mőködtetési forma felé. Öröm számára, hogy szakmai és
gazdasági vonatkozásban is eredményt értek el, és mindez a szülık megelégedésére szolgált.
Mindehhez kellett az óvónık akarata, és természetes anyagi tıkére is szükség volt, ahhoz,
hogy külsı megjelenésében, tárgyi eszközök tekintetében az óvodák ilyenekké váljanak.
Valamennyi óvodavezetınek, óvónınek kívánta, hogy a jövıben is ugyan ilyen odaadással
végezzék a megkezdett munkát, találják meg számításaikat mind szakmai, mind anyagi
vonatkozásban.
Befejezésként felkérte a képviselıket a beszámolók elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2000.(I.27.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szmola Magdolna
óvodavezetı beszámolóját a Napsugár Óvodák 1999. II. félévi mőködésérıl
elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bárdi Zoltánné
óvodavezetı beszámolóját a Blaha Úti Óvoda 1999. II. félévi mőködésérıl
elfogadja.
3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lázárné Varjú
Judit óvodavezetı beszámolóját a Vásártéri Óvoda 1999. II. félévi mőködésérıl
elfogadja.
Határidı: azonnal
Bárdi Zoltánné óvodavezetı megköszönte a Képviselı-testületnek, hogy elfogadták a
beszámolókat. Ez az idı még rövid volt egy tartalmas beszámoló készítéséhez, de a leírtak
valamelyest tükrözi azt, hogy igyekeznek a munkájukat maximálisan, erejükhöz mérten,
szakmai tudásukhoz képest végezni.
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16. napirendi pont
Beszámoló a Bölcsıde 1999 évi mőködésérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bölcsıde közoktatási keretében való
mőködtetésérıl már nagyobb tapasztalata van a képviselı-testületnek, hiszen már második éve
mőködik ebben a formában. A vállalkozó a második beszámolóját terjeszti a Képviselıtestület elé. A bölcsıde kihasználtsága maximális, 24 fı az állandó gyermeklétszám. Új
szolgáltatásként végzik a gyermekek háztól házig való szállítását. A három és
többgyermekesek részére az 50 %-os normatív támogatás biztosított.
Összességében mőködésbeli probléma nincs a bölcsıdében, a bizottság javasolja a
Képviselı-testületnek a beszámoló elfogadását.
Dezsı Zoltán alpolgármester el kívánta mondani, az oktatási intézmények beszámolóját
áttekintve megállapítható, hogy eljutottak egy olyan idıszakhoz, amikor azokat a Képviselıtestülettel szemben támasztott negatív véleményeket, ellenállásokat mérlegre tudják tenni, és
bebizonyosodik az, hogy igen is jól döntöttek, amikor a vállalkozásba adás mellett döntöttek.
Bizonyítja ezt az is, hogy elégedett vállalkozókkal ülnek most szemben, a szülık részérıl akik legjobban féltek ettıl a változástól- pozitív visszajelzések, vélemények érkeznek.
A beszámolók alapján látható, hogy olyan állapot, körülmény alakult ki az elmúlt idıszak
alatt, amely folytatható, ahhoz, hogy továbbra is ilyen jól mőködı óvodái legyenek a
városnak.
A maga részérıl valamennyi vállalkozónak további eredményes, és jó munkát kívánt.
További hozzászólás, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, a beszámolót egyhangúlag,
19 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja
Lázárné Varjú Judit beszámolóját, a Bölcsıde 1999 évi
mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Beszámoló az 1999 évi gyermekjóléti ellátásról és az ellátásra kötött
együttmőködési megállapodások határidejének meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, lényegében az elıterjesztést
két részre kell bontani. Az elsı rész az intézmény beszámolója az 1999 évi munkáról,
melyet úgy javasol elfogadásra a képviselı-testületnek, miszerint utasítsák az
intézmény vezetıjét, hogy a soron következı ülésre az elıterjesztésben leírt
szempontokkal a beszámolót egészítse ki. Megítélése szerint az elıterjesztett
beszámoló nem ad teljes körő képet az intézményben folyó szakmai munkáról, amely
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fontos lenne abból a szempontból is, mivel az intézmény körzeti feladatot lát el
Hunya és Csárdaszállás községek vonatkozásában.
Az elıterjesztés második részében javasolja a döntés meghozatalát, amely szerint a
fent említett két község önkormányzatával a gyermekjóléti ellátásra kötött
együttmőködési megállapodás 2000. December 31-ig kerüljön meghosszabbításra.
Az érintett települések polgármesterei elégedettek a gyermekjóléti ellátással, az
együttmőködés jól mőködik, mindez lehetıvé teszi városunk térségi pozíciójának
erısítését, és növeli az intézmény kapacitásának kihasználtságát.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság egy kissé szigorúbb volt a
téma megtárgyalása során, mint egyébként. Egyetértettek azzal, hogy a beszámoló
kiegészítésre szorul, a gyermekvédelemben nagyon fontos, hogy a gyermekvédelmi
felelısök az oktatási intézményekkel, rendırséggel, ifjúságvédelmi felelısökkel
tartsák a kapcsolatot. Fontos, hogy a gyermekeknek jogi védelmet biztosítsanak, és
az ide vonatkozó törvénynek megfelelıen tudjanak az alapellátás keretében
feladatokat ellátni.
Nagy gond az intézményben, hogy csak két fıvel mőködnek, ezért is kérték az
intézményvezetıjét, hogy a hivatal Humánpolitikai osztályával legyen napi élı
kapcsolatuk, amely külsı segítséget, ha igénybe vesznek, sokkal hatékonyabb,
eredményesebb munkát tudnak végezni.
A bizottság nevében az elıterjesztésben leírtak szerint javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
További hozzászólás nem volt, a képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2000.(I.27.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyermekjóléti szolgálat
beszámolóját nem fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a soron
következı testületi ülésre az elıterjesztésben meghatározott szempontok
alapos kidolgozásával készítse el beszámolóját.
Határidı: 2000. Február 24.
Felelıs: Pál Jánosné megbízott vezetı
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 18/1999. (I.
28.) KT. számú határozattal elfogadott Csárdaszállás Község
Önkormányzatával, valamint a 391/1998. (XII. 15.) KT. számú
határozattal elfogadott Hunya Község Önkormányzatával a gyermekjóléti
ellátásra kötött együttmőködési megállapodást 2000. december 31-ig
meghosszabbítja.
Az együttmőködési megállapodások 1./, 3./ és 4./ pontjában az idıpontok
értelemszerően módosításra kerülnek.

35

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az együttmőködési
megállapodásokat további egy évre kösse meg.
Határidı: Azonnal

18. napirendi pont
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Kóris Györgyné oktatási fıelıadót, néhány
szóban ismertesse a kérelem lényegét.
Kóris Györgyné hozzászólásában elmondta, az iskola igazgatója azzal a kérelemmel
fordult a képviselı-testülethez, hogy engedélyezze érettségire felkészítı oktatás
indítását szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezı hivatásos vadászok részére
távoktatási formában, tandíjfizetés ellenében. A képzés beindításához való
hozzájárulást a Békés megyei Vadászszövetség is kéri a Képviselı-testülettıl.
A kérelem megvitatása során a Humánpolitikai bizottság úgy foglalt állást, miszerint
elutasítja a kérelmet, mivel abban nem szerepel, hogy az intézmény milyen szakértı
által jóváhagyott program szerint indítaná a képzést. Mivel a távoktatásban szervezett
szakmunkások érettségire felkészítı oktatásnak a törvényi lehetısége meg van, de
gyakorlata még nincs, ezért szükség lenne egy szakértıvel jóváhagyott képzési
programnak a bemutatása. A képzési program megléte után a kérelemben foglaltakra
vissza lehetne térni.
Dr. Dávid Imre polgármester el kívánta mondani, hogy az iskola igazgatója a
bizottság javaslatával egyetértett. A képzési program megléte után új kérelmet kell
elıterjesztenie.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Gubucz
József a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatója - érettségire
felkészítı oktatás indítása szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezı
hivatásos vadászok részére - tárgyú kérelmét a szakértıvel jóváhagyott
oktatási program bemutatásáig elutasítja.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatójának helyettesítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az intézmény vezetıje
Lehoczkyné Wolf Tünde január 5-tıl megkezdte gyermekápolási szabadságát, ezért szükséges
intézkedni a helyettesítésérıl. Az érintettekkel történt szóbeli egyeztetés alapján az a
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megállapodás született, miszerint az igazgató nı távollétének idejére Holubné Hunya Anikó
igazgatóhelyettes kerüljön megbízásra a vezetıi feladatok ellátására.
Az ide vonatkozó jogszabályok értelmében a helyettesítés idejére a vezetıi pótlék megilleti,
melynek fedezetét az intézmény költségvetésébıl kell biztosítani.
Arra kérte a képviselıket, hogy a fentiek figyelembe vételével január 5. Napjától
visszamenıleges hatállyal bízzák meg Holubné Hunya Anikót a vezetıi feladatok ellátásával
az igazgató nı távollétének idejére.
A képviselı-testület egyetértve az elmondottakkal, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, munkáltatói jogkörében eljárva;
2000. Január 5. Napjától visszamenıleges hatállyal megbízza Holubné
Hunya Anikó igazgató helyettes tanárnıt Lehóczkyné Wolf Tünde
igazgatónı távolléte idejére az intézmény vezetésével. Illetményét a
helyettesítés idıtartamára az F/9 -es besorolás szerinti / jelenleg 62. 700. Ft
/, és a 23o % os magasabb vezetıi pótlék /jelenleg 31. 100. Ft / összegében
állapítja meg.
Határidı:

azonnal

20. napirendi pont
Városi Gondozási Központnál a magasabb vezetıi pótlék megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai bizottság elnökét
néhány szóval ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes ez az intézmény nemcsak
elhelyezkedésében tagolt, hanem tevékenységében és az ellátott feladatok tekintetében is
eléggé összetett. A folyamatos üzemelés, a bentlakást biztosító ellátás, az idısek klubja, az
étkeztetés megszervezése nagy felelısséggel járó vezetıi munkát igényel, melyet fokoz még
az intézményben jelenleg folyó beruházásnak az irányítása, bonyolítása.
Mindezekre tekintettel a szakbizottságok azzal a javaslattal élnek a Képviselı-testület felé,
hogy Gellai Józsefné intézményvezetı vezetıi pótlékát a mindenkori pótlékalap 300 %-ban
határozzák meg, az intézmény költségvetési keretén belül.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a szakbizottságok javaslatával, felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, munkáltatói jogkörében eljárva;
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ intézményvezetıje magasabb
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vezetıi pótlékát 2000. január 1. Napjától a mindenkori pótlékalap 300 % ában állapítja meg. / Ez évben; 14.600.-Ft 300 % -a egyenlı: 43 .800 Ft. /
Ezzel összefüggésben az intézmény önkormányzati többlettámogatást nem
kérhet, összegét az intézmény 2000. Évi költségvetésébıl kell fedezni.
Határidı:

azonnal

21. napirendi pont
Gyomaendrıd Város aljegyzıjének kirendelése Örménykútra jegyzıi feladatok
ellátására
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés részletesen tartalmazza az aljegyzı
kirendelésével kapcsolatos lényeges szabályokat.
A maga részérıl több szempontból is fontosnak tartja a kirendeléshez való hozzájárulást,
ahhoz, hogy a város a Hármas-Körös kistérségben elfoglalt vezetı pozícióját meg tudja
tartani, illetve erısíteni szükséges a kistelepülésekkel a jó kapcsolat fenntartása, amelybıl
nem csak városunk, de a község is profitálni tud. Ezáltal megismerhetik a község problémáját,
az ottani közigazgatásnak a mőködését.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a szakbizottság által is
támogatott határozati javaslatot az elıterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1992. évi XXIII. Tv. 21.§-ban
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 1992. évi XXII. tv. 105.§ és
106.§-ban foglaltakra is Gyomaendrıd Város Önkormányzatának aljegyzıjét,
Megyeri László köztisztviselıt, Örménykút Község Önkormányzatához 2000.
január 1-tıl a jegyzıi feladatok ellátására heti kétszer 4 órában valamint a
képviselı-testületi ülések idejére kirendeli, a községnél a jegyzı állás 1990. évi
LXV. tv. 36.§ (1) meghatározottak szerinti kinevezéssel történı betöltéséig. A
kirendeléssel kapcsolatos mindennemő költség Örménykút Község Képviselıtestületét terheli.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kirendelésrıl, és annak
feltételeirıl, Örménykút Község Képviselı-testületét tájékoztassa.
Határidı: 2000. január 30, illetve a községnél a jegyzı állás határozati javaslat
szerinti betöltése
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Nút-Federland Kft. ( Balázs Dezsı) ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelme

38

Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke az alábbiak szerint
ismertette az elıterjesztést:
Mint emlékezetes a Kft az elmúlt év november havi testületi ülésre egy hasonló tartalmú
kérelmet nyújtott be a Képviselı-testület felé, miszerint a vásártér területébıl meg kíván
vásárolni 4000-5000 m2 területet. Akkor a képviselı-testület a terület értékesítése mellett
döntött, a hozott határozatban meghatározta az értékesítés feltételeit.
Idıközben a Kft. ügyvezetıje Balázs Dezsı újbóli kérelemmel fordult az önkormányzat felé,
amely szerint a az általa végzett tevékenység bıvülése miatt a részére értékesített terület
folytatásaként további 5000 m2 még szeretne megvásárolni.
A kérelmet a bizottságok megtárgyalták és egyetértettek a kért terület értékesítésével, az
elıterjesztésben meghatározott feltételekkel, melyek közül kiemelte, hogy a vásártér
használhatóságát, átjárhatóságát a vevınek biztosítani kell, minimum 10 m-es szélességő sáv
megépítésével közlekedés és egyéb tevékenység céljára.
Balázs Dezsı a Kft. ügyvezetıje hozzászólásában kinyilatkozta, hogy a terület értékesítésére
meghatározott feltételeket elfogadja és vállalja azok teljesítését.
További hozzászólás nem lévén a Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2000.(I.27.)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 korábbi 326/1999.(XI.25.)KT. számú határozatában foglalt
feltételek szerint, annak kiegészítéseként újabb 5000 m2 nagyságú összesen
mintegy 10.000 m2 területet értékesíti Nút - Federland Kft. Gyomaendrıd, II.
ker. Blaha Lujza út részére.
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, melynek határideje 2001.
december 1.
6/ Az adásvételi szerzıdés megkötése, illetve az engedélyeztetési eljárás elıtt
az építtetı nyújtsa be az - építésügyi hatósággal elızetesen egyeztetett épületek és építmények elhelyezésére vonatkozó egyszerősített vázlattervet ( az
"utcakép" kialakításáról, az építmények homlokzati megjelenítésérıl ) a
Városfenntartó és Környezetvédelmi, illetve a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságok felé.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2000. február 29.
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23. napirendi pont
Millenniumi szobrok elhelyezése
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, a millenniumi évforduló
megünneplését az önkormányzat és a Városunk Nagyjaiért Közhasznú Alapítvány köztéri
szobrok felállításával szeretné emlékezetesebbé tenni, amely szobrokat a Ligeti holtág partján
a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola elıtt szeretnék felállítani, ezáltal egy szoborsétányt
kialakítva.
A szobrok városunk híressé vált szülötteinek állítana emléket, az önkormányzat Rózsahegyi
Kálmán színmővésznek, az alapítvány pedig Tímár Máté írónak a mellszobrát készíttetné el.
A szobrok elkészítésére két mővésztıl kértek árajánlatot, melyek közül Mihály Bernadett
faszobrász ajánlata a kedvezıbb 570.000 Ft/db, ezért a bizottság annak elfogadására tett
javaslatot.
A szobrok elhelyezésével kapcsolatosan további költségként jelentkezik még a terület
rendezése, a szobrok alapzatának készítése, amely 500.000 Ft körüli kiadást jelent az
önkormányzat számára.
Az elızetes információk a szobrok készítésének költségei csökkentésére lehetıség van
pályázatot benyújtani a Képzımővészeti Lektorátushoz. A támogatás mértéke az alkotások
mővészeti értékének megállapítása alapján fog történni.
Az elképzelések szerint a szobrok május 26-án a Rózsahegyi Napok keretén belül kerülnének
felállításra.
A bizottság nevében kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az elıterjesztés szerint
szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/2000.(I.27.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a beérkezett ajánlatok közül Mihály
Bernadett Dipl. Faszobrász-Restaurátor Mővész /Szigetmonostor/ ajánlatát
fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Rózsahegyi Kálmán
mellszobrának készítésére vonatkozó megállapodást a nyertes ajánlattevıvel
kösse meg. A költségek csökkentése érdekében a pályázatot készítse el, és a
Képzımővészeti Lektorátushoz nyújtsa be.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2000 évi költségvetési
rendeletben a szobor készítéséhez és elhelyezéséhez szükséges fedezetet
biztosítsa.
Határidı:
Felelıs:

A megállapodás megkötésére 2000. Február 05.
A pályázat benyújtására értelem szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı
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24. napirendi pont
Tájékoztató az adóhátralék behajtására kiadott azonnali beszedési megbízások
eredményérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Havelda Jánosnét az adóosztály vezetıjét néhány
szóval egészítse ki a tájékoztatóban leírtakat.
Havelda Jánosné osztályvezetı a felkérésre elmondta, elsıként a közmeghallgatáson
hangzott el, hogy mennyi az önkormányzat kintlévı adóhátraléka. Akkor 28 millió Ft volt a
kintlévı tıke és ehhez kapcsolódóan közel 16 millió Ft pótlék. Adóvégrehajtás keretén belül
éltek az inkasszó kiadásának lehetıségével, elsı lépésként a 100.000 Ft feletti összegő
adótartozással rendelkezı adóalanyok tekintetében. Ez az összeg 82 ügyfelet érintett, de csak
37 esetben tudtak kiadni inkasszót, a többi ügyfél esetében vagy nem volt bankszámlája, vagy
már folyamatban van ellene a felszámolási eljárás. A 37 adóalanyból 8 ügyfél önként rendezte
tartozását, míg 29 adóalany esetében azonnali beszedési megbízás kiadására került sor 15
millió Ft összegben. A január 19-i állapotnak megfelelıen több mint 50 %-os volt a
megtérülés, 7.800 e Ft adóbevétel folyt be az önkormányzat számlájára. 14 ügyfél teljesen
megtérítette a tartozását, 7 ügyfél vonatkozásában pedig további megtérülés várható. 4 ügyfél
egyéb módon kívánta adótartozását rendezni, melyek közül három esetben a jegyzı úrral
egyezség született, egy esetben a megállapodás még folyamatban van.
A közeljövıben tervezik, hogy a hátralékosok listáját átadják az APEH-nak, ami további
megtérülést eredményezhet.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az állampolgárok zöme tisztességesen fizeti az
adót, ahol átmeneti fizetési probléma merül fel, ott igyekeznek egyezségre jutni egy határon
belül, de a visszatérı nem fizetıkkel szemben, ahol a hajlandóság sem látszott igyekeztek
határozottan fellépni, amelynek meg is lett az eredménye, még ha nem is teljes egészében
folyt be a kintlévıség. Ez így tisztességes a többi adófizetıvel szemben, valamennyi adóalanyt
egyformán kell kezelni.
Itt kívánta megköszönni az adóosztály lelkiismeretes munkáját, amely következtében ilyen
szép eredményt tudtak elérni.
Felkérte a képviselı-testület tagjait, hogy a tájékoztatóban leírtakat szíveskedjenek tudomásul
venni.
A Képviselı-testület az adóhátralékok behajtására kiadott azonnali beszedési megbízások
eredményérıl készített tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette.
További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester megkérdezte a jelenlévıket van e
valakinek közérdekő bejelenteni valója.
Miután bejelentés nem hangzott el, tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4)bekezdés
a. pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalását zárt ülés keretében
folytatja le a Képviselı-testület.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre

Dr. Csorba Csaba
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polgármester

jegyzı

Véha Lászlóné
hitelesítı

Kovács Attila
hitelesítı
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