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JEGYZİKÖNYV
Készült: Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. február 24-i ülésérıl, a
Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester, Dezsı Zoltán
alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva,
Ifj. Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre,
Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka
Sándor, Dr. Valach Béla 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
Rajkó Sándorné és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urakat, a hivatal osztályvezetıit, az önkormányzati intézmények vezetıit és dolgozóit, a
meghívottakat, valamint a helyi és megyei sajtó képviselıit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 19 fı képviselı.
Vass Ignác képviselı elızetesen jelezte késését. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte
Garai János és Jakus Imre képviselıket.
A köszöntés után röviden tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által létrehozott Mővelt Cigány Ifjúságért
Alapítvány 2,2 millió Ft támogatást nyert pályázati úton a Védelmi Együttmőködési Irodától
(Budapest), amelyet a Romaház felújítására használhatnak fel. Ahhoz azonban, hogy a kapott
támogatást fel tudják használni szükséges a Romaház épülete tulajdonjogának rendezése, az
ugyanis még az önkormányzat tulajdonában van, mivel a vásárlásra megelılegezett támogatást
a Kisebbségi Önkormányzat még nem fizette vissza. A tulajdonjog rendezésére vonatkozó
elıterjesztés a mai ülés napirendjei között szerepel.

52

Február 18-19-én szintén a kisebbségi önkormányzat tartott egy két napos konferenciát,
amelyen részt vettek az országos cigány szervezetek tagjai, elıadók, s az ezeket összefogó
civil szervezetek képviselıi. A konferencián többek között szó volt a cigányság helyzetérıl, a
problémákról, a cigányság sorsáról, a törvény adta lehetıségeikrıl, a beilleszkedés és a
munkalehetıség problémáiról. Ezentúl az országosan is ismert elıadók sok érdekes témában
tartottak elıadást.
Február 19-én a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében volt egy egyeztetı
megbeszélés a megyei kisebbségi önkormányzatok részére a május 20-án Gyomaendrıdön
megrendezésre kerülı Anyanyelvi Kulturális Nap programjával kapcsolatban.
Városunk vendége volt Hanó Miklós úr kisgazdapárti országgyőlési képviselı. Elıször a
gyomai, majd az endrıdi településrészen tartott fórumot, amelyen nem volt túl nagy az
érdeklıdés a lakosság részérıl.
A térségi szilárd kommunális hulladéklerakó telep beruházásra vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatban volt egyeztetı megbeszélés, a kistérséghez tartozó települések
képviselıinek részvételével. Érdekessége a dolognak, hogy ezt a megbeszélést Szarvas város
kezdeményezte, mivel meglátásuk szerint csak úgy van realitása a tervezett beruházás
megvalósulásának, ha ık is csatlakoznak, és együtt közösen nyújtjuk be a pályázatot.
A végleges egyeztetésre a jövı hét folyamán kerül sor, a pályázat benyújtási határideje
április 1.
A belvíz okozta károkat illetıen elmondta, a belvízvédekezésre felhasznált költség jelenleg
13 millió Ft-nál tart. Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben komolyabb esızések nem
voltak, a talajvíz még mindig nagyon magas állású, nehezen apad. Az önkormányzati
tulajdonú utakban keletkezett belvízkárok felmérése megtörtént, errıl szóló részletes
tájékoztatás a mai ülés napirendjei között szerepel. Az intézményi épületekben,
középületekben keletkezett kár nagysága 49 millió Ft. Belvízkárt szenvedett
magántulajdonban lévı lakóingatlanokra ez idáig kb.: 110 bejelentés érkezett.
Összesen 97 millió Ft igény került lejelentésre annak érdekében, hogy a belvízelvezetéshez
használt szivattyúk automatizálását meg tudják oldani, illetve a régi állandó javításra szoruló
szivattyúkat le tudják cserélni.
Az idıközben történt egyeztetések eredményeként úgy tőnik, hogy az Ipari Park területe
bıvülni fog, a GYOMASZOLG Kft. - aki megnyerte az Ipari Park címet - a jelenlegi Ipartelep
utcán lévı telepnek a területét is bevinné, ugyanakkor a szomszédságában lévı THERMIX
Építıipari Szövetkezetnek is vannak ilyen elképzelései, illetve a TÜZÉP telep még nem
döntött ebben a kérdésben. Amennyiben ezeket a területeket beviszik az Ipari Park területébe,
úgy az számukra bizonyos költséget jelentene, de utána rájuk is ugyanúgy érvényesek
lennének a pályázat adta kedvezmények, mint például a foglalkoztatás, stb., illetve különbözı
állami forrásoknak a megszerzése.
A legutóbbi ígéretek szerint az okmányiroda kialakítására a második negyedév végén kerül sor
Gyomaendrıdön.
Az ülés megkezdése elıtt a képviselık részére kiosztásra került a város millenniumi
programja. Május 25-én ünnepi testületi ülés keretében kerül sor a Millenniumi Emlékzászló
átadására, amelyet Dr. Kara Pál helyettes államtitkár fog átadni.
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A PHARE program keretében szervezett Közigazgatási Képzési Program az Európai Unióról
témájú továbbképzésen vettek részt Hangya Lajosné képviselı, és Fekécs Rita köztisztviselı.
Befejezésként elmondta, a Március 14-i Ünnepi Megyegyőlésre a meghívó készítése
folyamatban van, kérte az intézmények vezetıit, hogy a diákok, tanárok közül is minél többen
vegyenek részt.
Dr. Kovács Béla képviselı napirend elıtti hozzászólásában felhívta az érintettek figyelmét a
Hısök úti hársfasor állapotára. A téli idıjárás eléggé megcsúnyította, tönkre tette a fákat, sok
az elszáradt faág. A jó idı beálltával gondoskodni kell a rendbetételükrıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı néhány szóban tájékoztatni kívánta a jelenlévıket arról, hogy a
Sportcsarnok üzemeltetésére a nyertes pályázóval az üzemeltetési szerzıdés megkötésre
került. Március 1. napjától a Sportcsarnok és a hozzá tartozó Ifjúsági és Sport Tábor
üzemeltetését a SPORTTRIÓ Kft. végzi.
Bizonyára sokan értesültek arról, hogy Babos Lászlóné pályázó - aki a Sportcsarnok
igazgatója volt - jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatalnál, amelyben kérte a Sportcsarnok vállalkozásba adásával kapcsolatos eljárás, a
Képviselı-testület döntésének törvényességi felülvizsgálatát. A vizsgálat megkezdıdött, az
iratanyagokat a hivatal a vizsgálatot végzık rendelkezésére bocsátotta. A pályázó nyilatkozata
szerint, amennyiben a Közigazgatási Hivatal vizsgálata nem vezet eredményre, úgy a
Munkaügyi Bírósághoz fordul.
További tájékoztatásként elmondta még, hogy február 7-én egy aláírás győjteményt adtak át
Polgármester úrnak, amelyben az aláírók a Sportcsarnok vállalkozásba adása ellen tiltakoznak.
Sajnos azonban, ezzel az aláírásgyőjtéssel a kezdeményezık elkéstek, ugyanis akkor már a
pályázat kiírásáról megvolt a testület döntése, így ezt érdemben a Képviselı-testület már nem
tudja kezelni.
Összegezve elmondható, hogy a csarnok az új üzemeltetési formában jól mőködik, azokat a
célokat teljesíti, amelyért létrehozták.
Kérte a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatását vegyék tudomásul.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a napirend elıtti hozzászólásokat,
tájékoztatásokat, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendek
közé javasolta felvenni:
22./ napirendi pontként: Pályázat benyújtása közmunkaprogramok 2000. évi támogatására
23./ napirendi pontként: Tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulás tárgyú elıterjesztéseket.
Az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került a 2000. évi költségvetési rendelet-tervezettel
kapcsolatos a könyvvizsgálói jelentés.
Ugyanakkor tájékoztató anyag került kiosztásra az un. Béke Faház használatba adásával
kapcsolatban, továbbá a helyi kábeltelevízió helyzetének alakulásáról, illetve a Bónom-zugi
holtág halászati jogának rendezése tárgyú napirendhez a Bónom-zugi Egyesülettıl beérkezett
kérelem.
Felkérte a képviselıket, hogy az elmondottak figyelembevételével hozzák meg döntésüket a
napirendre tett javaslattal kapcsolatban.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.
2.
3.
4.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése
Az Önkormányzat 1999. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
A Közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII.23.) KT. számú rendelet módosítása
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása
5. Közoktatási megállapodás keretében mőködı Óvodák beszámolója (Kossuth úti,
Selyem úti, Tulipános Óvodák)
6. Beszámoló az 1999. évi gyermekjóléti ellátásról
7. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
8. Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontjai
9. Képviselı-testületi határozatok hatályon kívül helyezése
10. Az Idısek Otthonába soron kívüli elhelyezésrıl döntést hozó bizottságba a
fenntartó képviselıjének megbízása
11. A Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének béremelése
12. Gubucz József igazgató részére béremelési javaslat
13. Templom-zugi holtág halászati jogának rendezésére vonatkozó haszonbérleti
szerzıdés tervezet
14. Bónom, Soczó és Pap-zugi holtágak halászati jogának hasznosítása
15. A belvíz okozta károk felmérése a város közúthálózatában.
16. A Rákóczi u. 19. sz. alatti volt Zeneiskola ingatlan megvásárlására beérkezett
pályázat elbírálása
17. Cigány Kisebbségi Önkormányzat földhasználatának meghosszabbítása
18. Dr. Katona Piroska kérelme
19. Békés Megyei Munkaügyi Központ helyiségbérleti díj csökkentésére irányuló
kérelme
20. Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület használatában lévı gépjármővek térítésmentes
átadása
21. Lóversenyfogadás és agárverseny-fogadás mőködtetésére vonatkozó nyilvános
pályázati kiíráshoz való hozzájárulás
22. Pályázat benyújtása közmunkaprogramok 2000. évi támogatására
23. Tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulás
Határidı: azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtására tett
jelentéssel kapcsolatban kérte a Képviselı-testület döntését.
Hozzászólás, észrevétel, a jelentésben leírtakhoz nem volt, a Képviselı-testület egyhangú,
19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 194/1999.(VII.29.), 249/1999.(IX.23.),
259/1999.IX.23.),
268/1999.(IX.23.),
297/1999.(X.28.),
309/1999.(XI.25.),
327/1999.(XI.25.), 348/1999.(XII.16.), 350/1999.(XII.16.), 352/1999.(XII.16.),
353/1999.(XII.16.), 354/1999.(XII.16.), 356/1999.(XII.16.), 358/1999.(XII.16.),
366/1999.(XII.16.) KT. számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal

1./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosnét a Pénzügyi osztály megbízott vezetıjét,
hogy néhány szóban egészítse ki az elıterjesztett anyagot.
A Képviselı-testület figyelmébe ajánlotta a könyvvizsgáló költségvetési tervezettel
kapcsolatos jelentését, amely szerint az elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.
Tóth Lajosné megbízott osztályvezetı a felkérésre elmondta, a Képviselı-testület a
november havi ülésén fogadta el az önkormányzat 2000. évi költségvetési koncepcióját.
A jelen ülésre beterjesztésre került költségvetési tervezetben a bevételek fı összege 1.669.527
E Ft, ezen belül 31.059 E Ft rövid lejáratú hitel a jelenlegi mutatkozó hiány fedezete.
A kiadások fı összege 1.669.527 E Ft, ezen belül mőködési kiadás 1.141.930 E Ft, felújítás
21.254 E Ft, fejlesztés 356.372 E Ft, céltartalék 149.971 E Ft. A költségvetési hiány az össz
költségvetésnek az 1,9 %-a, amely takarékos gazdálkodással, pályázati lehetıségek
kihasználásával megszüntethetı.
A költségvetési tervezet kialakulását intézményi egyeztetések, bizottsági tárgyalások,
érdekegyeztetı véleményezés és könyvvizsgálói értékelés elızte meg. Mindezek a fórumok a
beterjesztett költségvetési tervezetet elfogadásra javasolják a Képviselı-testületnek.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének véleménye szerint a
körülményekhez képest egy jó költségvetést sikerült összeállítani. Az elızetes koncepcióhoz
képest sajnos lesznek olyan feladatok, amelyek elmaradásra kerülnek, de alapvetıen az
intézmények zavartalan mőködése biztosított lesz.
A költségvetés biztosítja továbbá a közszférában dolgozók részére az 1999. évi alapbérek
8 %-kal való növekedését, ugyanakkor biztosít egy olyan lehetıséget is az intézmények
számára, hogy további bevételek szerzése céljából benyújtásra kerülı pályázatokhoz
szükséges saját erıt biztosítja számukra.
A bizottság nevében a költségvetési rendeletet megalkotásra, valamint a határozati javaslatban
foglaltakat elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a költségvetést
elsıdlegesen humánpolitikai szempontból értékelte. Összességében a költségvetést
megalapozottnak tartották, ugyanakkor nem mondható kiegyensúlyozottnak, mivel fejlesztési
kiadásokban bıvelkedı, viszont humánpolitikai szempontból eléggé takarékos.
Az intézményeket szoros költséggazdálkodásra ösztönzi.
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A költségvetés nagymértékben tartalmaz szennyvízhálózat bıvítést, ipari park építést, stb.,
ugyanakkor a mőködési költségben visszafogott, szinten tartó, és a szociális oldalát tekintve is
ugyanez mondható el.
Pozitívuma a költségvetésnek, hogy a fiatalok lakásépítési támogatását nem vonta el, hanem
1,3 millió Ft-tal megemelt az elmúlt évihez képest.
Ugyanakkor nehezményezte a bizottság, hogy a közoktatási intézmények vonatkozásában szó
sincs azok kötelezı eszköz- és felszerelés beszerzésérıl, ami fokozatos intézményi
elszegényedéshez vezethet. Nehezményezték továbbá, hogy az endrıri Könyvtár épület
felújításáról nem lehet szó ebben az évben, azt a Közösségi ház felújításával együtt tervezik
elvégezni a következı évben.
Tartalékok között szerepel a 2. sz. Általános Iskola épületfelújítása és az egészségügyi
röntgengép felújítása, amelyekhez a plusz forrást pályázat útján próbálják meg elıteremteni.
Mindezek ellenére a költségvetést megalapozottnak tartotta, és bár nem lesz könnyő dolguk az
intézményeknek a gazdálkodást illetıen, a bizottság nevében elfogadásra javasolta.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a maga részérıl megköszönte a költségvetés készítıinek,
hogy ilyen részletes, jól áttekinthetı anyagot terjesztettek a Képviselı-testület elé. Azok
számára is, akik nem a számok világában dolgoznak, jól nyomon követhetı a számoknak az
alakulása. Reálisnak és pénzügyileg kiegyensúlyozottnak tartja a város 2000. évi
költségvetését. A fejlesztési tartalék pályázati saját erı elkülönítése nagy biztonságot jelent a
városfejlesztési és egyéb pályázati lehetıségében.
Egyetértett az elıtte felszólaló képviselı asszony azon véleményével, hogy fejlesztési
kiadásokban bıvelkedı, viszont humánpolitikai szempontból eléggé takarékos a költségvetés.
Természetesen nagyon nagy szükség van a betervezett fejlesztésekre is, de legalább
ugyanennyire fontos a humánoldalnak - a jövınek a biztosítása.
Összességében megítélése szerint a költségvetés a beterjesztett formában elfogadható, a
betervezett 31 millió Ft-os hiány gondos gazdálkodással év végére biztosan kigazdálkodható.
Dr. Dávid Imre polgármester összefoglalva a hozzászólásokat, véleményeket elmondta, az
elhangzott kritikákat természetesen el kell, hogy fogadja. Elismerhetı az a megállapítás, hogy
költségvetés humánpolitikai oldala lehetne erısebb, - de látni kell azt, hogy a megyei
közoktatási intézményekben mindenhol csak 5 %-os béremelést biztosítottak a dolgozóknak a mi költségvetésünk pedig 8 %-ot tartalmaz. Ezt át lehetett volna tenni a humánoldalra, hogy
az szebb képet mutasson, de akkor igazán a tényleges érdemi munkát nem tudták volna ilyen
módon elismerni. Ezt azért pozitívumként kell elkönyvelnünk, amely nyilván annak az
eredménye, hogy több éven keresztül következetes - olykor drasztikus - gazdálkodásra
ösztönözték az intézményeket.
Azt azonban látni kell, hogy egy forráshiányos költségvetéssel állunk szemben, és ha nem
vigyázunk év végére az is maradhat.
Mint a hozzászólások során is elhangzott, lesznek olyan intézményi felújítások, amelyek
ebben az évben elmaradnak, de viszont számolni kell még idıközben nem várt kiadásokra is.
A központi Orvosi Ügyelet épülete is sürgıs felújításra szorulna, de a szakvélemény szerint
nem éri meg, indokolt továbbá a hivatali gépkocsi (Mitsubishi) lecserélése egy alacsonyabb
fogyasztásúra a megnövekedett üzemanyagárak miatt.
A város Általános Rendezési Tervének mőszaki tartalmú felülvizsgálata is sürgetı, erre a
költségvetésben 10 millió Ft lett elkülönítve, de valószínőleg ez a pénz nem lesz elegendı,
pályázati pénzekkel ki kell egészíteni.
Nincs szó a költségvetésben a tisztségviselık bérrendezésérıl és a képviselık tiszteletdíjának
rendezésérıl, erre a törvénymódosítás követıen kell majd visszatérni.
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Összességében elmondható, hogy kiegyensúlyozott, de forráshiányos költségvetés került
beterjesztésre, mely költségvetés az intézmények számára az alapvetı mőködési feltételeket
biztosítja, biztosítja továbbá a bér növekményét, és alapvetı fejlesztési dolgokat. A hiány
pedig következetes, szigorú gazdálkodással év végére kezelhetı, és az az út, amely az elmúlt
években a fejlıdés, fejlesztés és a mőködés területén elindult folytatható lesz.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket a költségvetési rendelet
megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2000. (…..) KT. számú rendelete
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2000. évi költségvetésérıl

A rendelet megalkotását követıen a Polgármester kérte a képviselıket, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok elfogadásáról döntsenek.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2000. (II.24.) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a feladatok racionálisabb elvégzésére, a
közalkalmazottak 2000. évi bérfejlesztésének biztosítása érdekében a következı
létszámleépítés végrehajtását rendeli el.
2. sz. Általános Iskola és Óvoda
1 fı teljes munkaidıs adminisztratív dolgozó
1 fı rész munkaidıs technikai dolgozó
1 fı teljes munkaidıs óvoda pedagógus

2000. március 1. napjától
2000. március 15. napjától
2000. augusztus 12. napjától

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
1 fı teljes munkaidıs technikai dolgozó
1 fı teljes munkaidıs pedagógus
1 fı teljes munkaidıs pedagógus

2000. március 1. napjától
2000. május 1. napjától
2000. május 16. Napjától

A létszámleépítésbıl felszabaduló bért az állományban maradó közalkalmazottak
2000. évi bérfejlesztésére kell felhasználni.
A létszámleépítés végleges.
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A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetıket, hogy az álláshelyet szüntessék
meg, a létszámcsökkentést úgy hajtsák végre, hogy a feladatok változatlan szintő
ellátását a továbbiakban is biztosítsák.
A Képviselı-testület utasítja polgármestert, hogy a létszámleépítés többletköltségének
fedezetére nyújtsa be pályázatát a Békés Megyei TÁKISZ-hoz.
Határidı: 1.) a létszámintézkedés végrehajtása
2.) a pályázat benyújtása
Felelıs: 1.) Intézményvezetık
2.) Dr. Dávid Imre polgármester

2000. március 1.- 2000. aug. 12.
2000. március 31.

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Általános Iskola részére a 2000/2001
tanévre tervezett tanulói létszám növekedés miatt engedélyezi 538 E Ft normatív
állami támogatás megelılegezését. Amennyiben a tanulói létszám növekedés nem
teljesül az intézménynek a többlettámogatást a 2000. évi költségvetésébıl ki kell
gazdálkodni.
Határidı: 1.) a támogatás folyósítása
2.) a többlettámogatás visszavonása
3.) a többlettámogatás kigazdálkodása
Felelıs: 1-2.) Dr. Dávid Imre polgármester
3.) Intézményvezetı

folyamatos
2000. október 7.
2000. december 31.

3./
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola gazdálkodását erısen befolyásolja a
mezıgazdasági szakoktatás miatt a belvízhelyzet, a takarmány és energiaárak
változása.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy takarékos gazdálkodással
ellensúlyozza a várható többletköltségeket. Amennyiben belsı átcsoportosítás ellenére
mőködési problémák jelentkeznek, azt részletesen kidolgozott kérelemben jelezze a
Képviselı-testületnek.
Határidı:
Felelıs:

2000. augusztus 31.
Intézményvezetı

A határozat meghozatala után Dr. Dávid Imre Polgármester az alábbiakról kívánta tájékozatni
a Képviselı-testületet:
Nagy Istvánné a pénzügyi osztály vezetıje 39 év közszolgálati jogviszony után búcsút mond a
hivatalnak és nyugdíjba vonul. 1984 óta minden évben İ készítette elı és kezelte a város
költségvetését.
A hivatalban kezdte pályafutását, az akkori önéletrajzában ezt írta: "Szeretem lakóhelyemet,
munkahelyemet, szeretem a szakmámat. Munkámat igyekszem úgy végezni, hogy
feletteseimnek, munkatársaimnak, a lakosság érdekeinek megfeleljek és szolgáljak."
A 39 év alatt ezt a kívánságát sikerült teljesítenie.
A nyugdíjas éveihez a Képviselı-testület tagjai és a maga nevében erıt, egészséget és nyugodt
életet kívánt a családja körében.
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Ezen alkalomból javasolta a Képviselı-testületnek Nagy Istvánné részére "Gyomaendrıdért
Kitüntetı Emlékplakett" adományozását a közszolgálatában végzett kiemelkedıen magas
színvonalú áldozatos munkájáért.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Nagy Istvánné - a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályának vezetıje részére - nyugdíjba vonulása alkalmából
"Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettet" adományoz a közszolgálatában végzett
kiemelkedıen magas színvonalú áldozatos munkájáért.
Határidı: azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyzı gratulált Nagy Istvánnénak, majd
átnyújtották részére a kitüntetı emlékplakettet és az oklevelet.

2./ napirendi pont
Az önkormányzat 1999. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Tóth Lajosné megbízott osztályvezetı elmondta, a rendeletmódosítás a december hónapban
jelentkezett többletbevételek pénzügyi teljesítését jelenti. Többletbevételek központi
támogatásból, adóbevételbıl és saját mőködési bevételekbıl keletkeztek, amelyek kiadásai a
fejlesztési tartalékok között és a mőködési kiadások között szerepeltették.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, ezeket a változások
tényadatok, így a szakbizottságok által is megtárgyalt és elfogadásra javasolt rendelettervezetet meg lehet alkotni.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2000. (…..) KT. számú rendelete
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1999. évi költségvetésérıl
szóló többször módosított 11/1999. (III.10.) KT. számú rendelet módosításáról
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3./ napirendi pont
A Közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII.23.) KT. számú rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Képviselı-testület által az elmúlt évben megalkotott
közmővelıdésrıl szóló rendeletben kerülnek leszabályozásra azok a célkitőzések és feladatok,
amelyeket a közmővelıdés területén felvállaltak. Ezen belül került leszabályozásra a
közmővelıdési alap, amelynek a módosításról szól a beterjesztett rendelet-tervezet. A
módosítás lényege, hogy a kiemelten közhasznú szervezetként mőködı Közgyőjteményekért
Alapítvány bizonyos mőködési költségeinek biztosítását - konkrétan a bér- és dologi
kiadásokat - a Képviselı-testület a közmővelıdési alapból címkézetten jelöli meg és biztosítja
az Alapítvány részére.
Kérte a képviselıket, hogy a tervezetben leírtak, valamint az általa elmondottak
figyelembevételével a rendelet módosítását fogadják el.
A döntés elıtt a polgármester felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2000. (…..) KT. számú rendelete
a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII.23.) KT. számú
rendelet módosításról

( Vass Ignác képviselı megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 20 fı. )

4./ napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról szóló
rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
néhány szóval ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a felkérésre elmondta, a módosítás lényegében a rendelet
mellékletére vonatkozik. Az energetikus minden évben megküldi az energiahordozókra
vonatkozó adatokat, amelyek alapján a lakásfenntartási kérelmek elbírálásánál a
főtésköltségeket figyelembe veszik. Ezeket az egyes főtésnemekre levetített szorzókat
tartalmazza a rendelet melléklete.
Az energetikus a villamosenergia költségeket január 1-tıl hatályos árakon számította, míg a
földgáztüzelés költségeinél az elmúlt évi árat alkalmazta az elhalasztott áremelés miatt.
Az elmúlt évi tapasztalatok alapján, - miszerint nagyon kevés már azon családok száma, ahol
olajjal főtenek, - a bizottságnak az volt a javaslata, hogy ezt a főtési módot töröljék a
rendeletbıl.
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Kérte a képviselıket, hogy a bizottság javaslatára figyelemmel a rendelet módosítását
fogadják el.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a
rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2000. (…..) KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról
és feltételeirıl szóló többször módosított 11/1996. (V.29.) KT. számú
rendelet módosításáról

5./ napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák beszámolója
( Kossuth Úti Óvoda, Selyem Úti Óvoda, Tulipános Óvoda )
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a Képviselı-testület januári
ülésén három másik közoktatási megállapodás keretében mőködı óvoda beszámolóját
tárgyalták meg. A jelen ülésre a fent felsorolt óvodák részérıl érkezett be az a beszámoló,
amelyben számot adnak a közoktatási megállapodásban foglaltaknak a végrehajtásáról.
Nagyon szép és értékes beszámolók érkeztek az óvodáktól, amely alapján megnyugtatással
tölthet el bennünket, hogy az óvodáskorú gyerekek jó helyen, szeretetteljes, családias
légkörben töltik el napjaikat.
A Kossuth Úti Óvoda 121 fı, a Selyem Úti Óvoda 82 fı, a Tulipános Óvoda pedig 33 fı
gyermeket lát el.
Mindhárom óvodára vonatkozik a szeretetteljes gondoskodás, a nagyfokú türelem. A
Tulipános óvoda beszámolójából külön kiemelést érdemel az a törekvés, erıfeszítés, amelyet
a hátrányos helyzető gyerekek felzárkóztatásáért tesznek.
Megvalósítják azokat a foglalkozásokat, amelyek nem kötelezı jellegőek, de választhatók a
szülık részérıl bizonyos térítés ellenében.
Összegezve megállapítható, hogy nincs könnyő dolguk az óvodavezetıknek, de színvonalasan
nagy szakmai felelısséggel végzik a munkát.
A maga és a bizottság nevében megköszönte az óvodavezetıknek a beszámolókat, kérte a
képviselıket azok elfogadására.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke kérdésként vetette fel, hogy az egyes
óvodák hány fıvel kevesebb létszámmal oldják meg a feladatokat, mint korábban, és hány fı
új óvodapedagógust alkalmaztak.
Dr. Csoma Antalné a Kossuth Úti Óvoda vezetıje a kérdésre válaszolva elmondta, az
óvodában ugyanannyi a dolgozói létszám, mint amikor önkormányzati intézményként
mőködött. Nyugdíjas óvónı már nem dolgozik, egy fı jött vissza Gyesrıl, aki jelenleg
4 órában dolgozik és két pályakezdı óvodapedagógus jött a vállalkozásba adáskor önként
elment két óvónı helyére. A dajkák közül szintén két fı ment el önként.
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A személyi feltételeket illetıen a jövıben is stabilitásra és állandóságra törekszik.
Szabó Istvánné a Selyem Úti Óvoda vezetıje válaszában elmondta, náluk több volt a
személyi változás, jelenleg 5 szakképzı óvónı van állományban, (3 fı délelıtt, 2 fı délután)
3 fı szakképzett dajka, 1 fı félmőszakos takarítónı, 1 fı karbantartó és 1 fı óvodatitkár, aki a
könyvelést és az egyéb írásbeli munkát végzi.
Kulikné Giricz Ilona a Tulipános Óvoda vezetıje elmondta, a korábbihoz képest náluk
javultak a személyi feltételek. Egy fı óvodapedagógussal nıtt a létszám, így jelenleg 2 fı
óvónı, 1 fı gyermekfelügyelı, 1 fı dajka és egy részmunkaidıs takarítónı biztosítja az
óvodában a zökkenımentes, megfelelı ellátást.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint örömmel nyugtázható, hogy az a célkitőzés,
elképzelés, amit az önkormányzat a mőködtetési formaváltással kitőzött magának, az teljesült.
Az óvodákban folyó pedagógiai munka nem szenvedett csorbát, a színvonal javult, az
önkormányzat pedig viszonylag kedvezıbb anyagi helyzetbe került.
Megköszönte az óvodavezetıknek a tartalmas beszámolót, majd felkérte a képviselıket azok
elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal a beszámolókat elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/2000. (II.24.) KT. számú határozata

I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Csoma Antalné óvodavezetı
beszámolóját a Kossuth Úti Óvoda 1999. II. félévi mőködésérıl elfogadja.
Határidı: azonnal

II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szabó Istvánné óvodavezetı beszámolóját a
Selyem Úti Óvoda 1999. II. félévi mőködésérıl elfogadja.
Határidı: azonnal

III.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Kulikné Giricz Ilona óvodavezetı
beszámolóját a Tulipános Óvoda 1999. II. félévi mőködésérıl elfogadja.
Határidı: azonnal
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6./ napirendi pont
Beszámoló az 1999. évi gyermekjóléti ellátásról
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy az elsı fordulóban az elmúlt ülésen tárgyalta a
Képviselı-testület a Családsegítı Központ beszámolóját, amelyet akkor nem fogadtak el,
hanem visszaadták az intézményvezetınek, hogy az elıterjesztésben meghatározott
szempontok alapos kidolgozásával a beszámolót újra terjessze be jelen ülésre.
A meghatározott szempontok alapján a beszámoló kiegészítésre került.
Tájékoztatásként még el kívánta mondani, hogy az új szociális törvény a Családsegítı
Központnak - Gyermekjóléti Szolgálatnak új feladatokat határoz meg, amelyek következtében
az intézménynek a szerepe a jövıben növekedni fog.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a határozati javaslattal kapcsolatban kérdezte, hogy bár
az a beszámoló elfogadásáról szól, azonban nem tér ki a beszámolóban felvetett
problémáknak a rendezésére. Az egyik a létszámprobléma, - kicsi a létszám, a másik, hogy a
családsegítık Hunya és Csárdászállásra történı átjárásuk - utaztatásuk nincs megoldva.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetett kérdésekre válaszolva elmondta, az új szociális törvény
végrehajtási rendelete meghatározza a létszámkereteket a szociális intézményekre
vonatkozóan, így ennek rendezésére a Képviselı-testületnek mindenképpen intézkednie kell.
Az utazáshoz a családsegítık a szükséges gépjármővet a hivataltól minden esetben
megkapják - ha nem is azonnal, ez mindig elızetes egyeztetés alapján történik.
További kérdés, észrevétel nem volt, így a polgármester felkérte a képviselıket az
elıterjesztés elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Családsegítı
Szolgálat intézményben mőködı gyermekjóléti szolgálat 1999. évi tevékenységérıl
készült beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal

7./ napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a költségvetésben
elkülönítésre kerültek az egyes támogatást szolgáló alapok támogatási összegei.
Ezek az alapok az ifjúsági alap, amelynek pályázati alapja 600 E Ft, a sportalap, amelyre az
idei évben 9.130 E Ft lett meghatározva, illetve a civil szervezetek alapja, ennek éves
támogatási alapja 7.645 E Ft.
A támogatási alapok igénylésére pályázat kerül kiírásra, amelyek pályázati feltételei a
Gyomaendrıdi Híradóban kerülnek közzétételre.
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A pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság fogja elbírálni a bizottság április havi ülésén.
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, a pályázati kiírásokról szóló határozati
javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/2000. (II.24.) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a
2000. évi Ifjúsági alap felhasználására.
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltése, a
tanulóifjúság nyári szünetének idejére szervezett táborok, programok támogatása.
A pályázók köre: támogatható minden olyan személy vagy civil szervezet, akinek az
ifjúsággal való foglalkozás nem a feladatkörébe tartozik.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati
adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a
pályázatból kizártnak tekintendı. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra
adhat be pályázatot.
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı: 2000. március 31. 12 óráig
Elbírálási idıpontja: 2000. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése
A nyertes pályázókat postai úton értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:

azonnal

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a
2000. évi Sport alap felhasználására.
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A pályázat célja: a sportpályák fenntartásának támogatása, a településünkön mőködı
olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentıs eredményeket értek el a
versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak
beindításával is elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a rendszeres testedzést.
Jelentıs szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerősítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı sportegyesületek, szakosztályok és
sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon
lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból
kizártnak tekintendı. Azok a sporttevékenységet folytató szervezetek részesülhetnek
támogatásban, akik az év folyamán, legalább egy alkalommal városi szintő
sportversenyen vagy bemutatón tevékenységükrıl számot adnak. A kiesı csapatok II.
félévre esı támogatási összegének 50 %-át az önkormányzat visszatartja és a tárgyév
szeptemberében a feljutó csapatok között felosztja.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı. 2000. március 31. 12 óráig
Elbírálási idıpontja: 2000. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése
A nyertes pályázókat postai úton értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:

azonnal

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a
2000. évi Civil szervezetek támogatási alap felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek,
magánszemélyek támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek,
magánszemélyek. (Kivétel sporttevékenységet folytató szervezetek vagy
magánszemélyek.)
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Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a pályázó
személy vagy szervezet, aki tevékenységével jelentısen növeli a város hírnevét,
hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív
jellegő, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas kulturált szabadidı
eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak
tekintendı.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei: kiemelten közhasznú
szervezetek és alapítványok az elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú szponzori
támogatást kell igazolniuk a támogatás igénylésekor. (Szponzori támogatási szerzıdés
másolata és pénzintézeti jóváírás másolata a támogatás jóváírásáról.)
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı. 2000. március 31. 12 óráig
Elbírálási idıpontja: 2000. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése
A nyertes pályázókat postai úton értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek támogatási alap"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:

azonnal

8./ napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontja
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy 2000. március 2021-22. napjára rendeli el az önkormányzat, mint azt oktatási intézmények fenntartója az
óvodai és általános iskolai beíratás idıpontját.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottság által megtárgyalt elıterjesztést és elfogadásra javasolt
idıpontokat fogadják el.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közigazgatási
területén mőködı óvodákban és általános iskolákban a 2000/2001-es nevelési-,
illetve tanévre történı beíratást 2000. március 20-21-22. napokra rendeli el.
A Képviselı-testület utasítja az óvodák és általános iskolák vezetıit, hogy a beíratás
idıpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Óvodák és Általános Iskolák Intézményvezetıi

9./ napirendi pont
Képviselı-testületi határozatok hatályon kívül helyezése
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, az elıterjesztés két határozatnak a
hatályon kívül helyezését tartalmazza.
Az egyik határozatból a különbözı támogatási alapok összegének megváltozása miatt
szükséges bizonyos szövegrészt törölni, míg a másik határozat, amely a gyomaendrıdi
felsıoktatásban továbbtanulók támogatására szolgáló összegnek a költségvetésben történı
elkülönítésére vonatkozott, mely támogatási összeg egyik felét az önkormányzat, másikat
pedig az Oktatási Minisztérium biztosította volna, nem realizálódhatott, mert ez a központi
támogatási forma nem valósult meg. Ezek alapján az volt a javaslat, hogy a határozat kerüljön
hatályon kívül helyezésre.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalva az utóbbi határozattal
kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy az önkormányzatra esı támogatási összeget,
szerepeltessék a költségvetésben, és azt biztosítsák azoknak a tehetséges gyomaendrıdi
fiataloknak, akik felsıfokú tanulmányaik befejezése után településünkön kívánnak letelepedni
és a megszerzett ismereteiket itt hasznosítani. Az ösztöndíj összegét 5000 Ft/fı/hónapban
javasolták meghatározni, amit évente két fiatal kapna pályázat alapján.
A Képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával egyhangúlag, 20 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/2000. (II.24.) KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 73/1998. (III. 19.)
KT. számú határozat alábbi szövegrészét hatályon kívül helyezi:
" A civil szervezetek támogatására az 1999-es költségvetési évtıl Közmővelıdési
Alapot hoz létre, melynek összege nem lehet kevesebb az 1998-as évben nyújtott
2.300 ezer Ft támogatási összegnél. A Közmővelıdési Alap felhasználása pályáztatás
útján történik. A Képviselı-testület a pályázati kiírást és a pályázatok elbírálását a
Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalja."
Határidı:

azonnal
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2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 197/1999. (VII. 29.)
KT. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı:

azonnal

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2000/2001-es tanévtıl
a tehetséges gyomaendrıdi fiatalok fıiskolai tanulmányai segítésére tanulmányi
ösztöndíjat alapít. Az ösztöndíjat évente két fiatal kaphatja kidolgozott pályázati
feltételek alapján. A 2000/2001-es tanévben havi 5000 Ft/fı támogatás adható.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati feltételeket dolgozza
ki, és jóváhagyásra terjessze a képviselı-testület április havi ülésére
Határidı:

azonnal

10./ napirendi pont
Az Idısek Otthonában soron kívüli elhelyezésrıl döntést hozó bizottságba a fenntartó
képviselıjének megbízása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Jenei Bálintot az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy röviden ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésben említett SZCSM rendelet írja elı,
hogy a fenntartó képviselıjének részt kell venni a soron kívüli elhelyezésrıl döntést hozó
bizottság munkájában.
A javaslat az, hogy az intézményben a soron kívüli elhelyezésrıl döntést hozó bizottságba a
fenntartó képviseletével a Humánpolitikai bizottság elnökét bízzák meg.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslattal, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A Képviselı-testület vita nélkül, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Gondozási
Központnál, az Idısek Otthonában a soron kívüli elhelyezésrıl döntést hozó
bizottságba a fenntartó képviselıjének a Humánpolitikai Bizottság elnökét bízza
meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester
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11./ napirendi pont
A Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének béremelése
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést. Bíró Károly az újság szerkesztıje béremelési kérelemmel fordult az
önkormányzat felé. A szerkesztı bére jelenleg 33.000 Ft, plusz a hirdetések után járó 50 %-os
jutalék, továbbá saját gépkocsi használatért 100 km-re esı költségtérítést kap.
A szakbizottságok a kérelmet megtárgyalták, és egyhangúlag indokoltnak tartották Bíró
Károly havi alapbérét 10 %-kal megemelni 2000. január 1-tıl visszamenıleg.
A Képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, 20 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bíró Károly szerkesztı
havi alapbérét 2000. január 1-jétıl visszamenıleg 10 %-al megemeli.
Határidı: azonnal

12./ napirendi pont
Gubucz József igazgató részére béremelési javaslat
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a téma nem ismeretlen a testület elıtt. A Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola és Kollégium Közalkalmazotti Tanácsa és az Agároktatási és Kutatási
Dolgozók Szakszervezetének Helyi Alapszervezete kérelmét, mely az igazgató úr megszőnt
kereset kiegészítésének továbbfolyósítására tett javaslatot, az október havi ülésen a testület
elnapolta addig, amíg nem tisztázódik, hogy az intézmény átkerül-e az FVM-hez.
Ez idáig a minisztérium részérıl nem érkezett konkrét visszajelzés az intézmény átadásáról.
A 2000. évi költségvetés összeállításakor az fogalmazódott meg a városvezetés részérıl, hogy
a normatív támogatású kiemelt munkáért elnevezéső kereset kiegészítésen felül, egy
intézményvezetı vonatkozásában sem kíván biztosítani az önkormányzat bérpótlékot.
Mindezek alapján javasolják ezt a kérdést végérvényesen lezárni és az érdekképviselet által
benyújtott kérelmet elutasítani.
A Képviselı-testület az elhangzottakra figyelemmel a kérelem elutasítását 18 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola érdekképviseleti szervei által benyújtott kérelmet Gubucz József
igazgató kereset kiegészítés folyósítása ügyében elutasítja.
Határidı: azonnal
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13./ napirendi pont
Templom-zugi holtág halászati jognak hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a 13./ és 14./ napirendi pont lényegében ugyanazon
témáról szól, és nem elıször szerepel már a testület elıtt, ezért felkérte Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy néhány szóban tegyen szóbeli kiegészítést a témával kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, az egyes holtágakra vonatkozó halászati jog
rendezésével kapcsolatban az volt a rendezı elv, hogy a halászati jogot elsıdlegesen az adott
holtágon mőködı civil szervezetek kapják meg, amennyiben felvállalják a kártalanítási összeg
megfizetését a Halászati Szövetkezet felé, majd azt követıen a haszonbérleti díj fizetését az
Önkormányzat, mint a holtág tulajdonosa felé.
A Templom-zugi holtág vonatkozásában a kártalanítás megtörtént, így a következı lépés,
hogy a haszonbérleti szerzıdés az Egyesület és az Önkormányzat között létrejöjjön. A
haszonbérleti szerzıdés valamennyi egyesületre nagyjából ugyanazon feltételeket tartalmazza.
A 14./ napirendi pontként szereplı Sóczó-, Bónom-, és Pap-zugi holtágak halászati jogának
rendezése kapcsán az elmúlt napon érkezett egy kérelem Bónom-zug Vizéért Egyesület
részérıl, melyben kérik az önkormányzatot, hogy tekintsen el az ez évi haszonbérleti díj
megfizetésétıl, míg a jövı évi bérleti díjnak pedig a felét engedje el. Kérelmüket azzal
indokolták, hogy ezen holtág vonatkozásában kell a legmagasabb kártalanítási összeget fizetni
a Halászati Szövetkezetnek, mint a vízterület halászati hasznosítójának.
A kérelemmel kapcsolatban folytatott egyeztetések során az a vélemény alakult ki, hogy az
önkormányzat a bérleti díjak mértékébıl nem kíván engedni, ezért javasolják az egyesület
kérelmét elutasítani.
Kérdés, észrevétel nem volt Dr. Dávid Imre polgármester javasolta a képviselıknek döntsenek
a Templom-zugi holtággal kötendı haszonbérleti szerzıdés-tervezetrıl.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi XLI. tv. 3. §, 9. § és 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 02853, és 02846 hrsz alatt
bejegyzett 9,5 hektár területő Templom-zugi holtág halászati jogának hasznosítására a
Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesülettel az elıterjesztés mellékletét
képezı haszonbérleti szerzıdést köti meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a törvényben meghatározott
jogosult nyilatkozata, és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzését követıen a
haszonbérleti szerzıdést kösse meg.
Határidı:

2000. február 29.

Felelıs:

Dr. Dávid Imre polgármester
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14./ napirendi pont
Soczó-, Bónom- és Pap-zugi holtágak halászati jogának rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, jelen holtág vonatkozásában összesen 6 millió Ft
kártalanítási összeget kell a Halászati Szövetkezet felé megfizetni az egyesületnek, így ezen
összeg nagyságára hivatkozással kérnék a bérleti díj elengedését.
Figyelemmel a jegyzı úr ezzel kapcsolatos fenti nyilatkozatára, kérte a képviselıket, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadják el, miszerint a
Bónom-zug Vizéért Egyesület bérleti díj elengedés iránti kérelmét elutasítja.
A Képviselı-testület egyetértve a javaslattal 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi XLI. tv.-ben foglalt azon
jogával, mely a tulajdonában lévı holtágak halászati jogának megszerzésére
vonatkozik a Soczó-, Bónom- és Pap-zug 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 az elıterjesztés mellékletében szereplı
megállapodás tervezetben meghatározottak szerint kíván eleget tenni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az elszámolásra vonatkozó
megállapodást a Körösi Halászati Szövetkezettel kösse meg, és azt a Földmővelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium részére jelentse be, a halászati jog megszerzése
céljából.
A Képviselı-testület utasítja továbbá a polgármestert, hogy a holtágak halászati
jogának hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerzıdéseket az elıterjesztésben
szereplı egyesületekkel kösse meg, 15.000,- Ft/hektár/év haszonbérleti díj
figyelembevételével.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a haszonbérleti szerzıdés 2000. évi
költségvetést érintı hatását a tárgyévi költségvetésben szerepeltesse.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31
Dr. Dávid Imre polgármester

A Képviselı-testülete a Bónom-zug Vizéért Egyesület bérleti díj elengedés iránti
kérelmét elutasítja.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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15./ napirendi pont
Beszámoló a közúthálózatban a belvíz okozta károk felmérésének eredményérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a Városüzemeltetési Osztály vezetıjét,
tegye meg szóbeli kiegészítését a beszámolóval kapcsolatban.
Rau József osztályvezetı elmondta, a Területfejlesztési Tanács felmérést készítetett az
önkormányzati tulajdonban lévı úthálózatban az ıszi csapadékos idıjárás okozta károknak a
nagyságáról. A feladat elvégzésére az önkormányzat a MIKE’S Mérnöki Irodát kérte fel. A
vizsgálat során a belvízkárok felmérésén túl még a javításra szoruló utak vonatkozásában is
kértek felmérést. Összesen, közel 26 km úthálózat került felmérésre, amely 60 utcát érintett.
A felmérést végzı szakemberek véleménye, hogy a burkolatok minısége rendkívül rossz,
mindössze 20 %-ának elfogadható a minısége. 26 utca jelentıs kárt szenvedett, de ha a
javítások még idıben elkészülnek még megmenthetı lesz. Vannak olyan utak, amelyek 1-2-es
osztályzatot kaptak, ezek állapota az esetleges nagyobb forgalom hatására, illetve további
csapadék következtében véglegesen megszőnhet, mint szilárd burkolatú út.
A legszükségesebb javításokra 78-80 millió Ft-ra, de ha teljes körő javítást szeretnénk
elvégezni arra megközelítıleg 170 millió Ft-ra lenne szükség. A belvíz okozta kár mértéke
46 millió Ft, amely a vis maior támogatásra benyújtott pályázat elbírálásának függvényében
csökkenhet.
Az elıterjesztés mellékleteként szerepel a vizsgálatot végzık által készített útállapot felmérés
összesítı táblázat, amelybıl látható, hogy a vizsgált utak nagyobb százaléka még a közepes
szintő állapotot sem éri el. Az 1. és 2. osztályzatot kapott utak esetében a szakemberek
feltétlen sürgıs beavatkozást tartanak szükségesnek, mert ha az állapotuk tovább romlik, úgy
a késıbbi javítás költsége a mostaninak akár a duplája is lehet. A többi út esetében a javítási
munkákat a pénzügyi lehetıségek függvényében kell ütemezni és elvégezni.
Czibulka György képviselı felvetette, hogy a táblázatban nem látja a Vásártéri ltp. belsı
útszakasza állapotáról a felmérést (Bölcsıde elıtti útszakasz, garázssor). A belvíz elvezetése
sem megoldott bizonyos szakaszokon, mert az árkok el vannak tömıdve, sok helyen a vízben
gázolva kell az ott lakóknak közlekednie. Kérte az illetékesek intézkedését.
Knapcsek Béla képviselı elismerıen szólt a felmérésrıl, amely megítélése szerint valóban az
utak jelenlegi állapotát tükrözi. Egyetértett azzal, hogy legelıször a legrosszabb osztályzatot
kapott utaknak a javítását, helyreállítását kell elvégezni.
Kovács Attila képviselı megjegyezte, hogy figyelemreméltó az összesítı táblázatban az
osztályzatoknak az alakulása. A gyomai településrészen lévı utaknak a többsége 3 vagy ennél
alacsonyabb osztályzatot kapott. Ebbıl is arra lehet következtetni, hogy az építés során a
minıségre sokkal jobban oda kellene figyelni, ha ez akkor megtörtént volna, most nyilván
ellenállóbbak lettek volna a belvíz okozta károknak.
Rau József osztályvezetı a felvetésekre reagálva elmondta, a felmérés csak az önkormányzati
tulajdonban lévı belvízkárt szenvedett utaknak az állapotáról készült. A felmérésben nem
szerepelnek az állami tulajdonú utak, valamint azok, amelyek az elmúlt évben
belvíztámogatásból kerültek felújításra.
A vis maior keretbıl kapott támogatásnak a felhasználását nagyon szigorúan ellenırzik,
azokat a javításokat, amelyeket ebbıl a keretbıl nem lehet elvégezni a költségvetésben erre a
célra elkülönített pénzbıl kell megoldani.
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Az, hogy a gyomai településrészen vannak a rosszabb osztályzatot kapott utak, nyilván annak
is betudható, hogy azok sokkal régebben épültek.
Véha Lászlóné képviselı a Selyem út állapotára hívta fel az illetékesek figyelmét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megítélése szerint a Katona József utca állapota a kapott
osztályzattól jóval rosszabbat érdemelne. Óriási forgalom bonyolódik ott, hiszen a köztemetıt
azon az úton lehet megközelíteni, ugyanakkor a KPM útfenntartó gépei is azon járnak. Ezt az
utat sürgısen rendbe kellene tenni. Hiányolta a felsorolásból a Tanács utat, pedig véleménye
szerint az is belvízkáros. Kérte az illetékeseket nézzenek utána.
Gellai Imre alpolgármester elmondása szerint a kondorosi kövesút is már lassan járhatatlan.
Ez nem önkormányzati tulajdonú út, de a városvezetésnek valamilyen nyomást kellene
gyakorolni az út gazdája felé a felújítást illetıen.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát elmondta, a hozzászólásokból és a mellékelt
táblázatból is az a következtetés vonható le, hogy az utak állapota sajnos nagyon rossz, és a
felmérés nem is tartalmazza a város összes úthálózatát.
A beterjesztett anyag csak egy tájékoztató, ami ezeket a problémákat tárja elénk. A jövıben
azon kell munkálkodnunk, hogy ezen problémák megoldására minél több állami támogatást
tudjunk elnyerni, hogy javítani tudjunk a jelenlegi helyzeten.
Kérte a képviselıket, hogy a tájékoztatót fogadják el és hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a belvízkárt szenvedett utakról
készült beszámolót.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy azokat a javításokat,
karbantartásokat, melyek közlekedésbiztonsági szempontból elengedhetetlenek,
végeztesse el. A károk helyreállításával kapcsolatos munkák fedezetének
megteremtésére vonatkozó pályázatokat készítse el és nyújtsa be.
Határidı:
Felelıs:

Értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

16./ napirendi pont
Rákóczi u. 19. szám alatti volt Zeneiskola épület megvásárlására beérkezett pályázat
elbírálása
Babos László bizottsági elnök ismertetıjében elmondta, a Zeneiskola épület értékesítésére
pályázatot írt ki a Képviselı-testület, mely kiírásra a határidın belül egy pályázat érkezett. A
pályázó Dávid Vince Gyomaendrıd, Móra F. u. 16. sz. alatti lakos.
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A benyújtott pályázatot a bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport formai és tartalmi
szempontból érvényesnek minısítette, a pályázat a kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelt, a vételárra 3.330 E Ft ajánlatot tett. Az ingatlant részben lakás céljára, részben
pedig iroda céljára kívánja hasznosítani.
Mindezek alapján, a véleményezı munkacsoportnak, majd a szakbizottságoknak is az volt a
javaslata, hogy az ingatlan a pályázó részére kerüljön értékesítésre.
Kérte a képviselıket, hogy támogassák a bizottságok javaslatát.
A Képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete értékesíti a tulajdonában lévı az ingatlannyilvántartásban 171 hrsz alatt felvett, természetben Gyomaendrıd, Rákóczi u.
19. szám alatti általános iskola ingatlant bruttó 3.330.000,- Ft, azaz Hárommillióháromszázharmincezer forintért Dávid Vince Gyomaendrıd, Móra F. u. 16. szám alatti
lakos részére.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

( Jakus Imre képviselı távozott az ülésrıl, így a Képviselı-testület létszáma 19 fı. )

17./ napirendi pont
Termıföld használat meghosszabbítása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Babos
László urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Babos László bizottsági elnök kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület
az Önkormányzat tulajdonában álló 02155/7 hrsz-ú szántó ingatlanból 10 ha termıföldet
biztosított a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 1996. november hó 1. napjától
kezdıdıen 1997. szeptember hó 30. napjáig. A földterület haszonbérét 450 Ft/AK összegben
állapította meg, amely bevétel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését illette meg.
Az érintett földterület jelenleg is a Cigány Kisebbségi Önkormányzat használatában van. A
bérleti szerzıdés lejártát követıen több elképzelés volt a további hasznosításra.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/1999. (II.18.) számú határozatának értelmében, amely
egyeztetésre került Gyomaendrıd Város Önkormányzatával az alábbi határozatot hozta:
" Gyomaendrıd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a részükre biztosított 14 ha
földterületbıl 10 ha-t javasol 4 évre bérbe adni.
Utasítja a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a terület bérbeadásának meghirdetésérıl
gondoskodjon. "
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatával összhangban, azt kiegészítve javasolná
10 ha termıföld bérbeadását térítésmentesen 2002. szeptember 30. napjáig. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat kötelezettséget vállal a bérleti szerzıdésben, hogy a földterület
bérbeadás útján való hasznosításból befolyt összeget költségvetésében a mőködéssel
kapcsolatos kiadásaira fordítja, amely nyilvántartásiból ellenırizhetı.
Fentiek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja a határozati javaslat
elfogadását a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal a ciklus lejártáig kötik meg a bérleti szerzıdést. Elmondása szerint a határozati
javaslatból kimaradt, hogy a „A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a bérleti szerzıdés
megkötését követıen Gyomaendrıd Város Önkormányzatától további támogatásra nem tarthat
igényt”.
További hozzászólás nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy a kiegészítést figyelembe véve
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonában lévı a gyomaendrıdi ingatlan nyilvántartásban 02155/7 hrsz-n felvett 23,8990 ha területő 1070,28 AK értékő volt
pedagógus illetményföld mezıgazdasági rendeltetéső szántó ingatlanból 10 ha
termıföldet térítésmentesen használatba adja 2002. szeptember 30. napjáig Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére.
A bérleti szerzıdésben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a földterület bérbeadás útján való hasznosításból befolyt összeget
költségvetésében a mőködéssel kapcsolatos kiadásaira fordítja, amely nyilvántartásiból
ellenırizhetı.
Képviselı-testülete utasítja a polgármestert a megállapodás megkötésére.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a bérleti szerzıdés megkötését követıen
Gyomaendrıd Város Önkormányzatától további támogatásra nem tarthat igényt.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. március 31.

18./ napirendi pont
Dr. Katona Piroska kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét néhány szóban ismertesse a kérelem lényegét.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a téma nem ismeretlen a testület elıtt, hiszen a volt
gyermekorvosi rendelı ingatlant az elmúlt évben értékesítették Dr. Katona Piroska részére,
olyan fizetési feltételekkel, hogy a vételár egy részét 1.5 millió Ft-ot az ingatlan birtokba
vételével egyidejőleg fizeti meg, míg a fennmaradó részt 900.000 Ft-ot ez év március 31.
Napjáig fizeti meg egy összegben.
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A megvásárolt épület idıközben felújításra került, külsı homlokzatát tekintve városképbe
illıen került kialakításra. A munkálatok során a doktornınek keletkeztek olyan elıre nem
látható kiadásai, amelyek felemésztették az anyagi tartalékait, ezért fordult kérelemmel az
önkormányzat felé, hogy a még fennmaradó vételár hátralék megfizetésének határidejét
hosszabbítsák meg részére ez év december 31. Napjáig kamat felszámítása nélkül.
A kérelmet a bizottság megtárgyalta és figyelemmel a város költségvetésében mutatkozó
hiány nagyságára a jegybanki alapkamat felszámítása mellett javasolják a vételár hátralék
megfizetési határidejének meghosszabbítását.
Dr. Katona Piroska gyermek szakorvos, mint kérelmezı hozzászólásában elmondta, kérése
azért vált indokolttá, mivel az épület felújítása során nem várt kiadásai merültek fel. Az épület
szigetelésére, tetıfelújítására és olyan belsı átalakításra volt szükség, amellyel eleget tesz az
ÁNTSZ elıírásainak, ugyanakkor az adásvételi szerzıdésben meghatározott feltételeknek.
Ezek kapcsán elfogyott az a pályázati pénz- a saját forráson felül – amelynek a segítségével a
munkákat el tudta végeztetni, ezen túl még elég jelentıs összegő hitel felvételére is
kényszerült.
Tulajdonképpen a méltányosságot ı a miatt kérte, mivel az épületben két alaptevékenység is
fog mőködni, (fogászat, gyermekorvosi rendelés, valamint sportorvosi szakrendelés). A
betegek ellátása lényegesen jobb körülmények között fog történni, tágasabb, modernebb
felszerelés áll rendelkezésre.
Amennyiben a Tisztelt Képviselı-testület úgy határoz, hogy nem támogatja a méltányossági
kérelmét, úgy kérte, hogy amennyiben a praxis privatizációra vonatkozó kölcsönlehetıség
napvilágot lát, úgy abban nyújtsanak segítséget, hogy az idıig fizetési haladékot biztosítnak
számára.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, mint a doktornı is említette az épületben két
alapellátásba tartozó szolgáltatás végzésérıl van szó. Megítélése szerint engedni kellene a
kérelemnek, és december 31. Napjáig a fizetési határidı hosszabbítást biztosítani kellene
számára. A gyermekorvosi ellátás sokkal jobb körülmények közé fog kerülni, ez azért ennyit a
városnak is csak meg ér, nem csak a lakosságnak.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondása szerint a mai kamatokkal számolva kamat
elengedésével mindössze 65-80 e Ft bevételkiesése lenne a városnak. Jelen esetben egy olyan
személynek a kérelmérıl van szó, aki a munkáját a közmegelégedésére végzi, javasolta a
képviselı társainak, hogy pozitívan álljanak ehhez a méltányossági kérelemhez.
Dr. Kovács Béla képviselı csatlakozva az elıtte szólók véleményéhez módosító javaslatként
javasolta a fennálló vételár hátralék megfizetésének határidejét meghosszabbítani kamat
felszámítása nélkül.
Dezsı Zoltán alpolgármester a maga részérıl nem értett egyet a javaslattal. Annak idején ı az
ingatlan értékesítését sem támogatta. A városban számtalan vállalkozó mőködik, ık milyen
pénzügyi támogatást kapnak az önkormányzattól? A költségvetés helyzetének ismeretében
vegyék figyelembe, hogy a településen más is van, amit támogatni kell, vagy kellene.

( Jakus Imre képviselı visszatért az ülésre, így a Képviselı-testület létszáma 20 fı. )
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További hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester felkérte a képviselıket, hogy
elsıként Dr. Kovács Béla képviselı módosító javaslatáról döntsenek, - miszerint a vételár
hátralék megfizetésének határidejét 2000. December 31-ig hosszabbítsák meg kamat
felszámítása nélkül.
A Képviselı-testület a módosító javaslatot 15 igen szavazattal támogatta.
Figyelemmel a szavazás eredményére Dr. Dávid Imre polgármester kihirdette az alábbi
határozatot:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Katona Piroska Gyomaendrıd,
Kossuth u. 58. sz. alatti lakos, mint vevı részére az 1999. augusztus 6-án kelt
1592/A/1 hrsz-ú Gyomaendrıd, Szabadság tér 2/2. sz. alatti orvosi rendelı ingatlan
adásvételi szerzıdés 4./ pontjában meghatározott vételár hátralék megfizetésének
határidejét 2000. December 31-ig meghosszabbítja kamat felszámítása nélkül.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés 4./ pontjának
módosítására.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

19./ napirendi pont
Békés Megyei Munkaügyi Központ kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Békés Megyei Munkaügyi
Központ bérli az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlant. A Képviselı-testület 314/1999.
(XI.25.) KT. számú határozata alapján helyiségbérleti díjakat 10 %-kal megemelte
2000. január 1. napjától kezdıdıen 2000. december 31. napjáig. A határozatról értesültek a
bérlık, illetve a megállapodás módosítások aláírás végett el lettek juttatva az érintetteknek. A
Békés Megyei Munkaügyi Központ kérelmet adott be, mely szerint kéri a bérleti díj
( 1.092.419,- Ft/év ) emelés mértékét 5 %-ra csökkenteni, hivatkozva arra, hogy a 2000. évi
költségvetésükben a dologi kiadásaikat felügyeleti szervük jelentısen csökkentette.
Figyelembe véve, hogy milyen mértékő bérleti díjat fizet a Munkaügyi Központ, úgy
határoztak, hogy a kialakult jó viszony fenntartása végett ennek a kérésnek eleget tesznek,
ezért kérné a Képviselı-testületet, a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a képviselık és a jelenlévık részérıl észrevétel,
hozzászólás nem hangzott el, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Munkaügyi Központ által
bérelt Gyomaendrıd, Mirhóháti utca 11. szám alatti helyiség helyiségbérleti díjának
5 %-os mértékő csökkentésére beadott kérelmének helyt ad. Ennek megfelelıen
2000. január 1. napjától kezdıdıen 2000. december 31. napjáig a bérleti díj
1.042.764,- Ft/év.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

20./ napirendi pont
Önkéntes Tőzoltó Egyesület használatában lévı gépjármővek térítésmentes átadása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy értelem szerint az adományozóval a
szükséges egyeztetések megtörténtek. Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, mely szerint az Önkéntes Tőzoltó Egyesület vezetısége a gépjármővek
hasznosításával kapcsolatban a 14/1999. (IV.22.) számon az alábbi határozatot hozta: A
rendelkezésre álló, de huzamosabb ideje nem használt jármőveket a következıképpen
kívánjuk tovább adni továbbhasznosítás céljából
- GAA - 720 MERCEDES mentıautót a Mővelt Cigányifjúság Alapítvány,
- GHV - 816 FORD kisteherautót Hunya Polgármesteri Hivatal ( ÖTE ),
- GBY - 156 MERCEDES gépkocsi Mezıkovácsházi Tőzoltó Parancsnokság kapja
meg.
Adományozók:
1. GAA - 720 MERCEDES mentıautó: Kreis Sigen - Wittgenstein városa
2. GHV - 816 FORD kisteherautót: Kreutzal városa
3. GBY - 156 MERCEDES gépkocsi: Wilnsdorf városa
Valójában a város, illetve az önkormányzat kapta a jármőveket, ezért mint önkormányzati
tulajdonról lévén szó, piaci úton értékesíteni azokat nem lehet, viszont az adományozásra
lehetıség van. Az egyesület kérelmét azzal indokolta, hogy nem rendelkezik anyagi
lehetıségekkel a gépjármővek üzemeltetésére és így lehetıséget látnak az újbóli
hasznosítására. A térítésmentes átadáshoz szükséges az érintett szervezetek befogadó
nyilatkozata.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.

A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkéntes Tőzoltó Egyesület használatában
lévı alábbi gépjármőveket térítésmentesen átadja a következı szervezeteknek:
-

GAA - 720 MERCEDES mentıautót a Mővelt Cigányifjúság Alapítványnak,
GHV - 816 FORD kisteherautót Hunya Polgármesteri Hivatalnak ( ÖTE ),
GBY - 156 MERCEDES gépkocsi Mezıkovácsházi Tőzoltó Parancsnokságnak.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja az ÖTE elnökét, hogy tegye meg a
megfelelı intézkedéseket a térítésmenetes átadáshoz szükséges engedélyek,
nyilatkozatok ( az adományozó oklevélben meghatározott célokra való nyilatkozat ) és
egyéb átíráshoz szükséges bizonylatok rendezésére.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

21./ napirendi pont
Lóversenyfogadás és agárverseny-fogadás mőködtetésére vonatkozó nyilvános pályázati
kiíráshoz való hozzájárulás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tímárné Binges Irén hatósági osztályvezetıt, hogy
amennyiben van kiegészítenivalója a napirendet illetıen, azt tegye meg.
Tímárné Binges Irén osztályvezetı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy a Szerencsejáték
Felügyelet részérıl polgármester úrnak címezve érkezett egy megkeresés miszerint, a
Pénzügyminiszter úr nyilvános pályázatot ír ki lóversenyfogadás és agárverseny-fogadás
mőködtetésére. A Pénzügyminisztérium megbízása alapján a Szerencsejáték Felügyelet
közremőködik a pályázati kiírás elıkészítı munkáiban. Két évvel ezelıtt szintén megkeresték
az önkormányzatot, mely szerint a pályázat kiírásához szükséges az érintett önkormányzat
egyetértése. Hogy a késıbbiekben hogyan fog realizálódni az elképzelés, hogy lesz-e a
városban fogadóiroda, vagy sem, elıre nem lehet tudni.
A fentiek alapján a Szerencsejáték Felügyelet kéri az önkormányzatot, nyilatkozzon arról,
hogy egyetért-e a fenti tartalmú pályázatnak a kiírásával, amelynek értelmében az
önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására nyílik lehetıség.
Kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzat egyetértı döntése anyagi kötelezettséget
nem jelent, ugyanakkor egy esetleges fogadóiroda kialakításához bizonyára önkormányzati
épületet vennének igénybe, és feltehetıen helyi munkaerıt foglalkoztatnának, és nem utolsó
sorban az iparőzési adót önkormányzatunknak fizetnék be, ezért javasolná a Tisztelt
Képviselı-testületnek, hogy a pályázat kiírásához adja meg egyetértését.
Dr. Dávid Imre polgármester észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület 19 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/2000. (II.24.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyminiszter úr
lóversenyfogadás és agárverseny-fogadás mőködtetésére vonatkozó olyan tartalmú
pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat területén fogadóiroda
kialakítására nyílik lehetıség.
Határidı:

azonnal

22./ napirendi pont
Pályázat benyújtása közmunkaprogramok 2000. évi támogatására
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Szociális és
Családügyi Minisztérium pályázati felhívást jelentetett meg Közmunka programok
megvalósításának 2000. évi támogatására. A pályázat célja olyan állami, önkormányzati
közfeladatok ellátásának javítására irányuló programok támogatása, melynek érdekében minél
nagyobb arányban kerülnek alkalmazásra tartós munkanélküliek, aktív korú nem
foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülık, befogadottak. Pályázhatnak
minimum 100 fı munkanélküli foglalkoztatása esetén települési önkormányzatok, illetve azok
társulásai. A közmunkán foglalkoztatott létszám a munkáltató számára többletfoglalkoztatást
kell, hogy jelentsen a közmunka foglalkoztatást megelızı havi átlaglétszámhoz képest.
A pályázónak az igényelt támogatás 10 %-ával önrészként hozzá kell járulnia a program
megvalósításához. A támogatás formája vissza nem térítendı. Az összeg minimum 80 %-át a
foglalkoztatott munkanélküliek bér- és közterheinek költségeire kell fordítani. A közmunkák
kezdetének legkorábbi idıpontja 2000. május 2., de csak tárgyéven belül megvalósuló
programok támogathatók. A pályázat benyújtásának határideje: 2000. március 10. A
támogatások odaítélésérıl a pályázati eljárás eredménye alapján a szociális és családügyi
miniszter határozattal dönt 2000. április 17-ig.
Mindezekre tekintettel: Ár- és belvízvédelmi mővek fejlesztési, fenntartási munkái, ár- és
belvízkárok elhárítása, csapadékvíz elvezetı rendszerek karbantartása céllal kerülne
benyújtásra Gyomaendrıd Város Önkormányzatának pályázata 101 fı munkanélküli
alkalmazásával 2000. május 15. - 2000. október 15. közötti idıszakban.
A pályázat elbírálásánál elınyben részesülnek azok az önkormányzati pályázók, amelyek a
közmunkaprogrammal megcélzott rétegek érdekérvényesítését és képviseletét ellátó
szervezetekkel (pl. megváltozott munkaképességőek, cigányok, stb.) együttmőködve vállalják
a program megvalósítását. Önkormányzatunk esetében ez a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal kötendı együttmőködési megállapodással valósulhat meg.
A pályázatban a bruttó beruházási összeg:
37 562 410 Ft
100 %
Támogatási igény:
29 062 410 Ft
77,4 %
Saját erı:
8 500 000 Ft
22,6 %
A saját erı összege a 2000. évi költségvetésben az utak karbantartására, járdák javítására
elkülönített 15 millió Ft-ból biztosítható.
Az elıterjesztésrıl a bizottsági üléseken nem volt szó, mert a kiírás február 15-én érkezett.
Kérné a Képviselı-testületet, hogy határozzon a pályázat benyújtásáról és a saját erıs rész
biztosításáról.
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Kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a pályázat összegszerőségében változás következhet
be, melyet kérne a döntés meghozatalánál figyelembe venni. Valóban vannak olyan jellegő
munkálatok, melyeket közmunkaprogram keretében elvégezve a város képe megváltozhat. A
fontosabb fıutcákra párjában szeretnének embereket kihelyezni, minimum 10-15 utcára,
akiknek feladata, hogy egész nyáron tegyék rendbe a reájuk bízott utcákat, átereszeket
tisztítsák ki, vágják le a füvet, stb. A ligeteket illetıen is van teendı, sajnálatos módon a
ligetek kérdésével még szembe kell néznie a Képviselı-testületnek, mivel a gyomai liget
gyakorlatilag tönkrement – részben a belvíz miatt, részben a kor miatt, múlt század fái, a
tölgyfáknál maximum élettartam 100-120 év az. A költségvetésben vélhetıen csak
átvezetésrıl lesz szó, nem pedig tényleges fedezet kijelölésérıl. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal kötött az önkormányzat egy együttmőködési megállapodást, a
Gyomaendrıdön megvalósítandó belvízkár elhárításra, megelızésre irányuló csapadékvíz
csatornák karbantartási, felújítási céljainak 2000. évi megvalósítására.
Hozzászólás, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Szociális és Családügyi
Minisztérium közmunkaprogramok 2000. évi támogatására Ár- és belvízvédelmi
mőveletek fejlesztési, fenntartási munkái, ár- és belvízkárok elhárítása, csapadékvíz
elvezetı rendszerek karbantartása céllal a Gyomaendrıdön keletkezett belvízkárok
mérséklése érdekében.
A bruttó beruházási összeg 37 562 410 Ft, a megpályázott összeg 29 062 410 Ft.
A Képviselı-testület a pályázathoz szükséges saját erıt (8 500 000 Ft) az
önkormányzat 2000. évi költségvetésében az utak karbantartására és járdák javítására
elkülönített 15 millió Ft-ból biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert az Együttmőködési
megállapodás megkötésére a Gyomaendrıdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a
pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. március 10.

23./ napirendi pont
Tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztés minden
lényeges elıtörténetét tartalmazza az önkormányzati épület megvásárlása vonatkozásában, a
jelenlegi kezelıi és használati viszonyok tekintetében.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízta a polgármestert, hogy Gellai József és
Gellai Józsefné által felajánlott tulajdonukat képezı Gyomaendrıd, Fı út 80/1. szám alatti
ingatlan vételárának meghatározása tekintetében folytasson tárgyalásokat. Felek 2,4 millió
forint összegben állapodtak meg.
A testületi határozat kimondja, hogy az önkormányzat az ingatlan megvásárlásához a vételár
50 %-át, maximum 1,1 millió Ft támogatást biztosít, amennyiben a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a vételár további 50 %-át biztosítja és vállalja a tulajdonost terhelı
kötelezettségeket, valamint az ingatlan kezelésre átadja a Mővelt Cigányifjúságért
Alapítványnak.
Elıszerzıdés került megkötésre tekintettel arra, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
pályázatot adott be a Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány létrehozására és vállalta külön
megállapodásban az ingatlan kezelésre átadását az alapítványnak. Az elıszerzıdésben felek
kötelezettséget vállaltak arra, hogy 1999. augusztus 31. napjáig végleges szerzıdést kötnek.
Az elıszerzıdés 3./ pontja alapján eladóknak 1 millió vételár elıleg lett kifizetve. A
fennmaradó vételár megfizetésének határideje kettı részletben: 1999. július 15. és 1999.
augusztus 31.
Az ingatlant az önkormányzat 1999. május 7-én birtokba vette, majd átadta a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére az átalakítási-, felújítási munkálatok elvégzésére.
A vételár Cigány Kisebbségi Önkormányzatot terhelı részének megfizetése, pénzügyi
nehézségek miatt jelenleg gondot okozott a kisebbségi önkormányzat számára.
Az alapítvány mőködési feltételeinek biztosítása érdekében Gyomaendrıd Város
Önkormányzata határozata szerint 1.4 millió Ft összeg erejéig kölcsönszerzıdés feltételei
mellett megelılegezte kamatmentesen 1999. december 31. napjáig történı visszafizetés
mellett a vételár Cigány Kisebbségi Önkormányzatot terhelı részét. Az 1999. december 31-i
határidı Gyomaendrıd Város Önkormányzat határozata alapján a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat kérelmére 2000. március 31. Napjáig meghosszabbításra került.
Az ingatlant használó Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány a Védelmi Együttmőködési Iroda
( Budapest ) pályázati rendszerében 2,2 millió forint összegő támogatáshoz jutott, melyet az
erısen vizesedı épület felújításához használhat fel. Ennek azonban alapvetı feltétele, hogy az
ingatlan a Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány tulajdonába kerüljön. Ez szükséges azért, mert
a Védelmi Együttmőködési Iroda csak civil szervezeteket támogat, illetve támogatott
kizárólag a tulajdonában lévı ingatlan felújításához használhatja fel a rendelkezésre álló
forrást. Személyes látogatáson volt lehetıség egyeztetni a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Hivatal elnökhelyettesével, Dr. Varjú Gabriellával. Az elnökhelyettes javaslatára az alapítvány
pályázatot nyújthat be az un. "Krízis Intervenciós Alap"-hoz támogatás megszerzésére. Ezt az
összeget az 1,4 millió forintos kölcsöntartozás törlesztésre kívánják felhasználni, amely ez
idáig nem került visszafizetésre. Az alaptól megszerezhetı támogatás mértéke azonban nem
fedi a teljes kölcsöntartozást.
A tulajdonba adás formáját tekintve fontos, hogy az ingatlannal kapcsolatosan az átadás célját
illetıen valamilyen jogi garancia kerüljön kikötésre. Ennek megfelelıen az ajándékozás
megfelelı garanciát biztosíthat. Az ajándékozás céljának, feltételeinek meghatározásakor azok
nem teljesülése estére visszakövetelési jog köthetı ki.
A tárgyalásokon senki sem vitatta azt, hogy az alapítvány viszonylag magas összegő
támogatásokat nyert pályázat útján, illetve hogy a képzésben és a belsı kialakításban
tevékenyen közremőködött.
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Ifj. Dógi János képviselı a jelenlévık tájékoztatásaként elmondta, hogy a pályázati úton
nyert 2,2 M Ft összegszerőségében az épület külsı tatarozását, és a mostani mőhely épület
külsı és belsı tatarozását foglalja magába, ahol egy oktatóhelységet szeretnének kialakítani,
mivel mostanában jelentıs oktatási tevékenységet lát el a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
A gyakorlatból tudja, hogy a személyiségfejlesztı tréning nagyon bevált módszer, mert mióta
a képzések során alkalmazzák, a tanfolyamokról a kiesési létszám kb.: 3-4 %-ra csökkent az
alkalmazás elıtti 50-60 %-kal ellentétben.
Problémájuk a mőhellyel kapcsolatban, hogy a tervekben nem szerepelt a villanyköltség. Az
adásvételi szerzıdésben úgy szerepel, hogy Gellai József úr kiköltözéskor elviheti a három
fázist. Kérdése, hogy ez azt eredményezi-e, hogy az épületben áram nélkül maradnak? A
villanyszerelés költségei számításaik szerint kb.: 150-200 E Ft-ra tehetık. A holnapi nap
folyamán megy Budapestre a Védelmi Bizottsághoz, hogy egyeztessék a részleteket.
Amennyiben a képviselık részérıl bármilyen kérdés merülne fel, szívesen áll
rendelkezésükre.
Véha Lászlóné képviselı elmondása szerint volt szerencséje két hétig a Cigány Közösségi
Házban tanítani, ahol cipıfelsırész készítı tanfolyamot indítottak el, egy nagyon lelkes
társasággal. A Munkaügyi Központ kikötése volt, hogy 14 fıs létszámmal folyhat a tanítás.
Amikor átvette a tanulók oktatását, mindössze 12 fı volt a csoport létszáma. Jelenleg 16 fı a
csoport létszáma a személyiségfejlesztı tréningnek köszönhetıen, akik most szakmai
gyakorlaton vannak. Kívánja, hogy minél több ilyen tanfolyam induljon
Dr. Dávid Imre polgármester összegzésként kívánta elmondani, hogy Dr. Varjú Gabriella azt
mondta, hogy ilyen kisebbség, közösség, mint amilyen Gyomaendrıdön van, nincs az
országban több helyen. Elismerésként kell megemlíteni a Közösségi Házban folyó munkát. A
személyiségfejlesztı tréning az emberek társadalmi helyzetét, a társadalomban elfoglalt
helyét, szükségességét erısíti meg. Mindenféleképpen pozitív dolognak mondható.
Meggyızte Dr. Varjú Gabriella elnökhelyettest, hogy az önkormányzat az 1,2 M Ft-ot beadja.
Megígérte, hogy a hiányzó 600-700 E Ft-ot valamely önkormányzati intézménynek,
(Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola) ahol kisebbségiek vannak, pályázat útján megítéli.
Az ingatlan adásvételi szerzıdésében valóban úgy szólt a megállapodás, hogy Gellai József
elviszi a három fázist az ingatlanból. Véleménye szerint lehetıség van arra, hogy a volt
tulajdonossal megegyezzenek, és a tényleges bekerülési érték bizonyos százalékáért
megvásárolná a Kisebbségi Önkormányzat a három fázist, a megnyert 2,1 M Ft-os összegbıl.
Ebben a kérdésben tárgyalt Gellai Józsefnéval, aki hajlandóságot mutatott a megegyezésre.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
határozatukat:
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/2000. (II.24.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Fı út
80/1. szám alatti "Romaház" ingatlant a Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány
tulajdonába adja ajándékozással az alábbi feltételekkel:
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1. Az ingatlant csak a Mővelt Cigányifjúságért Alapítványban megfogalmazott
célokra használhatja;
2. A Védelmi Együttmőködési Iroda ( Budapest ) pályázati rendszerében elnyert
2,2 millió forint összegő támogatást csak az épület felújításához használhatja fel;
3. A felújítási munkálatok bizonylatait köteles elkülönítetten tárolni, illetve
nyilvántartásaiban ellenırizhetı módon rögzíteni;
4. Az 1999. év augusztus hó 3. napján Gyomaendrıd Város Önkormányzata és
Gyomaendrıd ( kölcsönadó ) Cigány Kisebbségi Önkormányzata ( kölcsönvevı )
között kelt kölcsönszerzıdés szerinti 1,4 millió forint visszafizetése.
Ennek teljesítése érdekében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja az un.
"Krízis Intervenciós Alap"-tól támogatás megszerzését, és azt a fennálló
kölcsöntartozás törlesztésére befizeti. A még fennmaradó tartozás a
kölcsönszerzıdés értelmében továbbra is terheli a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot;
5. A fenti pontokban rögzített ajándékozási feltételek elmaradásának esetére az
eredeti állapot visszaállítása érdekében visszakövetelési jogot köt ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ajándékba adáshoz.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirendi pont nem lévén Polgármester úr megkérdezte a jelenlévıket, hogy
van-e valakinek közérdekő bejelentenivalója.
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 folytassa le a Képviselı-testület.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Garai János
hitelesítı

Jakus Imre
hitelesítı
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