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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. március 30-i ülésérıl a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester, Dezsı Zoltán
alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, Dezsı Zoltán, Ifj. Dógi János, Garai János, Gellai Imre, Hack
Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint Knapcsek Béla,
Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass
Ignác és Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı és a Polgármesteri
Hivatal osztályvezetıi, 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 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 a Képviselı-testület határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 20 fı
képviselı. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hack Mária és Dr. Valach Béla képviselıket.
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl:
A március 14-15-i ünnepségsorozattal kapcsolatban az alábbiakat kívánta elmondani:
Gyomaendrıd Város magára vállalta a 2000. évi kihelyezett megyegyőlés megrendezésének
lebonyolítását. Kedvezı volt az idıjárás, ezért a rendezvények helyszínén jelentıs számban
vettek részt az érdeklıdık és a meghívottak egyaránt. Gördülékeny, színvonalas mősort
láthattak. Megragadta az alkalmat, hogy megköszönje Megyeri László aljegyzı úrnak a
koordinátori szerepet – a városban mősort szolgáltatókkal és a megyével egyaránt -; Holubné
Hunya Anikó megbízott Zene- és Mővészeti Iskola igazgatójának, aki a mősorért volt felelıs;
továbbá Tímár András úrnak a vendéglátást, valamint Megyeriné Csapó Ildikó, aki otthont,
helyet biztosított a rendezvénynek. A költségeket növelte a millennium éve alkalmából
megjelentetett „Gyomaendrıdi séták …”c. könyv.
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151 évet kellett arra várni, hogy újra megyegyőlés legyen Gyomaendrıdön. A résztvevık
elmondása szerint az utóbbi négy évbıl egyedül Mezıhegyes volt, ahol ilyen színvonalas
mősort, rendezvényt láthattak az érdeklıdık.
Március 17-én Dr. Eiselt György Informatikai és Távközlési Helyettes Államtitkár tartott
tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban, az Okmányirodák kialakításával kapcsolatban. Az
Okmányiroda önálló napirendi pontként is szerepel a mai ülés anyagai között. Az iroda 2000.
július 1-tıl kezdi meg mőködését Gyomaendrıdön. Ma még csak a személyi igazolványokat,
de az elkövetkezendı idıben gyakorlatilag mintegy 26-28 féle okmányt fognak az
Okmányirodában kiállítani. Hosszú távon tovább erısítjük körzeti pozíciónkat.
Március 14-én az ünnepi kihelyezett megyegyőlés napján sikerült a Körösi Halászati
Szövetkezet elnökével, Dr. Csoma Antal úrral megállapodást kötni. Elviekben elfogadta a
többi horgászegyesület által elfogadott feltételeket, érti ez alatt az infláció mértékével
emelkedı bérleti díj összegét, illetve a vízkormányzás költségeit. Minden holtág 10 éves
üzemeltetése ezzel egyidejőleg megoldódni látszik. Az áprilisi Képviselı-testületi ülésre
tájékoztatásként beterjesztésre kerül a holtágak halászati jogának rendezésével kapcsolatos
anyag.
Március 23-án (csütörtökön) jegyzı úrral együtt rész vettek az „Utazás 2000” Turisztikai
Kiállításon. Véleménye szerint zsúfoltak voltak a standok. Hasznosnak tekinthetı volt a
kiállítás, de az elmúlt évi rendezvényt a kiállítás szervezését tekintve, jobbnak értékelték.
A kiállításon szép számban jelentek meg az értékesítık és az eladók. Ezen a napon került
megrendezésre Budapesten egy konferencia, mely vonatkozásában sikerült elızetesen
konzultálnia Dr. Gellai Imrével, - aki a Turisztikai és Idegenforgalmi Helyettes Államtitkár
tanácsadója, - hogy az Országgyőlés Idegenforgalmi Bizottsága Gyógy- és Termálturizmus
Albizottsága soron következı kihelyezett ülését 2000. április 28-án Gyomaendrıdön tartsa.
Önálló napirendi pontként kerül megvitatásra a kommunális szilárd hulladéklerakó telep
megvalósítására benyújtandó pályázat. Szarvas elsıként írta alá a megállapodást, így
9 település, kb.: 48 ezer lakos nevében kerül benyújtásra a pályázat, a hétfıi nap folyamán,
Gyomaendrıd gesztorságával.
Március 28-án helyi Bor- és kolbászversenyt rendeztek a Katona József Mővelıdési
Központban, mely tekinthetı az április 29-i Gyomaendrıdi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
elızményének. A borkultúra, az idegenforgalom és a vendéglátás sokat fejlıdött az elızı
évekhez képest. Külön szeretett volna gratulálni Dr. Kovács Béla képviselı úrnak, aki a bor
kategóriában egy I. és egy II. díjat nyert.
Szintén önálló napirendként szerepel a Gondozási Központ továbbfejlesztése a Blaha úton.
Balázs Imrével többszöri egyeztetés után sem sikerült megegyezésre jutni. Elgondolásunk
szerint a volt Béke Tsz. székházát megvásároltuk volna, hátul összekötöttük volna egy közös
folyosóval és a székház mögött lakó idıs néni értékesítette volna portájából a bıvítéshez
szükséges kb.: 8 méter nagyságú földterületet. Balázs Imrének kb.: 25 métert kellett volna
értékesíteni, mely értékesítés elıl elzárkózott. Jelenleg juhot tart az érintett területen, melyet
nem kíván felszámolni. Elmondása szerint magántulajdonról lévén szó, azt tiszteletben kell
tartani. A fentiek figyelembevételével az önkormányzat eredeti elképzelését, mely szerint egy
olcsóbb szálláshely kialakítására lett volna lehetıség, nem tudjuk megvalósítani.
Az Ipari Parkkal kapcsolatos tájékoztató szintén szerepel a napirendek között, hosszú és
következetes elıkészítı munkára kell számolni.
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Úgy tőnik, hogy sikerül megtalálni azt a partnert, gazdasági társaságot, aki az Ipari Park
komplex fejlesztését a továbbiakban felvállalja. Emellett az összes beruházót, a szükséges
közmőfejlesztést, stb. össze kell koordinálni, mely dolgokat a rendezési tervben is fel kell
tüntetni. A fenti munkálatokkal Nagyné Perjési Anikó van megbízva, aki félállásban, lelkesen
látja el teendıit. Július végére, legkésıbb augusztusra az Ipari Park pályázat beadásra kerül. A
pályázat lényege, hogy az elsı lépcsıben néhány száz milliós beruházásra pályázzunk.
Tárgyalást folytattak a helyi ÁFÉSZ elnökével, Dr. Kulcsár Lászlónéval. Több részbıl
összetevıdı adóssága van az ÁFÉSZ-nak, ezért úgy látják, hogy nincs reális lehetıség az
adósság megszerzésére. Szakértık szerint a volt Lakberendezési bolt (ÁFÉSZ ingatlan) értéke
kb.: 5-5,5 M Ft, esetleg + ÁFA. Az önkormányzat, hogy megszerezze az ÁFÉSZ
adótartozását, árajánlattal fog élni a fenti ingatlant illetıen az ÁFÉSZ felé. Amennyiben az
ÁFÉSZ nem lesz partner, úgy az önkormányzat az inkasszót benyújtja ellene.
Egy írásos anyag került kiosztásra az ülést megelızıen: „Az endrıdi és gyomai városrészeken
az ezred és századforduló emlékére maradandó emlékhely állítása” címmel. Az anyagból
látható, hogy a város területén újra megindult a szépítkezés, a város fıterének rendbetétele
folyamatban van. Tárgyalások folytak az ügyben, hogy öt mőanyag tetejő buszvárót hoznának
le Hódmezıvásárhelyrıl, a Blaha úton kezdenék és gyakorlatilag Besenyszegig raknák le a
várókat. Szeretnék felhívni a város vállalkozóinak, természetes személyeinek a figyelmét arra
vonatkozóan, hogy egy maradandó emlékhely kialakításához anyagi lehetıségeihez mérten
járuljanak hozzá, melyet október 23-án felavatnának. Ez az anyag az áprilisi Képviselıtestületi ülésen kerül megvitatásra. Mindezzel a város képét, imázsát próbálnák javítani.
Az endrıdi településrész ridegvárosi részérıl írásos kérelemmel fordultak a polgármester,
Képviselı-testület felé, hogy a ridegvárosi részrıl autóbuszjáratot biztosítson az
önkormányzat. A kérelmet megvizsgálták és felkérték a helyi autóbuszközlekedést irányító
VILLÁMTURS Kht. ügyvezetıjét, Ambrózi Erzsébetet, hogy tekintse át a kérelmet. Április
6-án indul az elsı próbajárat és május 4-ig tart. Amennyiben igény lesz a buszjáratra, a
késıbbiek folytán minden további nélkül biztosított lesz a település lakossága részére.
Elmondása szerint volt már igény a buszjáratra, mely kérelmet követıen a próbajárat elindult,
és nem vették igénybe az ott lakók.
A FiberNet Rt. újabb írásos tájékoztatót küldött a Képviselı-testületnek. Április 12-én
9 órakor jön le Budapestrıl a vezérigazgató úr, vagy megbízottja és egyeztetı tárgyalásokat
folytatnak a további munkákat illetıen. Ismeretei szerint Sarkadon megvan a fejállomás, mely
60 csatorna vételére alkalmas. Sarkad kb.: 6 héttel volt elıbbre nálunk, a tárgyalások
tekintetében.
A városházán is történtek informatikai korszerősítések, hálózat- és vezetékrendszer cserék, új
számítógépek kerültek megvásárlásra és beszerelésre. Véleménye szerint a város informatikai
hálózata a környékbeli Polgármesteri Hivatalokhoz képest jobb pozícióban volt, ezen
fejlesztésekkel pedig a színvonalat tovább tudjuk fejleszteni.
Az OTP-vel március 28-án tárgyaltak a Polgármesteri Hivatalban. A tárgyalás végeredménye,
hogy szeretne az önkormányzat egy otthonteremtı takarékosságot elindítani és bıvíteni.
Mindez gyakorlatilag elıkészület lenne a majdani szennyvíz- és úthálózat fejlesztésére, mint
saját erı. Az áprilisi bizottsági és testületi ülésre beterjesztésre kerül az anyag.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony egy sajnálatos halálesettel kapcsolatban, írásban
fordult polgármester úrhoz. Elmondása szerint a Képviselı-testület tagjainak joga van
mindenkor írásban feltenni kérdéseit, akár a polgármester, akár a testület felé. A képviselı
asszony levelére jelen ülésen szeretne válaszolni. Képviselı asszony problémája többek
között az volt, hogy a város nem rendelkezett nagy teljesítményő lámpával, hogy a gát
tövében jól láthatóan kutatómunkát végezhettek volna. A Polgári Védelmi bázison
üzenetrögzítı válaszolt, egy rendır vonult ki, de ı is csak zseblámpával rendelkezett, és kb.:
negyedórás próbálkozás után sikerült az orvosi ügyeletet elérni. A Polgári Védelem nem az
önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért nem felelıs azért, hogy üzenetrögzítı volt
bekapcsolva. Annyit azonban tudni lehet, hogy a jelenlegi két személy egy fıre kívánják
lecsökkenteni. Ahhoz, hogy állandó ügyeletet biztosítsanak, minimum 6 fıre volna szükség,
ez azonban nem megoldható. Az orvosi ügyelet bejövı és kimenı hívásait megvizsgálták
február hónapban. Tudni kell, hogy egy hónap 24 órás és 16 órás ügyeletekbıl áll. 24 órás az
ügyelet hétvégén és 16 órás hétköznap. A vizsgálatból kitőnik, hogy a 24 órás szolgálat
esetében minimum telefonhívás száma 6, maximum 20. Tehát nem kerül egy óránként egy
hívásra sor. Hétköznap minimum 1-szer, maximum 7 alkalommal hívták az ügyeletet a
16 órás szolgálat alatt. Tény az, hogy egy hónap alatt 219 alkalommal vonult ki az orvosi
ügyelet helyszínre, ami azt jelenti, hogy megközelítıleg 158 percenként megy ki az ügyeleti
gépkocsi. Ezért semmilyen körülmények között nem látják annak a lehetıségét, és indoklását,
hogy újabb telefonfonal kerüljön beiktatásra. A képviselı asszony elmondása szerint a
megkérdezett háziorvos nem volt hajlandó megmondani az ügyeleti gépkocsi titkosított
számát.
Elmondása szerint Gyomaendrıdön él 24 éve, és utoljára 1982-ben, tehát 18 éve volt hasonló
eset, amikor Kun bácsi a póhalmi út melletti erdıben elveszett.
Amennyiben szükségesnek tartja a képviselı asszony, megvizsgálják az orvosi ügyelet
márciusi telefonhasználatát is.
A fenti fájdalmas esemény következtében elfogadja az ilyen irányú felvetéseket, de sajnos van
egy reális lehetıség is, melynek figyelembevételével kell gondolkodnunk és ténykednünk.

További bejelentés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendeket a
meghívóban szereplı sorrendnek megfelelıen tárgyalják.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/2000. (III.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet
felülvizsgálata, módosítása
2. Közterületek rendjérıl szóló 24/1992. (VII.1.) KT. számú rendelet módosítása
3. A 2000. évi vásári és piaci díjtételek megállapítása, a 23/1995. (VIII.30.) KT.
számú rendelet módosítása
4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
5. Szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata,
módosítása
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6. Gyomaendrıd város szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére céltámogatási
pályázat benyújtása
7. Térségi kommunális hulladékkezelı megvalósításával kapcsolatos céltámogatási
pályázat
8. "Múzeumpártoló önkormányzat" címő pályázat benyújtása
9. Blaha úti Idısek Otthona pályázatához saját erı biztosítása
10. Ipari Park Cím elnyerésével járó további feladatok meghatározása
11. Ópusztaszeren épülı Megmaradás Falára történı tábla elhelyezése
12. Liget-fürdı fejlesztése
13. Okmányiroda kialakítása
14. Beszámoló a Városi Gondozási Központ munkájáról
15. Megállapodás a Közútkezelı Kht.-val
16. Együttmőködési megállapodás a Békés Megyei Munkaügyi Központtal
17. Templom-, Soczó- és a Bónom-zugi üdülıterületek címmegállapítása
18. Gyomaendrıd, Kossuth u. 32. Sz. alatt lévı 141/B/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása,
illetve a 141/A/1-3. sz. szociális bérlakás cseréje
19. Pájer Sándor Gyomaendrıd, Bocskai u. 58/1.sz. alatti lakosú egyéni vállalkozó
kérelme
20. Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel u. 29. sz. alatti lakos kérelme
21. Szolgálati bérlakás iránti kérelem elbírálása
22. Tájékoztató a 2000. évi közmunkapályázatról
23. Beszámoló a település óvodáiban tett látogatásról
24. Bejelentések
Határidı:

azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő Képviselı-testületi határozatokról
készült jelentés elfogadását kérte a Képviselı-testülettıl.
A 349/1999. (XII.16.) KT számú határozat végrehajtására adott jelentéssel kapcsolatban
elmondta, hogy az iskola névváltoztatására vonatkozó újabb javaslat szinten nem került a mai
Képviselı-testület ülése elé ezért kérte, hogy témát vegyék le napirendi pontról és majd egy
késıbbi idıpontra halasszák el annak megvitatását.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, kérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/2000. (III.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 11/2000. (I.27.); 12/2000. (I.27.); 35/2000.
(II.124.); 42/2000. (II.24.); 45/2000. (II.24.); 349/1999. (XII.16.) és a 350/1999.
(XII.16.) KT számú határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidı:

azonnal
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1./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelet felülvizsgálata,
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.
Dr. Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról rendelkezı 1999. évi LXXIII. törvény
megváltoztatta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra vonatkozó szabályok
jelentıs részét. A módosítás az intézménybe történı felvétel rendjét, a fenntartói feladatok
körét, az intézményi jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az igénylıvel kötendı
megállapodás szabályait érinti. A települési önkormányzatnak a törvény hatálybalépését
(1999. október 1.) követı hat hónapon belül felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásra vonatkozó helyi rendeletet.
A végrehajtási rendeletek közül új tárgykört szabályoz a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérıl szóló SZCSM rendelet. Ez a szabály meghatározza az
intézményben történı bekerülés folyamatát, valamint azokat a fontosabb kérdéseket, amelyek
az intézményi ellátás kérelmezéséhez, a nyilvántartásba vételhez és az elıgondozáshoz
kapcsolódnak. A módosított Szt. szerint az önkormányzat által fenntartott intézmény esetében
az intézményvezetı dönt az intézménybe történı felvételrıl, ha a fenntartó önkormányzat
Képviselı-testülete ettıl eltérıen nem rendelkezik. A helyi rendeletben csak akkor indokolt
szabályozni az intézménybe történı felvétel rendjét, ha a Képviselı-testület el kíván térni a
Szt. szabályától és saját hatáskörbe kívánja vonni az intézményi felvételt. A Képviselıtestület a 17/1997. (VI.27.) KT. számú rendeletben az intézményvezetı hatáskörébe utalta az
intézménybe történı felvételrıl és a szolgáltatás igénybevételérıl való döntést.
A Szt. és a végrehajtási rendeletben foglaltakon túl az önkormányzat rendelete szabályozza a
megállapodás tartalmára vonatkozó, a helyi sajátosságoknak megfelelı elıírást.
A Képviselı-testület 2000. február havi ülésén megbízta a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
Hangya Lajosnét, hogy a fenntartót képviselje a bentlakásos intézménybe soron kívüli
elhelyezésrıl döntést hozó bizottságban.
A jogszabályi változások miatt a következıkkel javasoljuk kiegészíteni a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló többször módosított 16/1996. (IX.16.) KT.
számú rendeletet:
5. § (4) a)

b)
5.§ (5) c)

Az ellátást igénylıvel vagy törvényes képviselıjével kötendı megállapodás
megkötésekor a jogszabályi elıírásban foglaltakat kell alkalmazni. Az
intézményvezetı a megállapodás megkötésekor többletkötelezettséget nem
vállalhat.
A rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni a
megállapodás megkötésekor.
A Humánpolitikai Bizottság elnöke képviseli a fenntartót a bentlakásos
intézménybe soron kívüli elhelyezésrıl döntést hozó bizottságban.

Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság a rendelet tervezet elfogadását
javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítés, kérdés, vélemény nem lévén, felkérte a
képviselıket a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy
a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2000. (…..) KT. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról, azok igénybevételérıl,
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló többször módosított 16/1996. (IX.16.) KT. számú
rendelet módosítása
2./ napirendi pont
Közterületek rendjérıl szóló 24/1992. (VII.1.) KT. számú rendelet módosítása
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 a közterületek rendjérıl szóló
többször módosított fenti számú rendelet 2. § (3) bekezdésében, illetve az 1 sz. mellékletében
foglaltaknak megfelelıen a közterület rendeltetéstıl eltérı használata esetén díjat kell fizetni.
A díjak mértékét a 9/1999. (III.10.) KT. sz. rendelet módosította legutóbb. A statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. tv. alapján kiadott Szolgáltatások Jegyzékérıl szóló 9007/1998.
(SK 12.) KSH közleményben foglaltaknak megfelelıen új TEÁOR besorolással a közterület
használat 25%-os ÁFA kulcs alá esik 2000. évben. Az 1 sz. melléklet módosítását az
elıterjesztés melléklete tartalmazza.
Fenti elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi, a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfenntartó
és Környezetvédelmi Bizottságok megtárgyalták és a rendelet-tervezetet egyhangúlag
elfogadásra javasolják a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület
tagjait a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2000. (…..) KT. számú rendelete
a közterületek rendjérıl szóló 24/1992. (VII.1.) KT. számú rendelet módosítása
3./ napirendi pont
A 2000. évi vásári és piaci díjtételek megállapítása, a 23/1995. (VIII.30.) KT. számú
rendelet mellékleteinek módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Babos
László urat, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselı-testület 219/1997.
(VI.26.) KT. sz. határozata alapján a vásár-, piac rendezési, illetve mérlegelési tevékenységet
1997. augusztus 1. napjától kezdıdıen vállalkozás formájában üzemelteti. A vállalkozó
/Markt Platz Egyéni Cég / azzal a kérelemmel fordult testület felé, hogy a fenti rendelet 1., 2.,
illetve 3. sz. mellékleteit módosítsa az általa kalkulált és javasolt szolgáltatási díjtételek
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szerint. Az emelés mértéke az egyes díjtételeknél eltérı (melyet az elıterjesztés is tartalmaz),
de átlagosan 8,56 %-ot tesz ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 314/1999. (XI.25.) KT. sz. határozata alapján a
Piac és Vásárrendezés bérleti díját 10 %-kal megemelte 2000. április 1. napjától kezdıdıen
2000. december 31. napjáig.
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a vállalkozó által
javasolt díjtételemelést elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a képviselık
figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2000. (…..) KT. számú rendelete
Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló
23/1995. (VIII.30.) KT. számú rendelet módosításáról

4./ napirendi pont
A helyi adókról szóló 25/1996. (X.26.) KT. számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését a napirend tekintetében.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy 2000. január 1-i hatállyal
Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény módosította A helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvényt és Az adózás rendjérıl szóló 1990. évi CXI. törvényt. A módosítás szerint
2000. január 1. napjától az önkormányzatok - az állami adóhatóságokhoz hasonlóan - a
bevezetett adókat adónként elkülönített adószámlákon kötelesek nyilvántartani, és az adózó is
adónként, a megfelelı adószámlára köteles adóját megfizetni. Ezen kívül külön kell vezetni
bírság- és pótlék számlákat is. Ennek eredményeképpen az eddigi 4 számlával szemben
2000. január 1 napjától városunkban 12 adószámla mőködik, és ezt a tényt szükséges
átvezetni a Helyi adókról szóló 25/1995. (X.26.) KT. számú rendeleten. Ehhez kapcsolódóan
az adónkénti számlavezetés indokolttá tesz az iparőzési adó és az építményadó kapcsolatában
egy technikai módosítást. A jelenleg hatályos rendeleti szabályozás szerint mentes az
építményadó megfizetése alól az az adóalany, aki építményében alaptevékenységével
összefüggı iparőzési tevékenységet végez, feltéve, hogy iparőzési adója több, mint a
mentesített építményadó összege. Amennyiben iparőzési adója kevesebb az építményadónál,
akkor iparőzési adómentesség illeti meg, és építményadót fizet. Ez a szabályozás könyveléstechnikai szempontból sokszor problémát jelent.
Például ha az ügyfél év elején az elızı évi bevallása alapján iparőzési adóelıleget köteles
fizetni, de leszámolásakor kiderül, hogy tényleges iparőzési adója kevesebb, mint a
mentesített építményadó, akkor visszamenıleg törölni kell az iparőzési adót, és elı kell írni az
építményadót, és mivel a 2 adónemben nem ugyanazok a fizetési határidık, elıfordul, hogy a
visszamenıleges könyvelésben helytelenül történik a pótlékszámítás.
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A másik probléma például, hogy aki év végén az építményadónak alanya, annak az iparőzési
számláján nincs kivetés, és emiatt a következı évben nincs vele szemben adóelıleg elıírás
sem. Ezeket a problémákat azzal lehetne kiküszöbölni, hogy a jelenlegi adómentesség helyett
építményadó kedvezményt biztosítanánk az adóalanyoknak azon építmény vonatkozásában,
melyben iparőzési tevékenységet folytatnak. A kedvezmény összege az iparőzési adó
összegével lenne azonos, de nem haladhatja meg az építményadó összegét.
A számlák tartalmának tisztasága - fıleg a jövıbeni adónemenkénti számlarend miatt mindenképpen alátámasztja ezt a módosítást, ami az ügyfél adófizetési kötelezettségét nem
érinti, csupán technikai jellegő.
A harmadik módosítási kör a helyi adózók vonatkozásában jelentıs változást eredményez.
Egyetlenegy adózói kört céloz meg a rendeletmódosítás, ez a kör az idegenforgalmi adót
fizetık köre. Ezen belül az adótételek nem emelkednek, hiszen évközben az adózók terhére
nem lehet módosítani a rendeletet. Városunkban 1992. július hónaptól kezdıdıen került
bevezetésre az idegenforgalmi adó. Adóalany az a magánszemély, aki nem állandó lakosként
legalább egy vendégéjszakát az önkormányzat illetékességi területén vendégként eltölt. Az
adó megfizetésének módja sajátos, a szállásbiztosító köteles azt beszedni, a szállásdíjjal
együtt. Az adóbeszedésre kötelezett, azaz a szállásbiztosító, a beszedett idegenforgalmi adót,
a tárgyhónapot követı hó 15. napjáig köteles az adóhatósághoz befizetni, illetve bevallani. Az
önkormányzatnak érdeke, hogy az idegenforgalmi adóbevétel növekedjen, mert a beszedett
idegenforgalmi adó minden egy forintjára még három forintot kap az önkormányzat, ami
forrását képezi az idegenforgalmi célú és szúnyoggyérítési kiadásoknak.
A bevétel növelését egyrészt adóhatósági ellenırzéssel, adózatlan vendégéjszakák feltárásával
lehet elérni, de emellett célszerő lenne egy adóbeszedést ösztönzı rendszer bevezetése, ami az
adóbeszedésre kötelezett szállásbiztosítókat ösztönözné arra, hogy minden adóköteles
vendégéjszaka után beszedjék az idegenforgalmi adót. Ennek megfelelıen célszerő lenne
megteremteni annak a lehetıségét, hogy az adóbeszedésre kötelezett szállásbiztosítók bizonyos feltételek fennállása esetén – befizetett idegenforgalmi adójuk függvényében
támogatást igényelhessenek az önkormányzattól abban az esetben, ha idegenforgalmi
létesítményükön számlával igazoltan karbantartást, felújítást, fejlesztési célú beruházást
hajtottak végre, a tárgy évben.
Az eredeti elıterjesztésben a támogatások igénylésének lebonyolítására „idegenforgalmi alap”
létrehozását javasoltuk, melyre a szállásbiztosítók nyújthatnának be pályázatot, meghatározott
feltételek fennállása esetén. Adó visszatérítésrıl, adójóváírásról azért nem beszélhetünk, mert
az az idegenforgalmi adóbevételt csökkentené, ami viszont az állami támogatás csökkenését
vonja maga után, mivel az állami támogatás – szúnyoggyérítéssel együtt – az idegenforgalmi
adóbevétel háromszorosa.
Az idegenforgalmi alap létrehozásával érdekében állna a szállásbiztosítónak az
idegenforgalmi adó beszedése, és bevallása. Remélhetıleg nıne az idegenforgalmi adó
bevételünk, melynek következtében az állami támogatás is progresszíven növekedne. 10 %-os
adóbevétel növekedés összes 40 %-os növekedést jelentene. Az alap létrehozásával ugyan
kiadása is keletkezne az önkormányzatnak, de a tárgyévet követı évben, és - a várt adóbevétel
növekedés esetén - összegszerően kevesebb mértékben, mint az idegenforgalmi adóbevétel
növekedés és az ezzel elnyert állami támogatás együttes összege. Ezen túl ez az ösztönzı
rendszer pozitív hatást gyakorolna az önkormányzat adóztatási tevékenységének megítélésére,
és az adózói morálra.
Az alap létrehozásának feltételei, illetve az alapra való pályázat benyújtásának feltételei
meghatározásánál figyelemmel voltunk arra, hogy az adóbevétel növekedés fedezete legyen a
visszafizetett összegeknek. Ezért az elıterjesztés úgy szólt, hogy az önkormányzat csak akkor
hoz létre idegenforgalmi alapot, ha a tárgy évben az idegenforgalmi adóbevétel a bázisévhez,
azaz 1999. évhez képest legalább 10 %-ban növekedett.
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Mint ahogy korábban már említettem a 10 %-os adóbevétel növekedés az állami támogatással
együtt összesen 40 %-os növekedést jelent, ami már kellı fedezete lehet a pályázat útján
elnyerhetı összegeknek.
A pályázat benyújtásának feltételeire 2 variációt dolgoztak ki, és terjesztettek a bizottságok
elé:
1,/
Pályázatot nyújthatnak be a tárgyévet követı évben azok a szállásbiztosítók, akik a
tárgyévben idegenforgalmi létesítményükön számlával igazoltan karbantartást,
felújítást, fejlesztési célú beruházást hajtottak végre. A pályázható összeg a
szállásbiztosító által, a tárgyévben beszedett és befizetett idegenforgalmi adó 20 %-a.
Nem nyújthat be pályázatot a szállásbiztosító, ha tevékenységében - a tárgy évben - az
adóhatósági ellenırzés adózatlan vendégéjszakát tárt fel.
2,/
Pályázatot nyújthatnak be a tárgyévet követı évben azok a szállásbiztosítók, akik
1999. évet bázisul véve a bázisévhez képest a tárgyévben több vendégéjszaka után
szedték be az idegenforgalmi adót, és idegenforgalmi létesítményükön számlával
igazoltan karbantartást, felújítást, fejlesztési célú beruházást hajtottak végre.
A pályázható összeg a bázisévben és a tárgyévben beszedett és befizetett
idegenforgalmi adó különbözetének 50 %-a.
Nem nyújthat be pályázatot a szállásbiztosító, ha mőködésében - a tárgy évben - az
adóhatósági ellenırzés adózatlan vendégéjszakát tárt fel.
Az elıterjesztést a bizottságok megvitatták, és az alábbi döntéseket hozták.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság az idegenforgalmi
alap létrehozásával egyetértett, és a pályázat benyújtásának feltételeire az 1./ variációt fogadta
el.
A Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság az idegenforgalmi alap létrehozásával
egyetértett, de a pályázat benyújtásának feltételeire az elıterjesztett variációk ötvözeteként az
alábbi variációt javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.
Az idegenforgalmi alapra pályázatot nyújthat be a szállásbiztosító, ha:
- tárgy évben az általa bevallott vendégéjszakák száma az elızı évhez képest nıtt, és
- a tárgy évben idegenforgalmi létesítményén számlával igazoltan karbantartást, felújítást,
fejlesztési célú beruházást hajtott végre, és
- tevékenységében - a tárgy évben – az adóhatóság adózatlan vendégéjszakát nem tárt fel.
A pályázat útján elnyerhetı összeg:
- ha a szállásbiztosító által bevallott vendégéjszaka száma a tárgy évben a bázisévhez
képest a l0 %, vagy annál alacsonyabb mértékő növekedést mutat, akkor a szállásbiztosító
által befizetett idegenforgalmi adó összegének 20 %-a,
- ha a szállásbiztosító által bevallott vendégéjszaka száma a tárgy évben a bázisévhez
képest a 10 %-ot meghaladó mértékő növekedést mutat, akkor a 10 %-os növekedéssel
számolt idegenforgalmi adó 20 %-a, valamint az e fölötti rész 50 %-a.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé már a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
javaslata is elıterjesztésre került.
A bizottság a szállásbiztosítók támogatásával egyetértett, mert ösztönzı hatással bírhat
egyrészt az adóbeszedésre, másrészt az idegenforgalmi létesítmények karbantartására,
felújítására.
Álláspontja szerint azonban ehhez nincs szükség idegenforgalmi alap létrehozásához, az pedig
ellentétes az egyéni érdekkel, ha az idegenforgalmi alap létrehozását legalább 10 %-os
idegenforgalmi adóbevétel növekedéshez kötjük.
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A támogatás bevezetése indokolt, de vállalva azt a kockázatot, hogy az idegenforgalmi adó
bevételének növekedése és az ehhez kapcsolódó állami támogatás nem fedezi a számla
alapján kifizetett egyéni támogatások összegeit.
A támogatás igénylésének feltételeire, valamint az igényelhetı összegre vonatkozóan a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát támogatja.
Fentiek alapján, figyelemmel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményére, a bizottságok
az elıterjesztésben mellékelt rendelettervezetet terjesztik a Képviselı-testület elé elfogadásra.
A rendelettervezet külön szabályozást tartalmaz a tárgy évben kezdı szállásbiztosító
adóbeszedıkre, mert idegenforgalmi támogatás az ı vonatkozásukban is indokolt, de bázisév
hiányában a növekedés százalékát ezen esetekben nem lehet vizsgálni. A javaslat szerint a
tárgy évben kezdı szállásbiztosítók - egyéb feltételek fennállása esetén – az általuk beszedett
és befizetett idegenforgalmi adó 10 %-ának megfelelı összegő támogatásra jogosultak.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a képviselık, jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel nem
hangzott el, tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy áldozni kell azért, hogy fel tudják tárni a
nem adózók körét. Amennyiben az összes bevétel nı, akkor az állami támogatás is nı.
A márciusi „Utazás 2000” Konferencián is felvetették, hogy mértékadó egy település
idegenforgalmának a támogatásánál az, hogy van-e idegenforgalmi adója és mennyi ebbıl a
bevétel.
Mivel a kiegészítést követıen sem hangzott el kérdés, felkérte a képviselıket, hogy az
elıterjesztés mellékletét képezı rendeletmódosítást fogadják el. A szavazás elıtt felhívta a
képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2000. (…..) KT. Számú rendelete
a helyi adókról szóló többször módosított
25/1995. (X.26.) KT. számú rendelet módosításáról
5./ napirendi pont
Szabálysértési tényállást
módosítása

tartalmazó

önkormányzati

rendeletek

felülvizsgálata,

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a rendeletmódosítás lényegét annyiban kívánta összefoglalni, hogy
több helyi önkormányzati rendeletet érint. Az 1999. évi LXIX. tv. 169. § (2) bekezdése
értelmében az önkormányzatok 2000. március 1-ig kötelesek felülvizsgálni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket és azokat, amelyek e törvény,
illetve az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezéseivel
nincsenek összhangban, vagy csak megismétlik a magasabb szintő jogszabályokban
meghatározott szabálysértési tényállást, hatályon kívül kell helyezniük.
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A szabálysértési törvény meghatározta az egyes szabálysértések elkövetésekor az
önkormányzatok által alkalmazható bírság maximum tételét. E szerint: „az önkormányzati
rendelet harmincezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét”.
Rendeleteink számos része ma is rendelkezik a kiszabható bírság maximumáról, de korábbi
szabályozáshoz igazodva ez csak 10.000,- Ft. A hatályon kívüli helyezési feladattal egy
idıben célszerő ezen rendelkezések felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 16 olyan önkormányzati rendelete van, mely a
fentieknek megfelelıen felülvizsgálatra, módosításra szorul.
A rendeletmódosításokat az Ügyrendi és Jogi, valamint a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottságok megvitatták, és egyhangúlag javasolják az elıterjesztésben
található rendeletek módosítását a Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, felkérte a
Képviselı-testület tagjait a rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a képviselık
figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2000. (…..) KT. számú rendelete
szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról
6./ napirendi pont
Gyomaendrıd város szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére céltámogatási pályázat
benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József városüzemeltetési osztályvezetıt, hogy
ismertesse az elıterjesztést.
Rau József osztályvezetı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztés
részletesen tartalmazza a céltámogatási pályázat benyújtásának lehetıségeit, illetve a
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésével kapcsolatos további feladatokat. Elmondása szerint
mindenki elıtt ismert az a szomorú tény, hogy milyen körülmények között oldják meg
Gyomaendrıd vonatkozását a szennyvíz elhelyezését. Korábbi idıszakban különbözı módon
próbálkoztunk a céltámogatási pályázat benyújtásával. Volt amikor teljes programot, volt
amikor csökkentett programot próbált az önkormányzat benyújtani. Pénzügyi források
elégtelensége miatt azonban ezeket a pályázatokat elutasították. Nem a mőszaki tartalommal,
vagy formai dologgal volt probléma, hanem az államnak nem volt pénze. Jelen pillanatban ez
a pályázat a város belterületének az egészére vonatkozik. Természetesen ebben is vannak
olyan területek, ahol a szennyvíz elvezetése nem lesz megoldható, ezért ott más módszereket
kell kitalálni. Ez kb. jelen pillanatban a város belterületi lakásainak a
80-85 %-ának a csatornázottságát fogja megoldani. A pénzügyi lehetıségek vonatkozásában
elmondta, hogy ismereteink szerint kb. 70-80 %-os állami támogatást lehet megszerezni.
Lehet, hogy további külföldi pénzek megszerzésére is nyílik majd lehetıség.
Próbálkozunk - az egészséges ivóvízprogramnak megfelelıen - esetlegesen svájci pénzeknek
a megpályázásával illetve a rendelkezésre álló lehetıségek kihasználásával. Azt jelenleg nem
tudják megmondani, hogy a lakossági források nagyságrendjét 1-1 ingatlanra vonatkozóan
mennyiben határozzák meg, hiszen ehhez ismerni kell az elnyert támogatások összegét.
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Mindezek ismeretében lehet meghatározni, hogy 1-1 ingatlant a kivitelezés során milyen
költségek fognak terhelni. Polgármester úr már elızetesen említette az OTP-vel történt
egyeztetéseket, melyekre utalás történt az elıterjesztésben is – kétféle lehetıség van a
lakossági források megszerzésére: hagyományos társulati úton való hitelfelvételre, vagy
lakossági elıtakarékosság útján. Mindkét lehetıséget meg kell gondolni, hiszen a
szennyvízberuházás után a lakosság részérıl igényként merül fel, minden út megépítése. Két
határozati javaslat került beterjesztésre, melyet a céltámogatási pályázat miatt külön kérne
elfogadni a Képviselı-testület részérıl.
Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a kiegészítést Rau úrnak. A jelenlévık
tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a beruházás várható költsége 1.596.942 ezer forint,
mely összegbıl az önkormányzatnak nettó 958.165 ezer forint saját erıt kell biztosítani.
Hivatalosan 40 % állami támogatás adható a céltámogatás megnyerése esetén, kb.: 30-40 %-a
az összegnek pályázati úton megnyerhetı, kb.: 10-15 % lakossági erıvel megvalósítható
lenne a beruházás. Egy ténylegesen bekötött telekre való bekötési költség kb.: bruttó 600 ezer
forint. A fenti számítások figyelembevételével kb.: 100-120 ezer forint a városi és ugyanennyi
a lakossági hozzájárulás összege is. A város belterületén jelentısebb belvízproblémák
nincsenek. Ennek ellenére kb.: 150 lakásban van olyan jellegő gond, mőszaki állagromlás,
melynek nagyrészt a belvíz az okozója. Súlyosan érinti a lakosságot a külterületi belvíz,
elsısorban a Keselyısön lévı termıterületeket. Erre vonatkozóan a megye fog beadni címzett
támogatást, melynek Gyomaendrıd város is részese. Gyomaendrıdön és Hunyán is volt
tárgyalás ezen témában, ahol Gellai Imre alpolgármester és Rau József osztályvezetı is részt
vett. Érinti a belterületet is, tehát teljes rehabilitáció folyna. A külterületen kezdıdne és a
belterületi vízlevezetıket, befogadókat, átemelıket is korszerősítené, illetve a holtágak
összekötésére is gondolnak a Főzfás-zug, Csókási-zug és az endrıdi Ligeti holtág
vonatkozásában egy átemelı elhelyezését illetıen. Nemcsak vízelvezetésre, hanem öntözésre
is szolgálna a kiépített csatorna.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a határozati javaslatokkal, a szennyvízhálózatra
szüksége van a városnak. De mindezek ellenére szerette volna felhívni a sajtónak és a pártok
képviselıinek a figyelmét, hogy a vidék Magyarországa, mi vidéki lakosok milyen
hátrányban vagyunk a városi lakosokkal szemben. Nekünk nem természetes, hogy biztosítva
van az egészséges ivóvíz, és a szennyvíz csatornázottsága, mint a városban. Sajnos nagyon
hátrányos a vidéki városok költségvetése, a lakosságra óriási, beláthatatlan terheket rovunk
kb.: 60-100 ezer forintos nagyságrendben – lakásonkénti szennyvízrákötés -, plusz az
úthálózat kiépítése. Jó lenne, ha tényleg odafigyelnének már a vidék Magyarországára és a
felmerülı lakossági terhek javát ne a lakosság viselje.
Gellai Imre alpolgármester felszólalásában tájékoztatta a megjelenteket, hogy polgármester
úr már elızetesen röviden elmondta, hogy a belvíz elvezetési programban tulajdonképpen
mirıl volna szó. Két ízben tanácskoztak már ezen témában, legutóbb Hunyán. Több mint
10 évvel ezelıtt volt egy bizonyos elképzelés Gyomaendrıdön is, a Keselyıs vízellátását
illetıen, akkor éppen száraz idıszak volt, ekkor öntözıvizet szerettek volna Keselyısre vinni,
ami tulajdonképpen a mezıberényi 46-os kövesúttól a Fazekas-zugi nagycsatornáig a déli
hátsávot félkörívben fogja át, mely kb.: 20 km hosszúságú. Ezen területnek a vízrendezésérıl
lenne szó, ami Gyomaendrıd város térségét érinti. Az egész program Szarvasról
Gyomaendrıd irányába haladna, egészen Békéscsabáig.
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Senki nem tudja megmagyarázni annak az okát, hogy a talaj felsı három méterében miért
hullámzik a víz, tehát egyik helyen egy méter, másik helyen két méter, és van ahol
talajszinten van a talajvíz. Olyan területeket érint a belvíz, melyek hosszú távon
mezıgazdaságilag hasznosíthatók lennének. Két irányban jönne a belvíz Gyomaendrıd
térségét érintıen. Keselyıs közepe tájától Endrıd felé a volt ENCI melletti 46-os út alatti
átereszhez, un. vidólaposi csatornán jönne be a víz egy része. A másik része nyugati irányba
haladva a kondorosi kövesút alatt menne át és haladna az un. Szent László csatornába, illetve
annak egy része új szakasz lenne, mely közeledik a folyóhoz, kb.: 3 km hosszúságban.
Mindez szinte a fél megyét átfogó program, április végére az elızetes terveknek el kell
készülnie. További problémát jelent még, hogy az említett területeken 3 m a szintkülönbség,
ennek megoldására egyenlıre elképzelés van, néhány homokágy van a területen, tehát akár
melyik irányba engedik is a vizet, ezeken a homokágyakon el megy a csatornákból és feljön
arrébb, ott ahol nem kellene.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke szorosan a napirendi ponthoz
kapcsolódóan három dologgal kívánta alátámasztani a pályázat benyújtásának fontosságát,
támogatását.
Az elmúlt években – vagy központi támogatás hiányában, vagy nem éltünk a lehetıségekkel nem sikerült olyan ütemben haladni a szennyvízprogrammal, mint szerették volna. Tehát van
mit pótolni.
Fontos továbbá abból a szempontból is, hogy nagy akadályt jelent a további
közmővesítéseknél, hiszen a lakosság sok helyen építene utat, ha meg lenne a szennyvíz.
Ezen túlmenıen az érintett lakosságot terhelı költségek szempontjából is fontos, hiszen azon
ingatlanokon, ahol derítı akna van, éves szinten a szippantásra kifizetnek annyi összeget,
mint amennyibe a szennyvíz bekötés kerülne.
A maga részérıl támogatta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester összefoglalásként annyit kívánt elmondani, hogy bizonyos
mértékig a kül és belterület együtt kell kezelni, hiszen ha a csapadékvíz elvezetését nézzük,
összefügg a szennyvízhálózattal.
Maximálisan egyetértett Hangya Lajosné bizottsági elnök véleményével. Évrıl évre azt
halljuk, hogy erre jár az állami támogatás, csak valahogy nekünk ez idáig nem igen jutott.
Ezt a fejlesztést sem a város, sem a lakosság központi források nélkül, saját erıbıl nem tudja
felvállalni. Ehhez szükséges ennek a céltámogatási pályázatnak a benyújtása, megnyerése,
illetve egyéb pályázati lehetıségeknek a felkutatásával reális esély van arra, hogy a 20-30 %
saját erıt hozzá tudjuk tenni.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, arra kérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket a napirenddel kapcsolatban.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62/2000. (III.30.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a szennyvíz
csatornahálózat II-III. ütem építéséhez szükséges források megszerzéséhez a
céltámogatási és egyéb elkülönített állami pénzalapok felé pályázatot nyújtsunk be.
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A Képviselı-testület a nettó 1.596.942,-ezer forint összköltségő céltámogatással
megépülı önkormányzati beruházás megvalósításához szükséges saját forrást – nettó
958.165.- ezer forintot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az éves költségvetési
rendeleteiben2000–ben 48 millió, 2001-ben 240 millió, 2002-ben 288 millió, 2003-ban 382 millió
forintot- biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges pályázatokat készítse
el, és határidıre nyújtsa be.
Határidı:
Felelıs:

a céltámogatási pályázat esetében 2000. április 01.
a további pályázatok esetében értelem szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/2000. (III.30.) KT. számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna hálózat építése mellett
döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosok több mint
60%-a vállalta a hálózatra való rákötést.
Határidı:
Felelıs:

2000. április 01.
Dr. Dávid Imre polgármester.

7./ napirendi pont
Térségi szilárd kommunális hulladékkezelı megvalósításával kapcsolatos céltámogatási
pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt az elıterjesztés készítıjét,
hogy néhány szóban ismertesse annak lényegét.
Rau József osztályvezetı elmondta, bizonyára emlékezetes a képviselık elıtt, hogy a
környezı hét település vonatkozásában elkezdték a hulladékkezelı megépítésével kapcsolatos
szervezı munkákat. Az elmúlt évben erre be is nyújtották a céltámogatási pályázatot, de akkor
még nem tudtak teljes körő anyagot összeállítani, mivel az idı rövidsége miatt a szükséges
engedélyek beszerzésére nem volt lehetıség. Ettıl függetlenül a pályázat elbírálásra került,
minden fórumon megfelelı minısítést kapott, és olyan visszajelzés érkezett, hogy a
pályázatot ismét be kell nyújtani. Ezek alapján kezdték el az ismételt szervezési munkákat,
aminek eredményeként február hónapban már kész pályázati anyag állt rendelkezésre. Február
közepén azonban Szarvas város és Csabacsőd község jelezte, hogy részt kívánnak venni
ebben a beruházási programban. Mindezek alapján az addig meglévı terveket, számadatokat
ennek megfelelıen át kellett dolgozni, illetve szükség volt a Szarvas város területén megépülı
átrakó állomás és komposztáló terveit elkészíttetni és engedélyeztetni.
Mostanra a szükséges dokumentációk, tervek rendelkezésre állnak, valamennyi résztvevı
település aláírta a csatlakozási programot, tehát nincs akadálya annak, hogy holnapra egy
teljes dokumentációt tudjanak a Békés Mérnök Kft. asztalára letenni, hogy a hiányzó
csomagolási feladatokat elvégezhessék. Lakossági fórumot is szerveztek a fenti téma
megvalósulását illetıen, úgy hogy a környezet semmilyen káros hatást ne szenvedjen.
A tervezés során körültekintıek voltak.
Ez a program jelenleg csak a hulladéklerakó mő és az ahhoz kapcsolódó létesítményekre
vonatkozik, illetve Szarvas város vonatkozásában az átrakóállomás és 2 db konténer, 1 db
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szállítójármő, valamint a komposztáló tér kialakítására és megépítésére. A továbbiakban is
élni kell a pályázati lehetıségekkel, úgy mint pl.: környezetvédelmi alap célerıirányzat,
vízügyi alap, területfejlesztési pályázatok, így esetlegesen 80-100 %-os támogatottságot is el
lehet érni.
Javasolná a Képviselı-testületnek az 1./ határozati javaslat elfogadását. Amennyiben a
benyújtott pályázaton nyer az önkormányzat, a további mőködtetést illetıen újabb
megállapodás sorozat kerül megvitatásra.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy 9 település
lakosságát, mintegy 47434 fıt érint a beruházás megvalósítása. A város megfelelt a
céltámogatási pályázati feltételeknek, de már a környezetvédelmi törvény értelmében csak
méltányossági alapon nyerhettünk volna a pályázaton.
További hozzászólás, kérdés 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
64/2000. (III.30.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért a - 9 települést érintı Gyomaendrıdi regionális kommunális hulladékkezelı mő céltámogatással
megvalósuló 474.040.- ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezés költségeinek
biztosításához szükséges források megteremtésére a pályázatokat készítse el és nyújtsa
be.
A Képviselı-testület saját forrásként 77.048.-ezer forintot, - a beruházási adatlap
szerinti ütemezésben – az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja
Határidı:
Felelıs:

2000. április 01. és értelem szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester

8./ napirendi pont
„Múzeumpártoló Önkormányzat” címő pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatva a jelenlévıket elmondta, hogy a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet mőködési engedéllyel rendelkezı
muzeális intézményt fenntartó helyi önkormányzatok részére a "Múzeumpártoló
Önkormányzat - 2000." cím elnyerésére. A pályázatok benyújtási határideje 2000. április 10.
Az eredményesen pályázó önkormányzatoknak a kulturális miniszter a "Múzeumpártoló
Önkormányzat - 2000." címet adományozza.
A címhez kategóriánként megállapított pénzügyi támogatás járul, melyet a muzeális
intézmény győjteményének gyarapítására, a nyilvántartás, megırzés, restaurálás technikaimőszaki feltételeinek fejlesztésére kell fordítani. A kiíró a beérkezett pályázatok alapján
különdíjakat is megállapíthat.
Az egyes kategóriákban elnyerhetı támogatások összegét az elıterjesztésben található
táblázat tartalmazza. Az "Endrıdi Tájház" 1999. évi fejlesztési mutatói alapján úgy
gondoljuk, hogy az Önkormányzatnak esélye van helyezés elérésére.
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Május 26-án délután 14 órakor kerül sor a „Helytörténeti Múzeum, ünnepélyes átadására.
Minden pályázati úton elnyert pénzösszeg az elırehaladást segíti.
A pályázat benyújtásához saját erı nem szükséges, viszont Képviselı-testületi határozatot
mellékelni kell, ezért kérné a Képviselı-testületet, hogy hozza meg határozatát a pályázat
benyújtásáról.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/2000. (III.30.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által meghirdetett "Múzeumpártoló Önkormányzat - 2000."
cím elnyerésére. A pályázatban az "Endrıdi Tájház" 5502 Gyomaendrıd, Sugár út
20. szám alatti ingatlan fejlesztési adatai szerepelnek.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. április 10.

9./ napirendi pont
Blaha úti Idısek Otthona pályázatához saját erı biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester úr kiegészítésként tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a
Blaha úti Idısek Otthona elıreláthatólag május 12-én vagy 19-én ünnepélyes keretek között
kerül átadásra. Dr. Harrach Péter miniszter urat szeretnék meghívni, a Szociális és Családügyi
Minisztériumból. Még nem történt meg az intézmény átadása, de már az Otthon
továbbfejlesztésében gondolkodnak.
A Szociális és Munkaügyi Közlönyben pályázati felhívás jelent meg a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer 2000. évi fejlesztésére önkormányzatok számára.
A pályázat a Blaha úti Idısek Otthona színvonaljavítását, valamint a nappali ellátás bıvítését
(a 3 éves szakmai program befejezı üteme) célozza meg.
Elképzeléseink szerint a volt Rózsa Presszó helyén lett volna az Idısek Klubja, de a tetıtér
kialakítása miatt ez kivitelezhetetlen, ezért a felújított épületszárnyat bıvítenék tovább és egy
nagy kapacitású mosókonyhát és további férıhelyeket alakítanának ki. Mindezzel együtt
kényelmesen 50 fıs férıhelyet tudnának kialakítani a Blaha úti Idısek Otthonában, megfelelı
körülményekkel, és emelt színvonallal. Az Idısek Klubját pedig a régi Homoki féle házban
váltanák ki. Pályázati lehetıség összességében maximum 15 M Ft lehet. Az önkormányzat 25
M Ft-ban gondolkodik, mely összegbıl 10 M Ft saját erıt vállalunk. A 10 M Ft saját erıhöz 6
M Ft az az összeg, amely jelenleg költségvetésünkben is szerepel, a szükséges 4 M Ft-ot
pedig a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól pályázzuk meg, illetve benne vagyunk a
meghívott pályázók körében, a szociális ellátás szempontjából. A 6 M Ft saját erı (most is,
mint az elmúlt években) megelılegezés az önkormányzat részérıl. Sajnos évrıl-évre
megjelenı problémáról van szó.
Dezsı Zoltán alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy mint az már elhangzott,
személyes érdek akadályoztatja a település Idısek Otthonának a fejlıdését. Sajnos ez egy
olyan személyhez kötıdik, aki korábban önkormányzati képviselı is volt, és az adott helyzetet
jól ismeri. Véleménye szerint vannak a Képviselı-testület tagjai között olyan személyek, akik
esetleg személyes elbeszélgetéssel, pozitív irányú ráhatással tudnak bírni a fenti személyre.
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Ezért felkérné a képviselı társakat, hogy próbáljanak ebben közremőködni. Az egész
településre vonatkozik egy állattartási rendelet, melyet figyelembe kellene venni.
Beindult egy folyamat, melyre szerencsés módon kellı mennyiségő pénz is van, ezáltal egy
olyan beruházás, intézmény jön létre településünkön, mely a késıbbiekben az egyre inkább
elırehaladt településrésznek és az életük hátralévı részét itt leélni kívánó személyeknek
kulturált életkörülményeket biztosítana. Ehhez a fejlıdéshez az adott ingatlan szükséges
lenne. Támogatja a Blaha úti Idısek Otthona pályázatához a saját erı biztosítását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólást. Elmondása szerint a Városi
Gondozási Központ vezetıje Gellai Józsefné, Dr. Csorba Csaba jegyzı és İ maga is
személyesen beszélt Balázs Imre úrral. Balázs úr abban gondolkodik, hogy a hátsó portára
kb.: 6 apartmant alakít ki. Véleménye szerint amennyiben értékesítette volna az önkormányzat
számára a telekrészt, és hozzájáruló nyilatkozatot kért volna, melyben az önkormányzat
támogatását kérte volna apartmanok kialakításához, a Képviselı-testület maximálisan
támogatta volna. A fizetı, igényesebb réteg elhelyezésére gondolt a külön apartmanok
esetében.
További észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
66/2000. (III.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Szociális és Családügyi
Minisztérium által kiírt, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer
2000. évi fejlesztésére irányuló A) alprogram, a Gyomaendrıdi Blaha úti Idısek
Otthona színvonal javítását, valamint nappali ellátás bıvítést (a 3 éves szakmai
program befejezı üteme) megcélzó pályázat benyújtásával.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a pályázatban szereplı saját erıs részt
(10 000 e Ft) a 2000. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a pályázat határidıre történı
benyújtására.
A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetıt további pályázati lehetıségek
felkutatására a fejlesztés megvalósítása érdekében.
Határidı:
Felelıs:

2000. április 20.
Dr. Dávid Imre polgármester

10./ napirendi pont
Ipari Park Cím elnyerésével járó további feladatok meghatározása
Dr. Dávid Imre polgármester úr mielıtt felkérte volna Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy
tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen, elmondta, hogy Cséffai János
okleveles könyvvizsgáló úr meghívást kapott a mai ülésre, de sajnos egyéb elfoglaltsága miatt
kérte felmentését. Az elıterjesztett anyag elıkészítésében részt vett és azt elfogadta.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztést hárman
készítették: Dr. Varga Imre ügyvéd úr (a társasági szerzıdés, vagy alapító okirat módosítását),
Cséffai János könyvvizsgáló úr a vagyonbevitellel kapcsolatos javaslatot, Dr. Csorba Csaba
jegyzı úr pedig az elıterjesztés többi részét.
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Röviden említést tett az elızményrıl: Gyomaendrıd Város megnyerte az Ipari Park Címet. A
cím megnyerését megelızıen az önkormányzat megvásárolt egy közel 36 ha területet, ahol a
leendı Ipari Park fog megvalósulni. A pályázat benyújtása a GYOMASZOLG Kft. nevében
történt. Ennek megfelelıen felvetıdik a kérdés, hogy a további feladatok hogyan
rendezıdjenek. Alapvetıen az elıterjesztésben két nagy kérdéskör fogalmazódott meg,
egyrészt az, hogy a vagyon bevitele hogyan történjen, vagy egyáltalán történjen-e
vagyonbevitel, másrészt pedig az, hogy a megvalósítással megbízott szervezeti felépítése,
formája maradjon-e a jelenlegi állapot szerint.
A vagyonbevitelnél az elıterjesztést tárgyaló bizottságoknak, illetve munkacsoportoknak a
véleménye az volt, hogy a döntésfolyamatok gyorsasága, illetve a vagyon hosszú távon erre a
célra történı felhasználása érdekében az volna a szerencsés, ha törzstıke emelés formájában
GYOMASZOLG Kft. tulajdonába kerülne. Mi a garancia arra, hogy a Kft. csak erre tudja
felhasználni ezt a területet? – Egyrészt a Felügyelı Bizottság megléte, másrészt a törzstıke
leszállításának a kérdése, illetve az hogy a Kft. ügyvezetıjének a megbízója a Képviselıtestület, mely bármikor felelısségre vonhatja a szükséges intézkedések tekintetében.
A törzstıke bevitelnek vannak bizonyos költségei, mely az elıterjesztésben szerepel. A
kivitelnek is vannak költségei, melyre csak akkor kerülhet sor, amikor az Ipari Park
megvalósul, tehát ha az önkormányzat eldönti, hogy bérbe adja-e a területet, vagy értékesíti.
Amennyiben bérbe adja a területet, abban az esetben a törzstıke leszállításnak a kérdése nem
merül fel. További elıny, a döntési folyamatok gyorsasága mellett, hogy a törzstıke a Kft.
tulajdonába kerül, ezáltal a piaci szerepe erısebb, mivel jelentısebb vagyonnal rendelkezik,
tehát pályázatok esetében lényegesen nagyobb eséllyel tud pályázni egy Kft. Tehát
vagyonbevitelnél az a javaslat, hogy törzstıke formájában kerüljön átadásra a vagyon a Kft.nek a tulajdonába. A vagyoni kérdések rendezéséhez kapcsolódik a tıketartalék biztosítása a
Kft. részére. Az Ipari Parkkal kapcsolatban számos olyan kérdés merül fel, melyet a Kft.
egyéb bevételeibıl nem tud finanszírozni, ezért a tıketartalék biztosítaná ezeket a kiadásokat.
Másik nagy kérdéskör az volt, hogy a Kft. szervezetét kell-e módosítani, vagy sem.
Felvetıdött annak a lehetısége, hogy adott esetben magasabb szervezeti forma, pl.:
részvénytársaság kerüljön kialakításra, de az elıkészítı munkacsoportnak az volt a
véleménye, hogy ezt jelen esetben nem célszerő megtenni, ugyanis az esetleges szerzıdéses
partnerek nem a szervezeti formát vizsgálják, hanem azt, hogy a szervezeti forma mögött mi
van, tehát mekkora a vagyona, stb.
Az elıterjesztés mellékleteként szerepel a társaság már módosított alapító okirata. Ebben az
alapító okiratban már megjelenik a Felügyelı Bizottság is. Újabb módosításra kerül a társaság
alapító okiratának 6./ pontja, ezen belül a törzstıke fog megváltozni, azaz 62 M Ft-os
törzstıkével fog rendelkezni a Kft.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a jelenlévık részérıl kérdés, észrevétel nem hangzott el,
kiegészítésként el kívánta mondani, hogy elızetesen a fenti témáról már több alkalommal
beszélgettek. Gyomaendrıd vonatkozásában ebben az évben 63.220,- E Ft-ot fordítunk az
Ipari Park kialakítására. Mivel emeljük a Kft. törzstıkéjét, valamint az önkormányzat
tıketartalék címén felhasználási kötöttséggel 13 M Ft-ot ad át a Kft.-nek.
Ezt követıen kérte 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
67/2000. (III.30.) KT számú határozata
1) Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ipari park megvalósítási helyéül szolgáló
területet az önkormányzat tulajdonába adja az ipari parkot megvalósító, 100%-ban
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságnak, úgy hogy ezáltal a társaság
törzstıkéjét az elıterjesztés mellékletét képezı alapító okirat tervezet szerint
69.630.000,- Ft-ra módosítja.
2) A Képviselı-testület a gazdasági társaság részére tıketartalék címén az ipari park
megvalósításához kapcsolódóan felhasználási kötöttséggel 13.000.000,- Ft-ot ad át.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával,
illetve a tıketartalék átadásával kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2000. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11./ napirendi pont
Az Ópusztaszeren épülı Megmaradás Falára történı tábla elhelyezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét Hangya Lajosné
képviselı asszonyt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztésre vonatkozóan.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a Dél-Alföldi Média Kft.
levélben felkereste Polgármester urat, hogy az Ópusztaszeren épülı Megmaradás Falára
településünk gránitlapja is felkerülhet. A Humánpolitikai Bizottság a lehetıséggel egyetértett,
és a „Gyomaendrıd Önkormányzat” feliratot javasolta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslatával ellentétben, mely a „Gyomaendrıd Város” feliratot támogatta.
Véleménye szerint a Képviselı-testület határozatában eldönti, hogy melyik felirat kerüljön a
Megmaradás Falára. Személy szerint mindkét javaslatot elfogadhatónak tartotta.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy a
bizottság elé is a „Gyomaendrıd Önkormányzat” feliratú javaslat került beterjesztésre,
azonban az ülésen felvetıdött, hogy „Gyomaendrıd Város” mást jelent, jobban képviseli az
egész települést, mint az önkormányzat, ezért támogatták a fenti felirat elhelyezését.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel további észrevétel nem hangzott el, felkérte a
képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/2000. (III.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja a polgármestert,
hogy a mellékelt szerzıdést kösse meg a Dél-Alföldi Média Kft.-vel.
A 32x22 cm mérető és "Gyomaendrıd Város" szövegő vörös gránitból készült fehér
feliratú tábla elkészítésére, valamint az ópusztaszeri Megmaradás Falán történı
elhelyezésre az 50.000,- Ft, azaz ötvenezer Ft + ÁFA kifizetését rendeli el.
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A Képviselı-testület a fizetendı összeg fedezetére a Millenniumi rendezvénysorozatra
elkülönítendı keretösszeget jelöli ki.
Határidı:

azonnal

12./ napirendi pont
Liget-fürdı fejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Vass Ignác fürdıvezetı és képviselı urat, hogy
ismertesse az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondta, hogy a Képviselı-testület tagjai kezébe
kerül a Liget-fürdı tetıszerkezetére vonatkozó négy látványterv. A Liget-fürdı fejlesztésére
25 M Ft, az éves karbantartásra 3 M Ft volt betervezve. Bizottsági elnöki és bizottsági
üléseken sem tudták jóváhagyni azt, hogy tetı nélkül hagyják meg a jelenlegi lapos tetıs
épületet. Szükség esetén plusz 5 M Ft-tal megnövelik a támogatást, és így látványaiban is
olyan lesz a fürdı, mely az elkövetkezendı 40-50 évben megfelelı képet mutat saját
környezetében.
Vass Ignác képviselı, fürdıvezetı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy elkészültek azok a
tervek, melyek a Liget-fürdı felújítását, rekonstrukcióját képezik a következı években. Ezek
a fedett fürdı területén a gyógyászati rész felújítása, a másik pedig a kis mérető fedett uszoda
megépítése. Nagy gondot okozott, hogy a jelenleg meglévı fedett fürdı lapos tetejét próbálják
meg valamilyen más, pl.: íves formával lefedni, hogy hasonlítson a majdan megépülı fedett
uszodához. A bizottság megbízta, mint fürdıvezetıt, ezzel kapcsolatban. Hétvégén sikerült a
Dr. Bánszki József úrral, a tervezıvel beszélnie, és az eredmény, a látványterv a képviselık
kezében látható. A várható költségek, megvalósítás lehetıségeirıl kérné majd Dr. Bánszki úr
tájékoztatását. Polgármester úrral együtt voltak egy olyan konferencián, ahol már szó volt
arról, hogy az idegenforgalomnak, turizmusnak milyen lehetıségei vannak ebben az évben.
Azóta volt Békéscsabán, ahol a Gazdasági Minisztérium tartott egy tájékoztatót a jelenlegi
pályázatokról. A tájékoztatón is világossá vált, hogy ez az év nem igazán kedvezı a
pályázatok szempontjából, fıleg az intézmények részére, hiszen általában a kis- és
középvállalkozásokat kívánják támogatni ebben az évben a minisztérium részérıl. Éppen
ezért azt javasolná, hogy ebben az évben csak a fedett fürdı felújításával próbálkozzanak,
pályázati úton, hiszen erre van reális esély különbözı pénzalapokból. 2001-ben indul egy
olyan fejlesztési program, amely 2006-ig tart. Bánki Erik úr, aki az Országgyőlés Gyógy- és
Termálturizmus Albizottságának Elnöke kért a fürdıvezetıtıl egy 16 pontos tájékoztatót,
hogy milyen elképzeléseink vannak a várost és a fürdıt illetıen, az elkövetkezendı 5 évben.
Elmondása szerint elıreláthatólag a következı 5 évben milliárdokat szeretnének fordítani az
ilyen beruházásokra. Véleménye, hogy a fedett uszodát ebben a programban kellene
megpályázni. A látványterv a fedett fürdı tetıszerkezetét illetıen elkészült, a fedett
uszodának a változó vízmélységre való áttervezését illetıen még nem tudott lépni.
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Dr. Bánszki József tervezı urat, és
felkérte, hogy röviden tájékoztassa a Képviselı-testület tagjait annak lehetıségérıl, hogy
milyen plusz költséget jelent a fedett fürdı tetejének a felújítása.
Dr. Bánszki József tervezı köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, hogy a múlt héten kaptak
egy felkérést, hogy próbáljanak egy olyan látványtervet készíteni a meglévı fürdı épületre,
ami hosszú távú megoldást jelent. Az elmúlt 5 évben 26 tornaterem terveit készítették el,
melyek íves tetıvel készültek, bramach cserépfedéssel.
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Esetünkben is egy olyan megoldásra tettek javaslatot, mely íves tartószerkezetre,
acélszerkezetre épül, mely leköthetı a jelenlegi lapostetıre, erre kerülne bramach tetıcserép,
színe tetszılegesen megválasztható. A lényeg az, hogy a felsı részén lenne egy kupola
kialakítás, mely az aula szellıztetését is megoldaná. A vízgyógyászati részen két kisebb
kupola szintén beépítésre kerülne, mely látható a látványterveken is, ezáltal a szükséges
megvilágítási igényt is pótolni, biztosítani tudják. A fent említett tetıszerkezettel elkerülhetı
az 5-10 évente esedékes lapostetı felújítása. A tetıszerkezet, kupola kiépítése kb.: 6-8 M Ftba kerülne, mely a homlokzathoz képest színvonalasan tudja a fürdı lefedését biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tervezı úrnak a kiegészítést. Ezt követıen a
fentieket összegezve elmondta, hogy reális lehetıség a fedett fürdı felújítására van. Kb.:
45-50 M Ft körül várható a Liget-fürdı teljes felújítása, átalakítása, átrendezése.
Az elhangzott szóbeli kiegészítések figyelembevételével kérné a Képviselı-testület tagjait,
hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/2000. (III.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért a Liget-fürdı fejlesztésével.
A fejlesztésekhez a költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékot
( 25 millió Ft), mint saját forrást lehet felhasználni.
A Képviselı-testület utasítja a fürdı vezetıjét, hogy a lapos tetıvel rendelkezı fedett
fürdı épületére magas tetıs változat építésére és a fedett medence változó mélységővé
(1,20-1,40 m) való kialakítására a költségvetést készítse el és errıl a Képviselıtestületet tájékoztassa.
Utasítja továbbá, hogy az elkülönített állami pénzalapok felé a pályázatokat készítse
el, és határidıre nyújtsa be.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Vass Ignác fürdıvezetı

13./ napirendi pont
Okmányiroda létrehozására vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy tegye meg rövid
szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a
Képviselı-testület nagyon régóta kéri, hogy Gyomaendrıd városban kerüljön kialakításra az
Okmányiroda. A március 17-i tájékoztatón Dr. Eiselt György helyettes államtitkár
megerısítette ennek valószínőségét, jogszabályi szinten nem jelent még meg. 22
önkormányzat vonatkozásában tervezik az Okmányiroda kibıvítését, illetve telepítését. Ezek
az Okmányirodák térségi feladatokat fognak ellátni. Településünk esetében Dévaványa,
Hunya, Ecsegfalva tekintetében lát el Gyomaendrıd körzetközponti feladatokat. Egyenlıre a
személyi okmányok kiadása, a vállalkozói igazolványok visszakerülnének az
önkormányzatokhoz jegyzıi hatáskörbe, ennek megfelelıen a vállalkozói igazolványok
kiadása is októbertıl helyben fog megtörténni körzetközponti feladatokkal.
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Az Okmányiroda a Polgármesteri Hivatalon belül, a volt Egészségügyi Gondnokság helyén
kerül kialakításra. Az Iroda jól megközelíthetı, egy 40 m2-es és egy 60 m2-es terület
kialakítása van folyamatban. Egyéb elınye az Okmányirodának, hogy a bérelt vonalon
keresztül az Internet használat kedvezıbben alakul a hivatalon belül. Két fıvel kezdi meg az
Okmányiroda mőködését, jelenleg házon belüli létszám átcsoportosítással tervezzük
megoldani. A feladatok növekedésével lehet a létszám növekedésére is számítani. A
bérköltségek biztosítására 750 E Ft támogatást biztosít a Belügyminisztérium, és a
kialakításhoz is biztosít némi támogatást. A bútorzat és az informatikai háttér teljes egészében
a BM tulajdonát képezi, csak használatra kapja meg a hivatal.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kiegészítésként
kívánta elmondani, hogy január 1-el a gépjármő ügyintézéssel kapcsolatos okmányok is
átkerülnek az Okmányirodákhoz. Létavértes, Kisújszállás, Izsák, Mórahalom polgármestere
és jegyzıje volt hivatalos a Polgármesteri Hivatalban megtartott tájékoztatóra. Várhatóan
január 1-tıl 4 fıre növelik az Okmányiroda létszámát. Az Okmányiroda ügyfélforgalma a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodik. A 152 kapitányság mellett, ebben az
évben csak 26 település kapja meg az Okmányiroda kialakítását, Békés megyében egyedül
Gyomaendrıd város kapja meg a lehetıséget. Többletköltséget az Okmányiroda kialakítása
elıreláthatólag nem jelent az önkormányzatnak.
Ezt követıen felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/2000. (III.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı
megállapodást az okmányiroda kialakítása és mőködtetése vonatkozásában a
Belügyminisztériummal megköti.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a megállapodás megkötésére, továbbá
arra, hogy az iroda kialakításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését kérje a
Belügyminisztériumtól.
Határidı:
Felelıs:

2000. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

14. napirendi pont
Beszámoló a Városi Gondozási Központ munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét,
néhány szóban ismertesse a bizottság beszámolóval kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottság elnök elmondta, a bizottság az intézmény beszámolóját jónak, az
ott folyó szakmai munkát eredményesnek ítélte meg.
A beszámoló felvet olyan problémákat, megoldásra váró feladatokat, amelyekkel a jövıben az
intézménynek szembe kell nézni. Fontos, hogy mind az alapellátás, mind pedig a szakosított
ellátás megfelelıen menjen a városban, ugyanakkor az otthonápolási szolgálat területén is van
még javítani való.
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A bentlakásos elhelyezésre igen nagy az igény, jelenleg 24 a sorban álló igénylı, ebbıl 14 a
Blaha úton felújításra kerülı emelet szintő ellátást szeretné igénybe venni. Ugyanakkor az ún.
apartman jellegő ellátásra is igény mutatkozna, ezért a jövıben az lenne jó, ha mind a
szociális, mind pedig a legemeltebb szintő ellátást biztosítani tudná az intézmény. Mindezek
miatt nyilván férıhelybıvítést kell majd végrehajtani.
Személyes tapasztalata, hogy az intézményben jó, életteli a hangulat, az idısek szeretnek ott
lenni, ami nyilván a jól végzett szakmai munka eredményének tudható be.
Összességében a beszámolót jónak tartotta és a bizottság nevében elfogadásra javasolta.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga és a Képviselı-testület nevében megköszönte az
intézménynek a készített beszámolót, az ott folyó szakmai munkát, az idısekkel való törıdést.
Ha nem is olyan ütemben fejlıdik az intézmény, mint azt szeretnék, azért az utóbbi idıben
nincsenek olyan pénzügyi, személyi gondok, mint korábban. Szép lassan, de azért elindult egy
fejlıdés, és várhatóan 2001. évre sikerül egy közepes szintő ellátást elérni, amelyet az
igényeknek megfelelıen évrıl évre tovább tudnak majd fejleszteni.
A Képviselı-testület a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot 20 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
tevékenységérıl készített beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Megállapodás a Közútkezelı Kht-val
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertetésként
elmondta, a megállapodás tervezet a 46-os fı közlekedési út korábbi rekonstrukciója során
igénybevett önkormányzati tulajdonú, közútkezelésben lévı felszabadult területek valóságnak
megfelelı tulajdon ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésérıl szól. Ez a helyzet a
rendszerváltástól kezdıdıen húzódott ez idáig, gyakorlatilag egy meglévı állapotnak a
lerendezése.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak alapján
döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselı-testület vita nélkül, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd - Nagylapos területén
áthaladó 46 sz. fı közlekedési út és közvetlen környezete területi adatainak a
Békés Megyei Állami Közútkezelı Közhasznú Társaság által (Békéscsaba,
Szabadság tér 7-9.) módosítására készített megállapodást és a hozzátartozó
megosztási vázrajzot az alábbiakban részletezettek szerint elfogadja.
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A Geodéziai és Térképészeti Rt. 1994-ben készített munkarészei alapján a
következı területi változások jönnek létre:
Az Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül:
Helyrajzi szám
7502/1

Terület nagysága
1928 m2

Mővelési ág
Közterület

A Magyar Állam tulajdonába és a Békés Megyei Állami Közútkezelı Kht.
vagyonkezelésébe kerül:
Helyrajzi szám
7502/2

Terület nagysága
5711 m2

Mővelési ág
Közút

A Képviselı - testülete utasítja a polgármestert a megállapodás és a megosztási
vázrajzok aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2000. április 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

16. napirendi pont
Megállapodás a Békés Megyei Munkaügyi Központtal
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, az egyes munkaügyi és szociális
törvény módosításával 2000. Január 1-tıl a munkanélküli ellátásból kikerülık már nem
jövedelempótló támogatásban részesülnek, hanem aktív korú nem foglalkoztatottak
rendszeres szociális segélyt kapnak. A segély megállapításának és folyósításának egyik
feltétele, hogy a munkanélküli az önkormányzat illetve a munkaügyi központ által felajánlott
számára megfelelı munkalehetıséget elfogadja. A munkában eltöltött idı minimum 30 nap.
Ahhoz azonban, hogy ezt az együttmőködési kötelezettséget az önkormányzat elıírhassa a
munkanélküli számára, errıl a munkaügyi központtal megállapodást kell, hogy kössön.
A megállapodásban a két fél kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaügyi központ
közremőködik a segélyben részesülık kiközvetítésében.
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, vita nélkül, egyhangúlag 20 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/D § (4) bekezdése
értelmében megállapodást köt a Békés Megyei Munkaügyi Központtal
az aktív korú nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben
részesülı személyek vonatkozásában.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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17. napirendi pont
Templom-Soczó-Bónom zugi üdülıterületek címmegállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottság elnököt néhány
szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, Katona Sándor egyéni kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, miszerint szeretne az állandó lakcímére a Templom
zugban lévı ingatlanára bejelentkezni, azonban a bejelentkezést nem tudja elintézni,
mert az ingatlannak nincs pontos meghatározása, utca, házszám. Tekintve, hogy a
szóban forgó területek az elmúlt idıszakban üdülıterületekké váltak, így az ott épült
nyaralók nincsenek címmel ellátva, csak helyrajzi szám szerint vannak nyilvántartva,
tehát nincs postacímük.
Számítani lehet arra, hogy a zártkerti területekrıl bıvülni fog azon kérelmezık
száma, akik kérni fogják, hogy a telken lévı nyaralójukat az önkormányzat minısítse
át lakássá. A lakássá történı nyilvánítás feltételeit jogszabály írja elı.
A maga részérıl aggályai merültek fel abból a szempontból, miszerint ha az ilyen irányú
kérelmek támogatása precedenssé válik, úgy azok, akik "komolyabb" nyaralóépülettel
rendelkeznek, és élnek ezzel a kérelemmel, úgy attól kezdve már a lakásra vonatkozó adózási
szabályok lépnek életbe, aminek következtében az önkormányzat jelentıs adóbevételtıl eshet
el.
Mindezek ellenére a bizottság a kérelem támogatását javasolta a képviselı-testületnek.
Rau József a Városüzemeltetési osztály vezetıje hozzászólásában elmondta, áttekintve a
hivatal által használt lakásnyilvántartását arra a megállapításra jutottak, miszerint a határozati
javaslatban javasolt név adás, pl. V. kerület Bónom zug külsı, nem lesz szerencsés, mivel a
tanyák ilyen számozással szerepelnek a lakcímnyilvántartásban, így ez zavarólag hatna.
A Dr. Valach képviselı úr által elmondottakat annyiban kívánta pontosítani, miszerint az
említett jogszabály úgy rendelkezik, hogy az üdülıövezetben csak üdülıépületek létesíthetık,
amelyek a késıbbiekben nem minısíthetık át lakóépületté. Természetesen lakóépületként
használni lehet, de átminısíteni nem. A szóban forgó területek pedig az ingatlan
nyilvántartásban üdülıterületként vannak feltüntetve.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozni kívánta, hogy az elıterjesztésben felsorolt
területeket az ıseink más néven használták, sokak elıtt ez az elnevezés az ismert. Célszerőbb
lenne utána járni ezeknek a neveknek, és azokat alkalmazni, nem lenne olyan zavart keltı.
Czibulka György képviselı csatlakozott az elıtte felszólaló véleményéhez. A történelmi
hagyományokra figyelemmel határozzák meg a területek elnevezését.
Dezsı Zoltán alpolgármester megítélése szerint amennyiben nem égetıen sürgıs ebben a
kérdésben ma dönteni, úgy célszerőbb lenne a névadásra egy késıbbi ülésen visszatérni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva az elhangzott véleményekre, javaslatokra hangsúlyozta,
az elıterjesztés gyakorlatilag három kérdéskört érint.
Egyik, hogy bizonyos esetekben hogyan lehet üdülıt lakóingatlanná átminısíteni. Ennek
megvannak a szigorú szabályai.
Jelen esetben viszont a fı hangsúly a lakcímnyilvántartást szabályozó rendelkezéseken van,
tehát a Dr. Valach képviselı úr által felvetett probléma elı jöhet, de nem ennek az
elıterjesztésnek a kapcsán.
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A lakcímrendezéssel kapcsolatban a téma további két kérdésre tagolódik, egyik egy utcanév
vagy földrajzi név meghatározása - amelyrıl a döntést adott esetben elnapolhatja a testület, a
másik, hogy be kell e számozni az adott ingatlant vagy sem.
A lakcímnyilvántartásról szóló jogszabály szerint a lakcímre történı bejelentkezés - ami nem
azonos a lakássá minısítéssel -az utca, házszámra történı bejelentkezést jelenti. A
házszámozás jegyzıi hatáskörbe tartozik, ha viszont nincs házszám és nem is állapítható meg,
pl. elszórt tanyás területek, úgy abban az esetben helyrajzi számra is be lehet jelentkezni.
Összegezve nevezett kérelmezıt be fogják jelenteni az ingatlan helyrajzi számára, ugyanis a
kérelmet ebbıl a szempontból nem lehet elutasítani, és számolva további hasonló kérelmekre
nagy valószínőséggel be is számozzák az ingatlant függetlenül a képviselı-testület döntésétıl.
Az viszont, hogy az adott területnek milyen nevet adjanak, arról a döntést minden további
nélkül el lehet napolni, és olyan nevet próbálnak meghatározni, amely adott esetben jobban
ötvözi a történelmi hagyományokat, és a kerületes elnevezést. Megítélése szerint a két
változatot párhuzamosan minden további nélkül lehetne alkalmazni. Pl. V. kerület Bónom zug
külsı vagy V. kerület Baltás sor 2. Sz. stb…
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre az alábbi javaslatot
terjesztette elı.
Tekintettel arra, hogy a üdülıterületek földrajzi nevének megállapítása a Képviselı-testület
hatáskörébe tartozik, így az errıl szóló döntést javasolta elnapolni a testület soron következı
ülésére. A név meghatározásnál a hagyományoknak megfelelı nevek kerüljenek elıtérbe.
A képviselı-testület a beterjesztett javaslatot 20 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Templom-Soczó és Bónom zugi
üdülıterületek földrajzi nevének meghatározásáról szóló döntést elnapolja a
Képviselı-testület soron következı ülésére.
Határidı: 2000. Április 27.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

18. napirendi pont
a Kossuth út 32. Sz. alatt lévı 141/B/1 hrsz-ú lakóingatlan megvásárlása, illetve a
141/A/1-3 szociális bérlakás cseréje
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az ingatlan megvásárlásának kérdésével már több
alkalommal foglalkozott a testület. A vételárra a szükséges pénzösszeg az idei évi
költségvetésben elkülönítésre került.
Az értékbecslés alapján az ingatlan értéke 1.458 e Ft.
A társasház gyakorlatilag három lakást foglal magában, melybıl egyet már az elmúlt évben
megvásároltak. A mostani elıterjesztés a másik két lakás megvásárlásáról illetve cseréjérıl
szól.
A 141/A/1-3 hrsz-ú szociális bérlakások cseréjérıl az érintettekkel sikerült megegyezésre
jutni. Forgács Jánosné bérlıvel arra a megállapodásra jutottak, hogy 1 millió Ft ellenében
vagy lemond a bérleti jogviszonyáról, és szabad forgalomban próbál meg lakást vásárolni,
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vagy ha nem úgy csereingatlant ajánlanak fel számára. A bérlınek a döntésérıl március 27-ig
kellene nyilatkozni. Dr. Bagaméri Jánosné bérlı esetében a csereingatlan felajánlásban
gondolkodnak, bár esetében is az egyszeri lelépési díj kifizetése lenne az önkormányzat
számára legkedvezıbb megoldás.
A 141/B/1 hrsz-ú lakásért, - melynek tulajdonosa Szmola Vincéné - bruttó 1.7 millió Ft
vételárat ajánlottak fel, melyet a tulajdonos elfogadott.
Amennyiben a lakások tulajdonjogát sikerül ilyen módon megszerezni, azt követıen meg kell
hirdetni értékesítésre, esetleg profilkötöttséggel, hiszen egy frekventált helyen lévı lakásról
van szó, amely idegenforgalmi célra nagyon jól hasznosítható.
A szakbizottságok az elıterjesztést megtárgyalták, és az abban foglaltakat elfogadásra
javasolták.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük a témával kapcsolatban.
Tótka Sándor képviselı a maga részérıl nem javasolta az ingatlan tulajdonjogának
megszerzését. Félı ugyanis, hogy kevesebbért tudják majd tovább értékesíteni, mint amit
vételárként és lelépési díjként kifizettek.
Véleménye szerint csak az épület ¼ részét kellene megvásárolni, majd az egész épületet
felújítani, és mint szolgálati bérlakást megtartani.
/ ifj. Dógi János képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint túlzás lenne egy ekkora, ilyen központi
helyen lévı épületet szolgálati bérlakásként fenntartani. Nem szólva arról, hogy a felújítás
jelentıs összeget igényelne – kb. 15 millió Ft.
További kérdés, vélemény nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat
18 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzata megvásárolja a gyomaendrıdi ingatlan nyilvántartásban szereplı 141/B/1 hrsz-ú természetben Gyomaendrıd, Kossuth út. 32.
Sz. alatt lévı Szmola Vincéné tulajdonát képezı 101 m2 nagyságú 2 szobás lakást
bruttó 1.700.000.- Ft, azaz Egymillió - hétszázezer forintért.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Kossuth út 32. szám alatt lévı társasház 141/A/1 hrsz-ú komfortos 76
m2 2,5 szobás és 141/A/3 hrsz-ú komfortos 65 m2 2 szobás szociális bérlakások
bérlıinek csereingatlanokat ajánl fel, az érintett lakások késıbbi értékesítése miatt.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete Forgács Jánosné számára, a 141/A/3 hrsz-ú
komfortos 65 m2 2 szobás szociális bérlakás bérlıjének 1 millió Ft összeget kifizet a
bérleti jogviszonyáról való lemondása mellett.
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4./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
csereingatlanok biztosítása érdekében a bérlık döntésének megfelelıen 1 vagy 2 darab
azonos komfortfokozatú lakóingatlant vásároljon a lakóingatlanok értékesítésébıl
külön számlán rendelkezésre álló keretbıl, figyelembe véve a lakások piaci forgalmi
értékét 1 - 1,5 millió Ft értékhatárig.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2000. május 31.
19. napirendi pont
Pájer Sándor Gyomaendrıd, Bocskai u. 58/1. Sz. alatti lakosú egyéni vállalkozó kérelme
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az
elıterjesztést.
Nevezett kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint az endrıdi településrészen lévı
szabad strandon az általa üzemeltetett kemping melletti területet szeretné megvásárolni,
tekintettel arra, hogy az ingatlanon lévı üdülıépület az ı tulajdonát képezi, melyet a Halászati
Szövetkezettıl vásárolt meg. Kérelmében vázolta azt a lehetıséget is, hogy amennyiben a
terület megvásárlásáról nem lehet szó, úgy a bérleti jogviszonyt is elfogadná, de elsısorban a
megvásárlás érdekelné, mivel a területen neki szolgalmi joga van.
Az adásvétel esetén – figyelemmel a jelenleg kialakult piaci forgalmi értékekre- a területet
500 és 700 Ft/m2 eladási áron javasolták értékesíteni. Ezen árakat a kérelmezı túl magasnak
tartotta, a Pénzügyi Bizottság ülésén úgy nyilatkozott, hogy talán jobb lenne, ha a terület
tulajdonjoga maradna változatlan, hiszen azt a területet ı eddig is karbantartotta, gondozta.
Mindezek alapján a bizottság a kérelemmel kapcsolatban azt a döntés hozta, miszerint a kért
területet gondozás és karbantartás fejében adják bérbe a kérelmezı részére 2000. December
31-ig az elıterjesztett határozati javaslatban felsorolt feltételekkel.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a témával kapcsolatban hangsúlyozni kívánta, gyakorlatilag a
bizottsági ülést követıen tisztázódott, hogy a kérelmezınek milyen terjedelmő szolgalmi joga
van a területen. Az ingatlan-nyilvántartás szerint átjárási, út valamint szennyvízakna
elhelyezési jogra terjed ki a kérelmezı terület használati lehetısége. Ez nem jelenti azt, hogy
neki általános használati joga van, tehát ott sátoroztathat, üdültethet stb. Ennek megfelelıen a
Pénzügyi Bizottság bérleti jogra vonatkozó javaslata teljes mértékben elfogadható, de
elfogadható a használati jog is, amely alapján a karbantartás fejében használhatja a területet.
A terület értékesítése azért sem lenne célszerő, mert a Tiszai természeti katasztrófa miatt
valószínő, hogy ezen térség iránt nagyobb lesz az érdeklıdés, az ingatlan árak emelkedni
fognak. Ezért is javasolta a bizottság, hogy az eladással várjanak addig, amíg ez az esetleges
ingatlan értéknövekedés ki nem tisztázódik, majd annak figyelembevételével döntsenek ebben
a kérdésben.
Dr. Dávid Imre polgármester a maga részérıl egyetértett a bizottság azon javaslatával, hogy
a terület értékesítésének kérdésére késıbbi idıpontban térjenek vissza.
A beterjesztett határozati javaslatot 1. Pontját annyiban kérte pontosítani, miszerint „a bérleti
díj mértéke 2000. Év decemberi Képviselı-testület ülésen felülvizsgálatra kerül” mondatból a
bérleti díj mértéke meghatározást ki kell venni, hiszen a terület bérleti díj nélkül kerül
bérbeadásra.
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További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
76/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı 7701/9
hrsz-ú 2676 m2 nagyságú beépítetlen terület mővelési ágú területet a gondozás és
karbantartás terhe mellett bérbe adja Pájer Sándor egyéni vállalkozó, Gyomaendrıd,
Bocskai út 58/1. részére, 2000. december 31. napjáig az alábbi feltételekkel:
1. A Képviselı-testület 2000 évre bérleti díjat nem állapít meg. A bérleti
jogviszony a 2000. év decemberi Képviselı-testületi ülésen felülvizsgálatra
kerül.
2. A Képviselı-testület a bérleti szerzıdésben elıvásárlási jogot biztosít a bérlı
részére az ingatlan értékesítésének esetére a bérleti jogviszony idıtartamára. A
Képviselı - testülete az értékesítés lehetıségét - a várható következmények
felmérése után, azok függvényében - késıbbiekben tárgyalja.
3. A telkeken csak üdülıházat, illetve a kemping kiszolgálásához szükséges
egyéb mobil építményeket helyezhet el ideiglenes jelleggel.
A Képviselı-testülete utasítja a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2000. április 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. napirendi pont
Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel F. u. 29.sz. alatti lakos kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottság elnököt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Babos László bizottsági elnök elmondta, nevezett kérelmével már harmadik alkalommal
találkozik a testület.
A képviselı-testület a legutóbbi döntésében egyetértett az önkormányzati tulajdonú
Vízmősoron lévı telkek értékesítésével Bárkai Zsolt részére bizonyos feltételek
meghatározásával, melyek teljesítése esetén kerülhet sor az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Ezen feltételeket a kérelmezı csak részben teljesítette és azt sem a testületi határozatnak
megfelelıen, így az adásvétel ez idáig nem jött létre.
Bárkai Zsolt újabb kérelmet nyújtott be melyben változatlanul fenntartja az ingatlan
megvásárlására vonatkozó szándékát, egy esetleges emelt vételár mellett is, ugyanakkor a
testület korábbi döntésében meghatározott feltételek teljesítésére meg tette az intézkedést.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek a határozati
javaslatban foglaltak elfogadását.
Tótka Sándor képviselı a témával kapcsolatban az alábbi aggályait kívánta elmondani.
A maga részérıl nem támogatta az ingatlan értékesítését.
126

A térképvázlaton az 1093 hrsz-ú –a Körös parton – lévı telekbıl a rendeleti szabályozás
szerint a vízparttól számítva 8 métert el kellene hagyni, így ennek a területnek csak a felét
lehet értékesíteni. Ugyanakkor a 1095 hrsz-ú a terület az általa végzett mérés alapján kisebb,
mint amekkora a határozati javaslatban szerepel.
Véleménye szerint, ha még is eladásra kerül a terület, úgy a határozatban szerepeljen, hogy a
Körös parton a 8 m-t szabadon kell hagyni, továbbá a területek pontosan kerüljenek
kimérésre, valóban annyit adjanak el, mint a papíron szerepel.
Bátori Gyula képviselı tudomása szerint ezeket a földterületeket az önkormányzat jelenleg
haszonbérlet útján hasznosítja, mezıgazdasági mővelésre kiadta bérbe. Mi lesz ezekkel a
bérlıkkel, ha eladják a földeket?
Rau József a Városüzemeltetési osztály vezetıje a hozzászólásokra reagálva elmondta, a
földterületek pontos kimérése, a telekhatárok meghatározása a Földhivatalnak illetve a
földmérıknek lesz a feladata. A vízpart megközelítéshez a hatályos törvény értelmében a
vízparttól számítva 2 m-t kell szabadon hagyni. Egyébként ennek a területnek a horgászati
értéke minimális, évek óta elhanyagolt, gazzal benıtt ez a partszakasz.
A földterületeken a bérlık a mezıgazdasági mővelést ez év december 31-ig folytathatják, a
szerzıdések áttekintésére ezt követıen kell majd visszatérni.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzottakra, a határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a vevı az adásvétel tárgyát képezı ingatlanokra a
bérlık számára 2000. December 31. napjáig biztosítja a mezıgazdasági mővelést.
A Képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 4 ellen szavazattal és 1 tartózkodás
mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
77/2000.(III.30.)KT. sz. határozata

-

-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 1093 hrsz-ú
2553 m2 és a 1095 hrsz-ú 4919 m2 beépítetlen terület mővelési ágú (
Vízmősor ) ingatlanokat értékesíti bruttó 440 Ft/m2 ( 3.287.680,- Ft ) áron
Bárkai Zsolt Gyomaendrıd, Erkel u. 29. szám alatti lakos részére a
177/1999.(VI.24.) KT számú határozat alábbiakban módosított feltételei
szerint.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az adásvétel létrejöttéhez az alábbi külön
feltételeket köti ki:
Vevı a vételár 50%-kát a testületi döntést követı 8 banki napon belül átutalja
az Önkormányzat egyszámlájára, a fenn maradó részt pedig legkésıbb 2000.
április 30. napjáig fizesse meg,
A részletes rendezési terv módosításának megrendelése, és az azzal kapcsolatos
kiadások a vevıt terhelik,
A tulajdonjog bejegyzésének feltétele a 177/1999.(VI.24.)KT számú
határozatban és a külön feltételekben meghatározottak teljesülése,
A szerzıdés írásba foglalása és megkötése: a vételár 50%-kának befizetését
követıen jöhet létre.
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A vevı az adásvétel tárgyát képezı ingatlanokra 2000. December 31. Napjáig
biztosítja a bérlık számára a mezıgazdasági mővelést.
Határidı: 2000. április 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. napirendi pont
Szolgálati bérlakás iránti kérelem elbírálása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, Keresztes Tiborné
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy részére az Október 6 ltp. B/7. Sz. alatt lévı
szolgálati bérlakást utalja ki két év idıtartamra. Családi okok miatt lenne szüksége a lakásra.
A kérelmezı a Gondozási Központ dolgozója, az intézményvezetı a bérlakás igényt
támogatta.
A Humánpolitikai Bizottság javaslata az volt, hogy a kért lakást utalják ki kérelmezı részére
egy év idıtartamra.
Kérte a képviselıket, támogassák a bizottság javaslatát.
A képviselı-testület vita nélkül, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
78/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Keresztes Tiborné Gyomaendrıd,
József A. u. 28. Sz. alatti lakos részére 2000. Április 1. Napjától kezdıdıen
kiutalja a Gyomaendrıd, Október 6 ltp. B/7. Sz. alatti szolgálati bérlakást
mindaddig, míg nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum 1
/egy/ év idıtartamig.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
Tájékoztató a 2000. Évi közmunkaprogram pályázatról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a február havi ülésen a képviselı-testület döntött a
pályázat benyújtásáról. Akkor azonban a program teljes költsége, a saját erıs rész és a
megpályázandó támogatás pontos összege nem volt ismeretes. A pályázati anyag
összeállításakor ezek a számadatok letisztázódtak, és határidıre a pályázat benyújtásra került
a tájékoztatóban szereplı összegekkel.
Kérte a képviselıket, hogy a tájékoztatóban szereplı számadatokat vegye tudomásul.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
79/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tájékoztató a Közmunkaprogram
2000. Évi pályázatról szóló elıterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.
Határidı: azonnal
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23. napirendi pont
Beszámoló a település óvodáiban tett látogatásról
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy az óvodavezetık
meghívásának eleget téve látogatást tett a város nyolc óvodaegységében. Az elıterjesztésben
részletesen leírták a látogatáson szerzett tapasztalatokat.
Valamennyi óvoda vonatkozásában megállapítható, hogy színvonalas munkát végeznek. A
közoktatási megállapodás keretében való mőködtetésük eredményesnek mondható, lényeges
javulás tapasztalható mind az épületek külsı megjelenésében, mind a tárgyi eszközök
tekintetében. A szülık elégedettek a szolgáltatás színvonalával, a gyerekek szívesen járnak az
óvodába. A létszám tekintetében is emelkedés mutatkozik.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı tolmácsolva az óvodavezetık kérését, kérte a hivatal
illetékes osztályát, hogy az írásos elıterjesztést küldjék meg részükre.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint az eddig tapasztalatok alapján
megállapítható, hogy ebben az új mőködtetési formában az óvodák fejlıdtek, azt a célkitőzést,
amit a vállalkozásba adással az önkormányzat el akart érni, elérték. A szolgáltatás színvonala
javult, a mőködtetés pedig az önkormányzatnak kevesebbe kerül.
Az egyéni kezdeményezés, az egyéni érdek, a hosszú távon való gondoskodás, ebben a
formában többet jelent, nagyobb eredményre vezet.
Összességében a Képviselı-testület nevében megköszönte a Humánpolitikai Bizottság
elnökének az értékelést, az óvodavezetıknek, dolgozóknak a lelkiismeretes, eredményes
munkát.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Blaha úti óvodában
sürgıséggel meg kell oldani a tornaszoba kialakítását. Az önkormányzatnak intézkedni
kellene az épületben lévı szolgálati lakás felszabadításáról, hogy azt átadhassák az óvodának
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a lakás felszabadításáról az intézkedés
folyamatban van, a bérlı részére másik lakást ajánlanak fel. A tornaszoba kialakításához
szükséges pénzösszeg a 2000. Évi költségvetésben elkülönítetten szerepel.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület 19 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
80/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Beszámoló a település óvodáiban
tett látogatásról” tárgyú elıterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.
Határidı: azonnal
További írásos napirend nem lévén a Polgármester megkérdezte a jelenlévıket van e
közérdekő bejelenteni valójuk, kérdésük.
Bejelentés a jelenlévık részérıl nem volt, az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja alapján a
Polgármester javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a Gyomaszolg Kft. 1999. Évi
beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés, valamint az 1999. Évi
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prémium javaslat elfogadása. A 2000. Évi prémium feltételek kitőzése, az ügyvezetı
igazgatós fizetés emelése tárgyú elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendeljenek el.
Felhívta képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangúlag 19 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/2000.(III.30.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b. pontja
alapján a Gyomaszolg Kft. 1999. Évi beszámolójának felülvizsgálatáról szóló
könyvvizsgálói jelentés, valamint az 1999. Évi prémium javaslat elfogadása. A
2000. Évi prémium feltételek kitőzése, az ügyvezetı igazgatós fizetés emelése
tárgyú elıterjesztés megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12.§
(4) bekezdés a. pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására is a zárt
ülésen kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét, a képviselık hozzászólását és a nyilvános ülést
bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hack Mária
hitelesítı

Dr. Valach Béla
hitelesítı
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