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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. május 25-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek

polgármester,

Gellai

Imre,

Dezsı

Zoltán

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla,
Vass Ignác és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Havelda Jánosné osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, meghívott vendégek valamint a
megyei és a helyi sajtó képviselıi
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urakat az intézmények vezetıit, az osztályvezetıket és valamennyi megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs testületbıl jelen volt 18 fı képviselı.
Garai János képviselı úr elızetes jelezte, hogy érettségi vizsgáztatás miatt az ülésen nem tud
részt venni, Knapcsek Béla képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Jenei Bálint képviselıket.
Ezt követıen tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a megszokottól eltérıen a mai ülés két részbıl
áll. Elsı része rendes ülés keretében zajlik, amelyet 16 óráig be kell fejezni, majd a másik
része 17 órától ünnepi ülés keretében folytatódik a Katona József Mővelıdési Központban a
Millenniumi Emlékzászló ünnepélyes átadásával.
Az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményei közül kiemelte, hogy az elızetes tájékoztatás
alapján a kommunális hulladéklerakó megépítésére benyújtott céltámogatási pályázaton
megigényelt 262 millió Ft-ot megkapja a város. Továbbá 286 millió Ft PHARE támogatásra is
számíthatunk. Ezen összegő támogatásokkal, illetve egyéb pályázatokon – KAC – esetleg
elnyert pénzösszegekkel a munkálatok megkezdhetıt, és várhatóan 2001-el befejezıen
elkészülhet a 9 települést érintı kommunális hulladéklerakó.
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Május 20-án a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében került megrendezésre a IX.
Békés megyei Németek Kulturális Napja a Katona József Mővelıdési Központban.
Megítélése szerint egy jól sikerült rendezvény volt, Domokos László a Békés Megyei
Közgyőlés elnöke, országgyőlési képviselı is elismeréssel szólt a látottakról, és gratulált a
rendezvényhez, a példamutató szervezéshez az önkormányzat tagjainak.
Ezen eseménnyel nem csak a város, hanem a megye hírnevét, vendégszeretetét is tovább
öregbítették.
További napirend elıtt bejelenteni való nem lévén a meghívóban szereplı napirendet az
alábbi módosítással javasolta elfogadásra.
7. napirendi pont a Gyomai Városrészen található Hısök Emlékmővének felújítása,
8. napirendi pont az Emelt szintő szociális ellátás igénybevétele
tárgyú elıterjesztések kerüljenek megtárgyalásra. Az írásos anyagot az ülés megkezdése elıtt
kapták meg a Tisztelt Képviselık.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslattal egyhangúlag, 18 igen szavazattal egyetértett
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Tájékoztató a helyi
átcsoportosításáról

önkormányzatokat

érintı

központi

2. Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme
3. Kiss Sándor és Leisztner Péter kérelme
4. Balázs Dezsı kérelme
5. Életfa Alapítvány támogatási kérelme
6. Szociális bérlakás felmondó nyilatkozatának meghosszabbítása
7. Gyomai Városrészen található Hısök Emlékmővének felújítása
8. Emelt szintő szociális ellátás igénybevétele
9. Bejelentések
Határidı: azonnal
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források

1. napirendi pont
Tájékoztató a helyi önkormányzatokat érintı központi források átcsoportosításáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben említett kormányrendelet
értelmében a kialakult árvízi és katasztrófahelyzet pénzügyi fedezetének biztosítására
önkormányzatunk ez évi költségvetésébıl a helyben maradó személyi jövedelemadó 2,1 %-át
vonják el, amely összegszerően 3.251.700 Ft elvonást jelent.
Bízzunk abban, hogy az elvont összeg többszörösét kapjuk majd a belvíz és árvíz okozta
károk helyreállítására. A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz az igény benyújtásra
került, külön az önkormányzati tulajdonú, külön a magántulajdonú ingatlanok
vonatkozásában, amely pénz leutalása várhatóan két- három héten belül meg fog történni.
Felkérte a képviselıket, hogy az általa elmondottak, illetve az elıterjesztésben leírtak
figyelembevételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „helyi önkormányzatokat érintı
központi források átcsoportosításáról” szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Az elvonás Gyomaendrıd Város költségvetésében jelentkezı pénzügyi
kihatásáról a Tisztelt Képviselı-testület a júniusi ülésen kap tájékoztatást.
Határidı: 2000. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2. napirendi pont
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Dr. Kolozsvári Árpád urat, aki tárgyalási joggal
volt jelent az ülésen, majd felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
ismertesse a kérelem lényegét és a bizottság álláspontját.
Mindezek elıtt a képviselık figyelmébe ajánlotta az ÁNTSZ Városi tisztiorvosának témával
kapcsolatban megküldött írásos állásfoglalását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Doktor úr írásbeli kérelmében kérte az
önkormányzatot tegye lehetıvé számára, hogy 2000. Évi II. törvény alapján ı is megszerezze
a praxis jogot.
A probléma az, hogy a Doktor úrnak az önkormányzattal nincs területi ellátási kötelezettsége.
A háziorvos az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által közvetlenül finanszírozott módon
területi ellátási kötelezettség nélkül lát el a városban háziorvosi tevékenységet. A bejelentett
betegeinek száma több mint 200 fı, ennek alapján a jogszabályi feltételeknek megfelel, tehát
az önkormányzatnak meg van a döntési kompetenciája arra, hogy a meglévı hét körzetet egy
újabb nyolcadik körzettel egészítse ki.
Mindezek elıkészítése, kidolgozása a városi Egészségügyi Intézmény vezetıjének feladata
lenne.
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Az elıkészítı munka megkezdése elıtt viszont szükséges lenne ismerni a megyei
Egészségbiztosítási Pénztár szakvéleményét is, amelyben biztosítanák az önkormányzatot
arról, hogy egy új körzetnek a kialakítása külön kiadást nem jelent számunkra illetve nem a
meg lévı hét körzetnek a terhére kerül a nyolcadik körzet kialakításra.
Az írásos szakvélemény a bizottsági ülésen még nem állt rendelkezésre, így a bizottság úgy
foglalt állást, hogy amennyiben a szakvélemény alapján a MEP biztosítja a körzetre a
finanszírozást, és a többi háziorvos érdeke nem sérül, úgy támogatják Dr. Kolozsvári Árpád
kérelmét, és részére egy háziorvosi körzetnek a kialakítását. Tudomása szerint a
szakvélemény a mai napig nem áll rendelkezésre, ezért javasolta a határozati javaslatot az
elıterjesztés szerint elfogadni, amelyben felkérik a Fıorvos asszonyt az elıkészítı munkák
elvégzésére, majd annak megfelelıen a végleges döntést a júniusi ülésen meghozni.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke hozzászólásában fontosnak tartotta
elmondani, hogy a MEP illetékesétıl telefonon kapott tájékoztatás alapján egy új körzetnek a
kialakítása nem érinti hátrányosan a többi háziorvost.
Az ügyeleti ellátásban való részvételt illetıen tudomása szerint a jogszabály lehetıvé teszi,
hogy - megegyezéses alapon- az önkormányzat döntsön abban, hogy a doktor úr részt vegyen
az ügyeletben vagy nem.
Összegezve anyagi és egyéb hátrány senki nem ér egy új körzet kialakítása során.
A doktor úr lassan egy évtizede dolgozik a városban, a több mint 1700 beteg, akik ıt
választották háziorvosukként elfogadják, elégedettek a munkájával. Az ide települése óta
komoly beruházást hajtott végre saját erıbıl a tevékenység gyakorlásához, amely arra utal,
hogy hosszú távon kíván a városban maradni.
Mindezeket mérlegelve, illetve a fıorvos asszony által kidolgozott új körzetfelosztás
figyelembe vételével kellene majd a következı ülésen dönteni ebben a kérdésben.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 19 fı. /
Dr. Gedei Margit Fıorvos asszony elmondta, az Egészségügyi Intézmény hivatalból
megkérte a MEP írásos állásfoglalását, amely a mai napig nem érkezett meg, mivel annak
megadása a szegedi régió vezetı kompetenciájába tartozik.
A havi fix díjat illetıen, amennyiben egy körzetben a lakosság szám 1200-1500 között van
91.000 Ft, 1500 fı felett pedig 86.000 Ft.
Tudomása szerint a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezı orvosnak az ügyeletben részt
kell venni, de kaphat felmentést alóla.
A nyolcadik körzet kialakítására már 1997-ben volt kezdeményezés, az elıkészítı munkákat
akkor elvégezték, a népesség nyilvántartó programból a körzetek felosztásra kerültek.
Természetesen azóta a lakosság szám megváltozott, tehát a leválogatást újból el kell végezni.
Meg kívánta jegyezni, hogy a jelenlegi lakosság szám alapján figyelembe véve a
jogszabályban egy körzethez tartozó ellátotti létszámot, még három új felnıtt körzetet lehetne
a városban kialakítani. Érdekes lehet ez abból a szempontból, ha esetleg idıvel a városba új
háziorvos kíván települni.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos egyetértett az elhangzott véleményekkel. Szeretné, ha az
elmúlt évek miatt valamelyest rehabilitálva lenne, ı is megkapná a körzetet, és egyenlı
lehetne a többi háziorvossal. Régóta vár már erre, az elmúlt évek során úgy érzi bizonyított,
bár a munkájának minısítése nem az ı feladata, hanem a betegeké és kórházi orvos kollégáké.
Méltánytalannak tartotta, ami ez idáig vele történt, a döntés során humanitást és objektivitást
vár a Képviselı-testülettıl.
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Dr. Dávid Imre polgármester a téma lezárásaként elmondta, az új körzet kialakításával
kapcsolatos elıkészítı munka során elsıdlegesen figyelemmel kell lenni a MEP írásos
állásfoglalására, ugyanakkor a minimum feltételek, felszerelés biztosításáról a háziorvosnak
meg kell tenni nyilatkozatát az önkormányzat felé.
Összegezve egyetértett az elhangzott véleményekkel, javasolta a képviselıknek a beterjesztett
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület megbízza a Városi
Egészségügyi Intézmény vezetıjét, hogy az intézményi alapító okirat
szerinti feladatkörében eljárva dolgozzon ki Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos kérelme alapján a város 8 háziorvosi körzetbıl álló
háziorvosi szolgálatra vonatkozó alternatív javaslatokat.
A javaslatot támassza alá a körzethatárok, a körzethez tartozó lakosság
szám, továbbá az Egészségügyi Pénztár által ennek függvényében
nyújtott fix finanszírozásra és az orvosi ügyeletre vonatkozó részletes
számításokkal.
Az elıterjesztéshez mellékelje a szakmai véleményeket és javaslatokat
is.
Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs: Dr. Gedei Margit fıorvos és Hangya Lajosné bizottsági elnök
3. napirendi pont
Kiss Sándor és Leisztner Péter kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt ismertesse a kérelem
lényegét.
Megyeri László aljegyzı elmondta, nevezett kérelmezık a Liget-fürdı kemping területén
teljes közmővesített és téliesített faházakat szeretnének telepíteni saját beruházásban,
amelyhez kérnék az önkormányzatot, hogy a tulajdonában lévı területbıl biztosítson részükre
tartós területhasználatot 30-50 évre.
A kérelemmel kapcsolatosan a bizottságelnökökbıl álló munkacsoportnak az volt a
véleménye, hogy nem javasolják a terület tartós bérbeadását, figyelemmel arra a korábban
lefektetet elvekre, miszerint az önkormányzat a liget területébıl nem kíván területet
értékesíteni.
A munkacsoport javaslata az volt, hogy a kérelmezık próbáljanak meg a szabadpiacon
keresni olyan területet, amely magántulajdonban van, pl. a volt Halászkert területe és a céljuk
megvalósítására alkalmas lehet.

180

Vass Ignác képviselı, és mint a Liget-fürdı vezetıje hozzászólásában elmondta, az elmúlt
évek alatt sok vállalkozó élt hasonló ajánlattal, hogy szeretnének a kemping területén
faházakat építeni, amelyhez tartós bérletbe kérnék a területet.
A fürdı részérıl azért támogatná ezt az elképzelést, mivel az elkövetkezı években a fürdınek
nem valószínő, hogy lesz anyagi lehetısége arra a területre színvonalas faházakat építeni,
viszont az tény, hogy a vendégek keresik az olcsóbb szálláshelyet.
Az elképzelés pénzügyi oldalról nem került kidolgozásra, így nem lehet tudni, hogy ez
mennyire lenne biztos befektetés, mit jelentene a fürdınek, és mit jelentene a vállalkozónak.
Az biztos, hogy valamilyen formában jó lenne a fürdıhöz közel ilyen szálláshelyet biztosítani,
ami árban nyilván olcsóbb, mint egy panzió.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, bizottság elnöki szinten felmerült a volt Halászkert
területe, amely részben magántulajdonban van, a másik része, amely önkormányzati tulajdon
abból hajlandóak lennének területet biztosítani, amennyiben a kérelmezıknek az megfelelne.
Hosszú távon az önkormányzatnak más az elképzelése a fürdıvel és a hozzá tartozó
kempinggel, ezért nem akarnak ilyen hosszú távra kötelezettséget vállalni.
Kiss Sándor kérelmezı hozzászólásában elmondta, tapasztalatból tudja, hogy a vendégek
azért szeretnek a gyomai kempingbe járni, mivel az a fürdıvel egy területen van. Ebbıl az
okból gondoltak arra, hogy a faházakat a kemping területén helyezik el, hogy egy telephelyen
maradjon a fürdı területével.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén az elıterjesztett határozati
javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a liget területébıl nem kívánnak tartós bérletbe adni
területet a kérelmezık részére.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a tulajdonában lévı
1298 hrsz. alatt nyilvántartott Erzsébet - Liget Camping területébıl, tekintettel
a kötöttségekre nem ad területet tartósan használatba kereskedelmi egységek és
szálláshelyek ideiglenes építményeinek elhelyezésére.
Határidı: 2000. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

4. napirendi pont
Balázs Dezsı kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, nevezett kérelme nem elıször van már napirenden.
A Képviselı-testület határozatban döntött arról, hogy a vásártér területébıl összesen 1000 m2
területet értékesít Balázs Dezsı részére bizonyos feltételek mellett. A döntésnek megfelelıen
a vevı 2000. Január 26-án elılegként 1 millió Ft-ot befizetett az önkormányzat számlájára.
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A szerzıdés tényleges megkötését megelızıen a vevı nyilatkozattal élt az önkormányzat felé,
miszerint a piaci helyzet lényeges megváltozása miatt – ami miatt szüksége lett volna a
területre – visszavonja a vételi ajánlatát és egyben kérte az elılegként befizetett 1 millió Ft
visszautalását a számlájára.
A bizottság elnökökbıl álló munkacsoportnak az volt a véleménye, hogy a befizetett 1 millió
Ft-ból 900.000 Ft-ot fizessen vissza a vevınek, míg a fennmaradó 100.000 Ft-ot tartsák meg,
más vevı elutasítása következményeként keletkezett vagyoni hátrányra biztatási kár címén.
Amennyiben a vevı vállalkozási, pénzügyi helyzete az év végéig úgy rendezıdik, hogy
szüksége lesz a szóban forgó területre, úgy a fenntartott 100.000 Ft-ot betudhatják a majdani
vételárba.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem hangzott el, egyhangú 19 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a korábbi 326/1999.(XI.25.)KT. és
23/2000.(I.27.)KT
számú határozatában foglalt feltételek szerint, az
Önkormányzat tulajdonában lévı 5159/11 hrsz-ú 5 ha 558 m2 terület vásártér
mővelési ágú ingatlanból összesen mintegy 10.000 m2 területet Nút Federland Kft. Gyomaendrıd, II. ker. Blaha Lujza út részére történı
értékesítésétıl a vevı vételi szándékának visszavonása miatt eláll.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Nút - Federland Kft által elılegként
befizetett 1 millió Ft összeg terhére a szerzıdéstıl való elállása miatt, a
szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségekre, valamint más vevı elutasítása
következményeként keletkezett vagyoni hátrányra biztatási kár címén 100 ezer
Ft összeget állapít meg.
A képviselı-testület felhívja a Nút-Federland Kft. ügyvezetıje Balázs Dezsı
figyelmét, hogy amennyiben 2000. December 31-ig a fenti területet
megvásárolja, úgy a biztatási kár címén megállapított 100.000 Ft összeg a
vételárba beszámításra kerül. A területre vonatkozó vételi szándékát 2000.
December 15. Napjáig terjesztheti elı Gyomaendrıd Város Polgármesterénél.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy
intézkedjen a Nút - Federland Kft által elılegként befizetett 1 millió Ft
összegbıl 900.000 Ft visszafizetésére.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 5159/11 hrsz-ú vásártér
ingatlanból értékesítésre kijelölt törzsvagyon részét képezı helyi döntés alapján
korlátozottan forgalomképes területre vonatkozó az " Általános rendezési terv
és szabályozás "-ban meghozott módosítását visszavonja.
Határidı: 2000. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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5. napirendi pont
Életfa Alapítvány támogatási kérelme
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, az alapítvány kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, miszerint anyagi lehetıségeihez mérten támogassa az alapítvány
céljainak megvalósulását.
Mivel az alapítvány ez évi támogatási programjában szerepel a Békés Megye Egészségügyi
Gyermekotthona és Rehabilitációs Központja, ahol súlyosan hátrányosan sérült gyermekek
élnek, ezért a bizottságnak az volt a javaslata, hogy az önkormányzat közvetlenül az
intézmény „ Nyújtsd Segítı Kezed” elnevezéső saját alapítványának nyújtson 10.000 Ft
összegő támogatást.
Kérte a képviselıket a bizottság javaslatának elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Életfa Alapítvány
tevékenységét elismeri. Anyagilag 10.000,-Ft azaz Tízezer Forint
összegben a Békés Megyei Képviselı-testület Egészségügyi
Gyermekotthona és Rehabilitációs Központja „NYÚJTSD SEGÍTİ
KEZED!” alapítványt támogatja és az összeget közvetlenül a
számlájukra utalja.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összeg
átutalásáról - a Budapest Bank Rt. 10102615-13223113-00000002
bankszámlaszámra - intézkedjen.
Határidı:

azonnal

6. napirendi pont
Szociális bérlakás felmondó nyilatkozatának meghosszabbítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı javasolta a képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltak
elfogadását.
Nagy Sándor és családja önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásban laknak, akiknek
lakbérhátralék felhalmozódás miatt – mely hátralékot a felszólításban megjelölt határidıre
nem rendezték – a bérleti jogviszony 2000. Május 31. Napjával felmondásra került.
Nevezettek beadvánnyal fordultak az önkormányzathoz, amelyben kérték, hogy a felmondási
idıt hosszabbítsák meg részükre június 30. Napjáig, mivel vidéken építkeznek és nem
szeretnék, ha a gyerekeknek vidéken kellene az iskolát befejezni.
A javaslat szerint, amennyiben a bérlık a lakbérhátralék és a „lelépési díj” közötti
különbséget – 18.832 Ft-ot – a felmondó nyilatkozat kézhezvételétıl számított három napon
belül befizetik, úgy a felmondó nyilatkozat a kért idıpontra módosításra kerül. Ellenkezı
esetben viszont a bérleti jogviszony május 31. Napjával megszőnik.

183

A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete,
Gyomaendrıd
Város
polgármestere által hozott VI. 1742-2/00 ikt. számú, 2000. április 21. napján
kelt felmondó nyilatkozatot, mely Nagy Sándor és Fidler Margit
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/7. szám alatti lakosok bérleti
jogviszonyának 2000. május 31. napjával történı felmondására vonatkozott,
2000. június 30. napjára módosítja.
Ezzel egyidıben felhívja bérlık figyelmét, hogy a felmondó nyilatkozat
kézhezvételétıl számított három napon belül 18.832,- Ft egyösszegő
befizetésnek tegyenek eleget.
Amennyiben bérlık a megadott határidıre a /18.832,- Ft/ lakbérhátralék
fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a bérleti jogviszony
2000. május 31. napjával megszőnik.
Nagy Sándor és Fidler Margit az önkormányzat tulajdonában lévı
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/7. szám alatti szociális bérlakásban laknak.
A bérlakás lakbére: 4.350,- Ft/hó. A bérlık a lakbérfizetési
kötelezettségüket rendszertelenül teljesítik, így 2000. február 15. napjáig
162.382,- Ft halmozódott fel. Ezért a bérlık felszólítására került sor,
melyben felhívtuk figyelmüket az egyösszegő lakbérhátralék kifizetésére.
Bérlık az egyösszegő kifizetésnek nem tettek eleget, ezért a bérleti
jogviszony 2000. május 31. napjával felmondásra került.
Ezt követıen nevezettek beadvánnyal fordultak a polgármester úrhoz,
melyben kérték a bérleti jogviszony /2000. június 30. -ig/
meghosszabbítását, arra hivatkozva, hogy vidéken építkeznek, a gyermekek
Gyomaendrıdön járnak iskolába. Az tanítás befejezése elıtt 2 - 3 héttel
elıbb nem szeretnék megszüntetni a tanulói jogviszonyt.
"A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló" többször
módosított 6/1994. (II. 23.) KT. számú rendelet 18. § (2) bekezdése alapján,
amennyiben a bérleti jogviszony cserelakás biztosítása nélkül szőnik meg,
úgy a bérlıt a korábbi éves lakbérének háromszorosa illeti meg.
A fent hivatkozott rendelet alapján a bérlıket 156.600,- Ft "lelépési díj"
illeti meg. Azonban nevezetteknek 2000. február 15. napjáig 162.382,- Ft
lakbér hátralék keletkezett. Ezt követıen bérlık 4.350,- Ft-ot befizettek a
GYOMASZOLG Kft egyszámlájára, így a lakbérhátralék összege 158.032,Ft-ra csökkent. A bérlıknek március - április - május - június hónapokra
17.400,- Ft lakbér fizetési kötelezettségük lett volna. Tehát 2000. június 30.
napjáig /nem fizetés esetén/ 175.432,- Ft hátralék keletkezik. A
lakbérhátralék és a "lelépési díj" közötti különbség 18.832,- Ft. Bérlıknek
ezt az összeget az /1/ bekezdésben meghatározott idıpontig be kell fizetni.
A felmondó nyilatkozat "A lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló" többször módosított 6/1994. (II. 23.) KT. számú
rendelet 18. § (2) bekezdésén alapszik, mely kimondja:
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"Amennyiben a lakásbérleti jogviszony az (1) bekezdésben foglaltak szerint,
de cserelakás biztosítása nélkül szőnik meg, bérlı pénzbeli térítésként
korábbi éves lakbére 3 szorosára tarthat igényt."
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
Gyomai Városrészen található Hısök Emlékmővének felújítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy az önkormányzat egyetért
és támogatja a Gyomai Szülıföld Baráti Kör azon kezdeményezését, hogy a Református
Templom kertjében lévı Hısök Emlékmővének felújítására adományokat győjtsön.
Az önkormányzat részérıl ez semmiféle kötelezettséggel nem jár, viszont városunk számára
is nagyon fontos, hogy támogassa azokat a civil kezdeményezéseket, melyek keretében
városunk lakossága tevékenyen, anyagi áldozatvállalás mellett részt kíván venni az
emlékhelyeink ápolásában.
A civil szervezet elképzelése szerint, amennyiben az adományokból nem jön össze annyi
pénz, amely elegendı lenne az emlékmő felújítására, úgy vagy átadják az önkormányzat
részére a befolyt összeget, hogy gondoskodjon a munka elvégzésérıl, vagy pedig visszaadja
az adományokat az adományozóknak.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy özv. Szerb Györgyné
is hasonló felajánlással kereste fel, nevezetesen, hogy TV2 Szerencsekerék mősorán való
részvételre szeretne felkérni néhány városunkhoz kötıdı közismert személyt, mint például
Kállai Ferenc Kossuth díjas Érdemes mővészt, városunk Díszpolgárát, akik az ott megszerzett
nyereményt jótékonysági célra – az emlékmő felújítására –ajánlanák fel.
A felújított emlékmővet október 23-án a Gyomaendrıdiek Világtalálkozóján tervezik átadni.
A világtalálkozó szervezési munkálatait megkezdıdtek, jelenleg az elszármazottak neveit
győjtik.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elismeréssel szólt a kezdeményezésrıl, gyakorlati
javaslatként mondta el, hogy amennyiben az adományokat egy önálló számlaszámra győjti az
egyesület, úgy jogosult adó levonásra vonatkozó igazolás kiadására, ha egyébként nem lenne
meg ez a joga.
Egyéb hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem volt, a Polgármester kérte a
képviselıket támogassák a civil szervezetet ezen kezdeményezésében.
A képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. Évi LXV. tv. 2. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 1959. Évi IV. tv.
593. §-ban foglaltakra is, egyetért és támogatja a Gyomai Szülıföld Baráti Kört
azon kezdeményezésében, hogy a szervezet számlájára magánszemélyek, jogi
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, a
település Gyomai Városrészén található Hısök Emlékmővének felújításához,
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kötelezettségvállalás, közérdekő célra címen ingyenes vagyoni szolgáltatást
teljesítsenek.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a település
lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztassa.
Határidı: 2000. Június 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

8. napirendi pont
Emelt szintő szociális ellátás igénybevétele
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, az anyagban említett két kérelmezı
emelt szintő ellátás igénybevétele mellett felvételét kérte a Rózsakert Idısek Otthonába. A
megállapítások szerint elhelyezésük indokolt lenne, viszont a probléma az, hogy az emelt
szintő ellátás egyszeri hozzájárulásának összegét teljes egészében nem tudják megfizetni, a
hiányzó összeget a lakóházuk értékesítését követıen tudnák befizetni. A helyi rendeletünk
értelmében az emelt szintő ellátás csak az egyszeri hozzájárulás teljes összegének befizetése
után vehetı igénybe. Figyelemmel azonban a kérelmezık tulajdonát képezı ingatlanok
értékére - amelyek az elvégzett értékbecslés alapján feltételezhetı, hogy azon az áron el is
kelnek, így biztosított lesz az egyösszegő belépési díj, - javasolják a Képviselı-testületnek,
hogy biztosítsák a fizetési haladékot a kérelmezık részére.
Az intézménynek – a beruházás költségének minél elıbbi megtérülése miatt – szüksége van
erre a bevételre, amelynek befolyása egy megfelelı zálogjogi szerzıdés esetén biztosított
lehet.
Gellai Józsefné az intézmény vezetıje megnyugtatásként kívánta elmondani, hogy a két
ingatlan megtekintésre került, azok jó állapotban vannak, elhelyezkedésüket tekintve is
minden esély meg van arra, hogy értékesíteni tudják.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a Bartók B. úton lévı lakás egy
kismérető, komfort nélküli lakás, amelyet akár az önkormányzat is megvásárolhatna szociális
bérlakás céljára, ha a szabadpiacon nem sikerül értékesíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás nem lévén egyetértve a határozati
javaslatban foglaltakkal, kérte a képviselıket, hogy a két kérelemrıl külön - külön
határozzanak.
A képviselı-testület Újvidéki Andrásné Gyomaendrıd, Bartók B. u. 29. Sz. alatti lakos
kérelmét 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete méltányosságból hozzájárul
Újvidéki Andrásné (sz.i.: 1922. március 28. an.: Adamik Rozália)
Gyomaendrıd, Bartók Béla u. 29. szám alatti lakos emelt szintő
intézményi felvételéhez az alábbi feltételek szerint:
Kérelmezı a kétágyas szobába való emelt szintő elhelyezésért
200.000,-Ft azaz Kettıszázezer Forint-ot elılegként a beköltözés
napján megfizet, míg a fennmaradó 300.000,-Ft-ot azaz
Háromszázezer Forintot lakóingatlana értékesítését követı három
napon belül, de legkésıbb 2000. szeptember 30. napjáig köteles
megfizetni.
A Képviselı-testület Újvidéki Andrásné emelt szintő intézményi
felvételéhez abban az esetben járul hozzá, ha a kérelmezı az egyszeri
hozzájárulás meg nem fizetett összege a 300.000,-Ft és járulékai
erejéig zálogjogszerzıdést köt az 5784 Hrsz-ú, természetben
Gyomaendrıd Bartók Béla u. 29. szám alatt lévı lakóházas
ingatlanra mely szerzıdés megkötésére a polgármestert hatalmazza
fel.
A Képviselı-testület tájékoztatja a kérelmezıt, amennyiben a 2.
bekezdésben meghatározott idıpontig fizetési kötelezettségét nem
teljesíti, az önkormányzat érvényesíti a zálogjogszerzıdésben
foglaltakat és elhelyezése ettıl az idıponttól csak a szociális
részlegben biztosítható.
A Képviselı-testület ezen határozat egy példányával felhívja a Városi
Gondozási Központ vezetıjének figyelmét, hogy nevezett
elhelyezésekor a megállapodást a fentiek figyelembevételével kösse
meg.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs a határozatot
sérelmesnek tartó fél a kézhezvételt követı 30 napon belül a Megyei
Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Újvidéki Andrásné gyomaendrıdi lakos korára és egészségi állapotára
hivatkozással felvételét kéri a Gyomaendrıd Blaha Lujza u. 2-6. szám
alatt lévı Rózsakert Idısek Otthona emelt szintő részlegébe, ahol egy
kettıágyas szobába kéri az elhelyezését. Az emelt szintő ellátás
egyszeri hozzájárulásának összege 500.000,-Ft melyet nevezett a
férıhely elfoglalása elıtt teljes egészében megfizetni nem tud, csak
200.000,-Ft készpénzzel rendelkezik a hiányzó 300.000,-Ft-ot
lakóháza értékesítését követıen tudja megfizetni.
A kérelmezı Gyomaendrıd, Bartók Béla u. 29. számú ingatlanáról
megkért tulajdonlap másolat szerint az ingatlan 1/1 arányban a
tulajdonát képezi per és tehermentes a vagyoni ügyintézı
értékbecslése alapján 729.000,-Ft-ot ér.
Nevezett havi rendszeres jövedelme 17.637,-Ft összegő nyugellátás,
melybıl az intézményi térítési díjat csak részben tudja megfizetni, de
a kérelemben tett nyilatkozata alapján a lakóház értékesítését követıen
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fennmaradó készpénzvagyona terhére vállalta, hogy a hatályos
intézményi térítési díjat 100%-ban megfizeti. Feltételezve, hogy
nevezett lakóháza a becsült értéken kel el és a jelenleg hatályos
intézményi térítési díj figyelembevételével elvégzett számítások
alapján a készpénze kettı év idıtartamra biztosítja a 100%-os térítési
díj megfizetését.
Mivel nevezett a többször módosított 16/1996 (IX. 16.) KT számú
rendelet 7/A § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tud eleget tenni
„Az emelt szintő ellátás csak az egyszeri hozzájárulás teljes
összegének befizetése után vehetı igénybe” a Képviselı-testület
kivételes méltányosságból a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal
Szmola Sándor és Szmola Sándorné Gyomaendrıd, Sugár út. 107. Sz. alatti lakos kérelmét a
képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/2000. (V.25.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete méltányosságból hozzájárul
Szmola Sándor (sz.i.: 1921. november 18. an.: Farkasinszki
Franciska) és Szmola Sándorné (sz.i.: 1925. szeptember 22 an.:
Tímár Teréz) Gyomaendrıd, Sugár út 107. szám alatti lakosok emelt
szintő intézményi felvételéhez az alábbi feltételek szerint:
Kérelmezık a kétágyas szobába való emelt szintő elhelyezésért
100.000,-Ft azaz Egyszázezer Forint-ot elılegként a beköltözés
napján megfizetnek, míg a fennmaradó 900.000,-Ft-ot azaz
Kilencszázezer Forintot lakóingatlanuk értékesítését követı három
napon belül, de legkésıbb 2000. szeptember 30. napjáig kötelesek
megfizetni.
A Képviselı-testület Szmola Sándor és Szmola Sándorné emelt
szintő intézményi felvételéhez abban az esetben járul hozzá, ha a
kérelmezık az egyszeri hozzájárulás meg nem fizetett összege a
900.000,-Ft és járulékai erejéig zálogjogszerzıdést kötnek az 5736/2
Hrsz-ú, természetben Gyomaendrıd, Sugár út 107. szám alatt lévı
lakóházas ingatlanra mely szerzıdés megkötésére a polgármestert
hatalmazza fel.
A Képviselı-testület tájékoztatja a kérelmezıket, amennyiben a 2.
bekezdésben meghatározott idıpontig a fizetési kötelezettséget nem
teljesítik, az önkormányzat érvényesíti a zálogjogszerzıdésben
foglaltakat és elhelyezésük ettıl az idıponttól csak a szociális
részlegben biztosítható.
A Képviselı-testület ezen határozat egy példányával felhívja a Városi
Gondozási Központ vezetıjének figyelmét, hogy nevezettek
elhelyezésekor a megállapodást a fentiek figyelembevételével kösse
meg.
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A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs a határozatot
sérelmesnek tartó fél a kézhezvételt követı 30 napon belül a Megyei
Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Szmola Sándor és Szmola Sándorné gyomaendrıdi lakosok korukra és
egészségi állapotukra hivatkozással felvételt kértek a Gyomaendrıd
Blaha Lujza u. 2-6. szám alatt lévı Rózsakert Idısek Otthona emelt
szintő részlegébe, ahol egy kettıágyas szobába kérik az elhelyezést.
Az emelt szintő ellátás egyszeri hozzájárulásának összege 500.000,Ft/fı melyet nevezettek a férıhely elfoglalása elıtt teljes egészében
megfizetni nem tudnak, csak 100.000,-Ft készpénzzel rendelkeznek a
hiányzó 900.000,-Ft-ot lakóházuk értékesítését követıen tudják
megfizetni. Nevezettek kérelmükben 2000. december 31. napját
jelölték meg a fizetés végsı határidejének, de a testület a rendelkezı
rész 2. bekezdésében meghatározott határidıt tartja reálisnak.
A kérelmezık Gyomaendrıd, Sugár út 107. számú ingatlanukról
megkért tulajdonlap másolat szerint az ingatlan ½ - ½ arányban a
tulajdonukat képezi per és tehermentes, a vagyoni ügyintézı
értékbecslése alapján 4.500.000,-Ft-ot ér.
Szmola Sándor havi nyugellátásának összege 36.405,-Ft melynek
80%-ából az emelt szintő ellátás intézményi térítési díját a 27.600,Ft/hó összeget teljes egészében meg tudja fizetni.
Szmola Sándorné havi 6.700,-Ft összegő házastársi pótlékkal
rendelkezik melybıl levonásra kerül a kötelezıen biztosítandó 3.320,Ft zsebpénz akkor a hatályos intézményi térítési díj 920,-Ft/nap
összegébıl csak 112,-Ft-ot tud megfizetni, így a meg nem fizetett
intézményi térítési díj havi összege 24.240,-Ft melynek megfizetését
nyilatkozatban vállalták a lakóházuk értékesítésébıl fennmaradó
összegbıl. A feltételezett értékesítési ár mellett a pénzmaradvány
Szmola Sándorné térítési díját 12,3 évre biztosítja.
Mivel nevezettek a többször módosított 16/1996 (IX. 16.) KT számú
rendelet 7/A § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tudnak eleget tenni
„Az emelt szintő ellátás csak az egyszeri hozzájárulás teljes
összegének befizetése után vehetı igénybe” a Képviselı-testület
kivételes méltányosságból a rendelkezı részben foglaltak szerint
határozott.
Határidı: azonnal

Egyéb írásos napirendi pont nem lévén Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a./ pontja alapján „ Az Év Kiváló Pedagógusa”
cím adományozása tárgyú elıterjesztés zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra.
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Befejezésként Vass Ignác képviselı, mint a Liget-fürdı vezetıje tisztelettel meghívta a
Polgármester urat, Jegyzı urat és a Képviselı-testület tagjait, 2000. Június 2-án 11.30 órakor
a fürdıben végzett felújítási munkák hivatalos átadására.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı
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