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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. június 29-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán
alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné
Gyuricza Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hangya Lajosné,
Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr.
Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Havelda Jánosné, Gróf
Éva osztályvezetık,
Intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a jegyzı,
aljegyzı urakat, az osztályvezetıket és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı képviselı. Hack Mária képviselı
elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Véháné
Szedlák Ildikó képviselı pedig késıbb fog megérkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Hangya Lajosné és Tótka Sándor képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
-

-

-

Május 20-án a Katona József Mővelıdési Központban a Német Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében került megrendezésre a IX. Békés Megyei Németek Kulturális Napja. A
rendezvény vendége volt Domokos László a Békés Megyei Közgyőlés elnöke, aki
elismerıen szólt a szervezésrıl, az ott látottakról.
Május 25-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Millenniumi Emlékzászló. A
zászlót Dr. Pintér Sándor belügyminiszter adta át a városnak. A közvélemény visszhangja
szerint a rendezvény jól sikerült, színvonalas volt, ezúton mondott köszönetet
mindazoknak, akik lelkiismeretes munkájukkal ezt lehetıvé tették.
Május 26-27-én volt az immár hagyománynak számító Rózsahegyi Napok. Ezen
alkalomból került átadásra Rózsahegyi Kálmán mellszobra.
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Június 2-án a Pedagógus Nap alkalmából a Városháza Nagytermében átadásra került az
Év Kiváló Pedagógusa Cím, illetve köszöntötték és jutalmazták azokat a tanulókat, akik
megyei és országos tanulmányi versenyeken elért kiváló eredményeikkel öregbítették
városunk hírnevét.
Június 17-én Szarvason részt vett a megyei Millenniumi Napon, amelynek díszvendége
volt Orbán Viktor miniszterelnök.
Június 16-án Dr. Csorba Csaba jegyzı Ópusztaszeren részt vett a Régió Napon.
0000Június 24-én volt a Cigány Közösségi Ház alsó épülete felújításának az átadása.
Június 27-én volt Hunyán az épülı Szent László templom építésének ünnepélyes alapkı
letétele. Az új templom megépítésére nyújtandó önkormányzati támogatás mértékérıl a
soron következı ülésen fognak visszatérni.

Tájékoztatásként szólt a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtásra került
pályázatok elbírálásának eredményérıl.
A város Általános Rendezési tervére 2.972 e Ft-ot, a térségi program elkészítésére 3.136 e Ftot nyert a város.
A TEKI-re benyújtott pályázatoknál a regionális hulladéklerakó megépítésére 117 millió Ft
támogatást kaptunk, míg a közmunkaprogram keretében folyó csatornázási munkákra 5.795 e
Ft-ot.
A cél jellegő decentralizált alapból a vidólaposi görbekúti átereszre 4.369 e Ft-ot kaptunk.
A Blaha u. idısek otthona továbbfejlesztésére benyújtott pályázatunk egyenlıre tartalék
listára került. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola kecskefarm kialakításra benyújtott pályázata
valószínő, hogy a következı körben a nyertesek között lesz.
Egyedül az új utak építésére nem kaptuk meg a kért támogatást, de amennyiben a belvízkárok
helyreállítására megkapjuk az igényelt összeget ebbıl a tervezett munkákat el tudjuk végezni.
/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı megérkezett a jelenlévık száma 19 fı./
Az elmúlt hetekben az endrıdi településrészen megalakult a Gyomaendrıdi Városi Sportklub,
amely egyben névváltoztatást is jelent a volt Barátság SE-nél. Összeállt a klub vezetısége is,
tiszteletbeli elnök lett Gellai Imre, míg tagjai: Vass Ignác, Cs. Nagy Endre, Feerwerker Béla,
Tímár András, Fülöp Zoltán, Hunya Péter, Oskó Sándor és Szakálas Ernı, aki egyben a klub
ügyvezetı elnöke is.
Bízunk abban, hogy az újonnan felállt csapat eredményeket fog felmutatni. Látni kell azt,
hogy a városban két futball csapatra, sem játékos, sem szponzor, sem városi támogatás sem
pedig igény nincs.
A közmunkaprogram beindult, a Szociális és Családügyi Minisztérium határozata alapján
városunk ár-és belvízvédelmi feladatok ellátására 29 millió Ft támogatásban részesül. A
program keretében májustól októberig átlagosan 101 fı regisztrált munkanélküli
foglalkoztatására nyílik lehetıség.
Az okmányiroda kialakításra került, július 1-tıl megkezdheti mőködését.
Július 1-e a Köztisztviselık napja. Ebbıl az alkalomból szeretnék a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıit köszönteni, és vendégül látni.
Az endrıdi piactéren az aszfaltozási munkák befejezıdtek.
A város ligeteit folyamatosan rendbe tették, sajnos nagyon sok az elöregedett fa, amelyeket
fel kellene újítani.
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Július 12-én a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács szervezésében „Víziszállítás
szervezése a Körösökön és az Alsó-Tiszán” tárgyi tanulmánnyal kapcsolatos konferencia lesz
a Városháza Nagytermében.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, hogy napirend
elıtt van e kérdésük, bejelenteni valójuk.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke tájékoztatni kívánta a jelenlévıket arról,
hogy a lakásépítésre és vásárlásra igényelhetı önkormányzati támogatásra beérkezett
kérelmeket a bizottság elbírálta. A költségvetésben 10 millió Ft-ot különítettek el erre a célra,
amelybıl elsı körben 5.469 e Ft került kiosztásra. A kérelmek közül kettı került elutasításra
mivel nem voltak hitelképesek.
Amennyiben lesznek igénylık, úgy a megmaradt pénzt szeretnék szeptemberben felhasználni.
A lehetıségrıl a helyi újságon keresztül tájékoztatni kell a lakosságot.
Egyéb képviselıi bejelentés nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, mely
a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı volt.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
1. Gyomaendrıd Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyása, valamint a Város
Általános Rendezési Terve Szabályozási elıírásainak módosításáról szóló rendelet
2. Az önkormányzat 2000. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
4. Gyomaendrıd vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályiról szóló rendelet módosítása
5. A helyi adókról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalása
6. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
7. Békés Megyei Közoktatási Alapítvány által kiírt pályázathoz saját erı biztosítása
8. Helyi autóbusz közlekedésre koncessziós pályázat kiírása
9. Okmányiroda feladatainak ellátása során felmerült költségek finanszírozására
vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötése
10. A közterület-felügyelet szervezeti változása
11. Háziorvosi körzethatárok módosítása
12. Városi Családsegítı Szolgálat vezetıi állására beérkezett pályázatokat
véleményezı bizottság létrehozása
13. „Vitatott földek”
14. ÁFÉSZ bútorbolt és az Ipari Tanmőhely ingatlanok adásvétele
15. Gyomaendrıd, Fı u. 80/1. sz. alatti volt „ENCI” irodaház értékesítése
16. Gyomaendrıd, Kacsóh P. u. 4. sz. alatti szolgálati bérlakás értékesítése
17. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
18. Janurik Judit Gyomaendrıd, Blaha u. 8.sz. alatti lakos részére szolgálati bérlakás
kiutalása
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19. Jókai utca forgalmi rendjének megváltoztatása
20. Dr. Csorba Csaba jegyzı pénzbeli jutalmazása a „Honvédelemért Kitüntetı Cím”
elnyerése alkalmából
21. Varga Zoltán kérelme
22. Jelentés a közmunkaprogram beindulásáról
23. Tájékoztató a Gyomaendrıdiek Világtalálkozója szervezésérıl
24. Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a Polgármester kérte a képviselıket, hogy a lejárt
határidejő határozatok végrehajtására tett jelentéssel kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A 35/2000.(II.24.)KT. számú „ A 2000. Évi költségvetés elfogadásához kapcsolódó
intézkedések” tárgyú határozatra tett jelentést annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a
létszámleépítéssel járó többletköltség megigénylésére benyújtott pályázatok ellenırzése
nagyon megszigorodott, sajnos az információk szerint elsı fordulóban a kért támogatást nem
kaptuk meg. A pályázatot az év második felében lehetıség lesz ismét benyújtani.
A 62/2000.(III.30.)KT. sz. és a 64/2000.(III.30.)KT. számú „tárgyú határozattal kapcsolatban
elmondta, a Területfejlesztési Tanács a mai ülésén 119 millió Ft-ot szavazott meg az
önkormányzat részére a kommunális hulladéklerakó megvalósítására. A céltámogatásra
benyújtott pályázatunk a véleményezı fórumokon túl jutott, már csak a Kormány döntésére
kell várnunk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı az 59/2000.(II.24.)KT. számú határozatra tett jelentésben
egy dátum elírásra hívta fel a figyelmet. A helyes dátum 2000. Május 25.
Egyéb észrevétel, hozzászólás a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület
egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 10/2000.(I.27.), 22/2000.(I.27.),
24/2000.(I.27.),
35/2000.(II.24.),
46/2000.(II.24.),
59/2000.(II.24.),
62/2000.(III.30.), 64/2000.(III.30.), 70/2000.(III.30.), 73/2000.(III.30.),
83/2000.(III.30.), 88/2000.(IV.27.), 90/2000.(IV.27.), 119/2000.(IV.27.),
125/2000.(V.25.) KT. számú határozatokra tett jelentést az elıterjesztés szerint
elfogadja.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Gyomaendrıd Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyása, valamint Gyomaendrıd
Város Általános Rendezési Terve Szabályozási elıírásainak módosításáról szóló rendelet
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Hernyák Imre építészmérnök urat a TTT
Városépítı Bt. Szeged képviselıjét, valamint Fábián Lajos urat a Gyomaszolg Kft, - mint az
Ipari Park Cím birtokosát –ügyvezetı igazgatóját.
Felkérte, a vendégeket néhány szóban ismertessék az elıterjesztett anyagot, és amennyiben
kérdés merül fel a képviselık részérıl, úgy arra szíveskedjenek válaszolni.
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Hernyák Imre építészmérnök köszöntötte a jelenlévıket, majd elmondta, az ipari park a
város Általános Rendezési Tervében már kijelölt ipar területen fog megvalósulni, melyet a
Sebes Gy. utca és a vasútvonal határol. Az ipari park mintegy 50 ha területet foglal magába.
A részletes szabályozási terv meghatározta a területnek a közlekedési útrendszerét, a közmő
ellátottsági kiépítését, ezen túlmenıen a parcellázási lehetıségét, amelyek differenciáltan
alakíthatók ki. A terv összeállítása során egyik legfontosabb momentumként a
környezetvédelmet vették figyelembe, olyan formában, hogy az ipari park körül egy
védıfásítást tervezetek a Sebes Gy. utcai lakóterület felıl, illetve a déli oldalon lévı szolgálati
lakások elé. A kialakításra kerülı telkek 40 %-ban építhetık be, a gépkocsi parkolást minden
vállalkozónak a saját területén kell megoldani. Ezen túlmenıen az egyes telkeket kötelezıen
20 %-ban be kell fásítani.
Ilyen vonatkozásban egy új korszerő ipari park szabályozása kerül meghatározásra. A
részletes szabályozási tervet a törvényben meghatározott illetékes hatóságokkal egyeztették,
és a megküldött véleményeik a terven átvezetésre kerültek.
A szabályozási terv jóváhagyásával egyidejőleg szükséges a város Általános Rendezési
Tervét is módosítani, mivel a fentiekben említett területen megváltozik a területet feltáró
úthálózat. A terület feltáró útja, a belterületen az idıközben megépült gázvezeték
gerincvonalához kell, hogy igazodjon. A külterületen pedig a magántulajdonú földrészeket
figyelembe véve csak a meglévı útnyomvonalakon haladhat. Ezzel a tervezett feltáró út
nyomvonala csak kis mértékben tér el az elızıleg tervezettıl. Az iparterületnek a szomszédok
lakóterület felé tervezett forgalmi kapcsolatát a módosítása megszünteti, környezetvédelmi
megfontolásból adódóan. Ezzel a módosulásokkal a terület közúti kapcsolata nem változik
meg, mivel a továbbiakban a 46. Sz. fıúton és a déli un. elkerülı úton – a vasúti átjárón
keresztül-, csatlakozik a térség forgalmi hálózatához. A területnek a várost elkerülı
úthálózatához való csatlakozási is biztosítható. A fentiekben említett módosítással az illetékes
államigazgatási szervek és szakhatóságok egyetértettek.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft ügyvezetıje az elhangzottakat annyiban kívánta
kiegészíteni, hogy az elképzelések szerint ez év július 28-án kész engedélyezési tervvel
ellátott pályázatot szeretnének benyújtani a Területfejlesztési Tanácshoz, illetve a Gazdasági
Minisztériumhoz. Ezen benyújtásra kerülı pályázatok elbírálásának függvénye lesz az, hogy a
konkrét beruházást mikor tudják megkezdeni. A maga részérıl bízott abban, hogy az eddigi
szervezı munkának meg lesz az eredménye és jövı év tavaszán a beruházás elindulhat.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a döntéshozatal elıtt tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a
területi fıépítész tett néhány észrevételt a szabályozási terv és az ÁRT módosításával
kapcsolatosan, amely észrevételeket az illetékes szakhatóságokkal szükséges leegyeztetni, így
csak ezen egyeztetési eljárás lefolytatása, illetve a fıépítész jóváhagyása után kerülhet sor a
rendeletek kihirdetésére.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, javaslatokra kérte a
képviselıket elsıként a Ipari Park Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendelet
- tervezet elfogadásáról döntsenek.
A döntés elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2000.(……)KT. számú rendeletét
Gyomaendrıdi Ipari Park és környéke
Építési szabályzatának és Részletes Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról
A rendelet megalkotását követıen a képviselı-testület a város Általános Rendezési Terve
Szabályozási elıírásainak módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról döntött.
A szavazás elıtt a Polgármester felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazat szükséges.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2000.(……)KT. számú rendeletét
a város Általános Rendezési Terve
Szabályozási elıírásainak módosításáról

2. napirendi pont
Az önkormányzat 2000. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét néhány
szóban ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a rendelet-tervezet részletesen tartalmazza a
költségvetés jelenlegi helyzetét. A módosítást szükségessé tette az elmúlt évi pénzmaradvány
elszámolása, az intézmények saját hatáskörben módosított elıirányzatai, valamint a
fıhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési
változásai.
A bizottság nevében kérte a képviselıket a rendelet-tervezet elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık figyelmébe ajánlotta, hogy a rövid lejáratú
hitelfelvételnél még mindig szerepel 22.160 e Ft, ami nem azt jelenti, hogy ilyen összegő
hiány van a város költségvetésében, hanem a betervezett feladatok elvégzéséhez még ennyi
pénz hiányzik.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a döntés elıtt a Polgármester felhívta a képviselık
figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2000.(……)KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
2000. évi költségvetésérıl szóló
5/2000.(III.1.)KT. számú rendelet módosításáról
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3. napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette a rendelet módosítás lényegét.
Alapvetıen érdemben a rendelet nem módosul, mindössze azok a lényeges változások
kerültek átvezetésre, amelyeket korábban a képviselı-testület elfogadott. Új ellátás
bevezetésére, illetve megszüntetésére nem került sor, csupán logikai és formai szempontból
került sor a rendelet egységes szerkezetbe foglalására.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság nevében javasolta a rendelet
elfogadását. Kérte, hogy az egységes szerkezetbe foglalt rendelet, tájékoztató jelleggel
jelenjen meg a Gyomaendrıdi Híradóban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı, mint már jó néhányszor észrevételezte, a
lakásfenntartási támogatás igénybevételénél (27. §) a támogatás feltételei számára nem
elfogadhatóak, ez alapján ugyanis a jövedelmi viszonyai alapján egyébként rászoruló
kérelmezı azért kerül elutasításra, mert a lakásának alapterülete meghaladja a rendeletben
meghatározott m2-et. Remélte, hogy a rendelet módosítása során ez felülvizsgálatra kerül, de
sajnos nem történt meg.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester felhívta a képviselık figyelmét, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2000.(……)KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeirıl
4. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elmúlt idıszakban a Liget-fürdı valamint a Kemping
ingatlanok részeinek megvételére, illetve területbérletére több kérelem is érkezett az
önkormányzathoz. A legutóbbi kérelemre a testület részérıl olyan döntés született miszerint a
tulajdonában lévı fürdı és kemping területébıl, tekintettel a kötöttségekre nem ad tartós
használatba, illetve nem értékesít területrészeket.
Ahhoz, hogy a Képviselı-testületnek az ilyen irányú kérelmeket ne kelljen újra és újra
tárgyalni, célszerőnek látszik ezeket az ingatlanokat forgalomképtelenné nyilvánítani helyi
döntés alapján.
Amennyiben az évek során az önkormányzat majd úgy dönt, hogy a fürdıt és a hozzá tartozó
kempinget értékesíteni kívánja, úgy a vagyonrendeletet ennek megfelelıen kell majd újra
módosítani.
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Kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban nem volt a Polgármester felkérte a képviselıket
a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés meghozatalához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2000.(……)KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Önkormányzata vagyonáról és vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
szóló 24/1995.(X.24.)KT. számú rendelet módosításáról
5. napirendi pont
A helyi adókról szóló többször módosított 25/1995.(X.26.)KT. számú rendelet egységes
szerkezetbe foglalása
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, a rendelet módosítás és egységes
szerkezetbe foglalás lényege, hogy a képviselı-testület elıtt legyen egy olyan egységes
rendelet, amely alapján látható, hogy a következı év költségvetésének elıkészítése során
szükség van e az adótételek változtatására, vagy nem.
Az értelmezı rendelkezéseknél azok a törvényi szabályok, amelyek egyértelmőek azok
kikerültek ebbıl a rendeletbıl.
Az adótételek módosítására nem került sor, de a mellékletekben voltak bizonyos
változtatások. Pl. a 2.sz. mellékletben az egyes üdülıterületeknél a helyrajzi számoknál voltak
pontatlanságok ( Kecsegés-zug), amelyek korrigálásra kerültek.
A bizottsági tárgyalásokon felvetıdött az a kérdés, helyes e az építményadó vonatkozásában
ez a sávozás, ugyanis nem veszi figyelembe, hogy bizonyos esetekben lakossági pénzekbıl
valósultak meg a közmő beruházások. Természetesen ez lehet tárgya majd az adórendelet
módosításnak, de nem a mostani egységes szerkezetbe foglalásnak. Az önkormányzat azért
valamilyen szinten tolerálja az ottani adózók felé ezeket a tehervállalásokat azzal, hogy a
környezetvédelmi beruházások összegét elszámolhatják az adott évi építményadó mértékéig.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a Templom-zugi üdülıtulajdonosok kifogását
tolmácsolva elmondta, a Templom-zugban lévı szilárdburkolatú utat az ott lakók építették,
ezért kifogásolják, hogy a saját pénzen megépített út miatt, ık egy magasabb kategóriájú adót
kénytelenek fizetni.
Dr. Dávid Imre polgármester a kifogásra reagálva elmondta, ez részben igaz, de a magasabb
összegő adót – amennyiben a tulajdonos tagja az ottani holtági egyesületnek – úgy az
egyesület maga használja fel.
További észrevétel, kérdés nem hangzott el, a Polgármester a döntés elıtt felhívta a
képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2000.(……)KT. számú rendeletét
a helyi adókról
6. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, az
intézmények finanszírozási helyzetének alakulását folyamatosan nyomon követi a Képviselıtestület. Mint az anyagból is látható különösebb gond, probléma nincs a gazdálkodásban. A
fürdınél, ahol nagyobb túlfinanszírozás mutatkozik, - ez évek óta így van, tekintve a
szezonális jellegére – év végére meg fog térülni, bízva az idıjárás kedvezı alakulásában.
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskolánál jelentkezı túlfinanszírozás egyrészt szintén a
kedvezıtlen idıjárás miatt jelentkezett, ami befolyásolta a mezıgazdaság kedvezıbb
alakulását. Bízunk benne, hogy év végére itt is rendezıdnek a problémák.
A bizottság nevében kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselık 19 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató az intézmények
finanszírozási helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
7. napirendi pont
A Békés Megyei Közoktatási Alapítvány által kiírt pályázathoz saját erı biztosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
A közoktatásról szóló törvény elıírja a fenntartó számára, hogy milyen tárgyi eszközöket kell
biztosítani az oktatáshoz az intézményei számára. Ezen eszközök biztosítása azonban
meghaladja az önkormányzat teherbíró képességét, így lehetıség szerint ki kell használni
azokat a pályázati lehetıségeket, amelyek segítik a kötelezı felszerelés és eszközállomány
biztosítását.
A fenti alapítvány ilyen célú pályázatot hirdetett meg 2000. évi támogatásra, mintegy 109
millió Ft nagyságrendben. A támogatásra valamennyi intézmény jelezte pályázási szándékát,
amelyek megfelelnek a korábban leadott kötelezı eszközigény beszerzés 2000. évi
ütemezésének. Az egyes intézmények a kiosztásra került melléklet szerinti összegő
eszközbeszerzésre nyújtanának be pályázatot. A pályázathoz szükséges 20 %-os saját erı,
amely összegszerően 2.596 e Ft-ot jelent, nem szerepel az önkormányzat ez évi
költségvetésében, mivel akkor még nem volt ismert a pályázati lehetıség.
A bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport, valamint a szakbizottságok a témával
kapcsolatban úgy foglaltak állást, hogy ennek ellenére az önkormányzat járuljon hozzá a
pályázatok benyújtásához, és a saját erı biztosításához, hiszen eredményes pályázatok esetén
az oktatás tárgyi feltételei lesznek javíthatóak.
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Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az egyes intézmények által benyújtandó pályázat
hozzájárulásáról szóló határozatot külön-külön hozzák meg, figyelemmel a melléklet
táblázatban szereplı összegekre, tekintettel arra, hogy a pályázatokat az intézmények különkülön fogják benyújtani, így lesz szükségük a fenntartó hozzájárulásáról szóló Képviselıtestület határozatára.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzott javaslattal egyhangú, 19 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézmények kötelezı
eszközigény beszerzésének a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7. Sz. melléklete
alapján összeállított kötelezı és minimális eszközök költségeit figyelembe véve
a 2000. évre készített ütemezését elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által meghirdetett „Közoktatási intézmények kötelezı
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása” megnevezéső a
2.sz. Általános Iskola és Óvoda által elkészített - 2.747 e Ft összegő - pályázat
benyújtásához hozzájárul.
A pályázat elnyerése esetén 20 % mértékig (549.000 Ft) önerıt biztosít az
önkormányzat 2000. Évi költségvetése terhére.
Határidı: 2000. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Fülöp Istvánné intézményvezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézmények kötelezı
eszközigény beszerzésének a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7. Sz. melléklete
alapján összeállított kötelezı és minimális eszközök költségeit figyelembe véve
a 2000. évre készített ütemezését elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által meghirdetett „Közoktatási intézmények kötelezı
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása” megnevezéső a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Óvoda által elkészített - 2.853 e Ft
összegő - pályázat benyújtásához hozzájárul.
A pályázat elnyerése esetén 20 % mértékig (571.000 Ft) önerıt biztosít az
önkormányzat 2000. Évi költségvetése terhére.
Határidı: 2000. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Ladányi Gáborné intézményvezetı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézmények kötelezı
eszközigény beszerzésének a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7. Sz. melléklete
alapján összeállított kötelezı és minimális eszközök költségeit figyelembe véve
a 2000. évre készített ütemezését elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által meghirdetett „Közoktatási intézmények kötelezı
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása” megnevezéső a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által elkészített – 3.344
e Ft összegő - pályázat benyújtásához hozzájárul.
A pályázat elnyerése esetén 20 % mértékig (669.000 Ft) önerıt biztosít az
önkormányzat 2000. Évi költségvetése terhére.
Határidı: 2000. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Kovács Béla intézményvezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézmények kötelezı
eszközigény beszerzésének a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7. Sz. melléklete
alapján összeállított kötelezı és minimális eszközök költségeit figyelembe véve
a 2000. évre készített ütemezését elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által meghirdetett „Közoktatási intézmények kötelezı
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása” megnevezéső a
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium által elkészített – 2.569 e Ft
összegő - pályázat benyújtásához hozzájárul.
A pályázat elnyerése esetén 20 % mértékig (514.000 Ft) önerıt biztosít az
önkormányzat 2000. Évi költségvetése terhére.
Határidı: 2000. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Gubucz József intézményvezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézmények kötelezı
eszközigény beszerzésének a 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 7. Sz. melléklete
alapján összeállított kötelezı és minimális eszközök költségeit figyelembe véve
a 2000. évre készített ütemezését elfogadja.
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2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által meghirdetett „Közoktatási intézmények kötelezı
eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása” megnevezéső a
Városi Zene-és Mővészeti Iskola által elkészített – 1.467 e Ft összegő pályázat benyújtásához hozzájárul.
A pályázat elnyerése esetén 20 % mértékig (293.000 Ft) önerıt biztosít az
önkormányzat 2000. Évi költségvetése terhére.
Határidı: 2000. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre
mb.intézményvezetı

polgármester,

Holubné

Hunya

Anikó

8. napirendi pont
Helyi autóbusz közlekedésre koncessziós pályázat kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a pályázat kiírás lényege, hogy 1993-tól az
önkormányzat a helyi tömegközlekedést koncessziós eljárás keretében látta el. A szerzıdés ez
év végével lejár, így ahhoz, hogy január 1-tıl zökkenımentes legyen a feladat ellátása
szükséges az ismételt pályáztatási eljárást lefolytatni.
A pályáztatási határidık – a törvénybıl következıen – elég hosszúak, amelyeket be kell
tartani, azért javasolnák már a mai ülésen dönteni a pályázat kiírásáról, hogy ez év december
31-ig a szerzıdés megköthetı legyen.
A pályázat benyújtására alapvetıen két cégnek van legnagyobb esélye, egyik a jelenlegi
mőködtetı – a Villámturs Kht, míg a másik a Körös-Volán.
A pályázati kiírás, valamint a mőködtetés feltételeit az anyag részletesen tartalmazza.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke meg kívánta
jegyezni, hogy a szakbizottságok között a koncessziós szerzıdés idıtartamában volt vélemény
eltérés. Az Ügyrendi és Jogi bizottság 10 évet javasolt, míg az általa képviselt bizottság a 15
évet javasolja elfogadni, tekintettel az eszközigény nagyságára, értékére, és a befektetés
megtérülésének idıtartamára.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt a polgármester figyelemmel a bizottság fenti
javaslatra – miszerint a koncessziós szerzıdés idıtartama 15 év legyen - felkérte a
képviselıket a határozat meghozatalára.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. Évi LXV tv. 8. §. (1) az
1988. évi I. tv., 1991. évi XVI. tv, valamint a 89/1988.(XII.20.)MT.
rendeletben biztosított jogkörében eljárva a helyi autóbusszal történı
tömegközlekedésrıl koncessziós szerzıdés keretében kíván gondoskodni.
A képviselı-testület a koncessziós pályázati kiírást az elıterjesztésben szereplı
pályázati kiírás szerint fogadja el.
A képviselı-testület a benyújtott pályázatok elızetes véleményezésével a
bizottság elnökökbıl és alpolgármesterekbıl álló munkacsoportot és a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot Bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívás
közzétételével kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2000. Július 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Okmányiroda feladatainak ellátása során felmerült költségek finanszírozására
vonatkozó együttmőködési megállapodás megkötése
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, július 1-tıl az okmányiroda megkezdi
mőködését városunkban. Elsıdlegesen a személyi okmányok kiadása lesz biztosítva, de a
kormány határozata alapján szükséges – az Európai Unióhoz való csatlakozás
elıkészítéseként - a korszerő okmánycsalád kialakítása, biztosítása. Ezen okmánycsaládba
tartoznak a gépjármővel, valamint az úti okmányokkal kapcsolatos okmányok kiadása.
Továbbá a kamarai törvény változása miatt az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával
kapcsolatos feladatok visszakerülnek hivatali – jegyzıi hatáskörbe, ezen belül is az
okmányirodához.
Ezen feladatbıvüléssel járó anyagi - személyi és tárgyi – terheit a Kormány a központi
költségvetésbıl megtéríti az önkormányzat részére feltéve, ha az önkormányzat vállalja
feladatbıvüléssel járó feladatok elvégzését, és erre a Belügyminisztériummal újabb
megállapodást köt.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a határozati javaslatban foglaltakkal, felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı- testülete az elıterjesztés mellékletét képezı
megállapodást
az
okmányiroda
mőködtetése
vonatkozásában
a
Belügyminisztériummal megköti.
A képviselı- testület utasítja a Polgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidı: 2000. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10. napirendi pont
A Közterület –felügyelet szervezeti változása
Dr. Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a képviselı-testületet, hogy az áprilisi ülésén már
foglalkoztak a közterület-felügyelet kérdésével, annak további sorsával. Az akkori döntés
egyik lényeges eleme volt az, hogy a június havi ülésre egy olyan javaslatot kell
elıterjeszteni, amelyben valószínősíthetı, hogy a megteendı intézkedések kapcsán a
közterület-felügyelet hatékonyabban tud mőködni.
Lényegében ezt a javaslatot tartalmazza a jelen ülésre beterjesztett anyag.
A képviselı-testületnek elsıdlegesen azt kell eldönteni, van e igény a városban közterületfelügyeletre. Ezzel kapcsolatosan a szakbizottságoknak egyöntetően az volt a véleménye,
hogy szükség van.
Az egyéb eldöntendı kérdésekben már eltérı volt a bizottságok véleménye.
Megfogalmazódott részükrıl, hogy a létszámot bıvíteni kellene, ennek azonban a realitása
nagyon csekély, ezért tartják fontosnak annak a társadalmi háttérnek a megteremtését, amely
megfelelıen segíti a közterület-felügyeletet. Pl. a Polgárırséggel együttmőködési
megállapodást kellene kötni, amelyen belül rendezni kellene az önkormányzat elvárásait és az
ehhez adandó anyagi támogatást.
Hosszabb távra vonatkozóan – 2001-re – ki kellene alakítani a megfelelı szervezeti
feltételeket. Külön részben önálló intézményként mőködjön e, vagy maradjon a hivatalon
belüli belsı szervezeti egységként.
Mindezekre a felmerülı kérdésekre az elıterjesztés egy iránymutatást ad, - kiemelve azt, hogy
szervezetileg lehetıség szerint a részben önálló intézménykénti forma valósuljon meg,
amelyek természetesen majd a 2001-es költségvetés készítése során az anyagi lehetıségek
ismeretében fognak véglegesen letisztázódni,
Amennyiben a Képviselı-testület az anyagban vázolt lehetıségekkel egyetért, és a szükséges
anyagiakat is sikerül hozzárendelni, úgy elképzelhetı, hogy a közterület-felügyelet
hatékonyabban és eredményesebben tud majd mőködni.
A képviselı-testület az elhangzottakat valamint az írásos anyagban leírtakat figyelembe véve,
a határozati javaslatot vita nélkül, 19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete szükségesnek tartja a városban a közterületfelügyelet további fenntartását. A felügyelet hatékonyabb és eredményesebb
munkavégzése érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:
1. Szükséges a megfelelı személyi feltételek biztosítása, melynek érdekében biztosítani
kell a feladatot jelenleg ellátó személy részére az 1999. évi LXIII tv. 2. § (3)
bekezdésében meghatározott vizsga megszerzését, a 2001-es költségvetési évben
legalább egy fıvel növelni kell a közterület-felügyelık számát, és ki kell alakítani a
megfelelı szervezeti feltételeket.
2. A közterület-felügyelet munkájának segítése érdekében együttmőködési
megállapodást kell kötni a polgárır egyesülettel, melyben szabályozni kell a
támogatás mértékét, a támogatás igénybevételének módját, illetve feltételeit.
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Gondoskodni kell az együttmőködés folyamatos értékelésérıl, mind testületi, mind
hivatalvezetési
oldalról.
A Képviselı-testület ezen feladat ellátásával Gellai Imre alpolgármestert és Dr. Valach
Béla bizottsági elnököt bízza meg.
3. A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a közterület-felügyelet folyamatos
ellenırzése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, a képzési feltételekrıl
gondoskodjon.
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a polgárırséggel az együttmőködési
megállapodás elıkészítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és a szeptemberi
testületi ülésre terjessze be az együttmőködési megállapodás tervezetét, és tegyen
javaslatot a polgárırség anyagi támogatására. A 2001-es év költségvetési
koncepciójának készítése során vegye figyelembe a közterület-felügyelet
fejlesztésével kapcsolatos testületi döntést.
Határidı:

Felelıs:

1. pontban meghatározottakra: 2000. december 31.,
illetve 2001. március 1.
2., 4. pontban meghatározottakra: 2000. Szeptember 30.,
illetve 2000. december 31.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

11. napirendi pont
Háziorvosi körzethatárok módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt tegye meg szóbeli
kiegészítését az anyaggal kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a téma nem ismeretlen a képviselı-testület elıtt, hiszen
a májusi ülésen már foglalkoztak vele, amikor is olyan döntés született, miszerint megbízták a
Városi Egészségügyi Intézmény vezetıjét, hogy Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme
alapján készítsen javaslatot a város jelenlegi 7 háziorvosi körzetének 8 körzetre való
osztásáról azt javaslatokkal alátámasztva terjessze a jelen testületi ülés elé.
Az intézményvezetı az elıkészítı munkákat elvégezte, és javaslatát a mai ülésre
elıterjesztette.
Ezek alapján a testületnek arról kell ma dönteni, hogy létrehoz e a város területén egy újabb
háziorvosi körzetet, és e tekintetben terület ellátási kötelezettséggel hogyan fog a jövıben
szerzıdéseket kötni.
Mint ismeretes jelenleg 7 felnıtt háziorvosi körzet és 3 gyermekorvosi körzet van a város
területén. Ezek a körzetek lefedik a város mőködését. A városban mőködı háziorvosok közül
egy fıvel – Dr. Kolozsvári Árpád – nincs az önkormányzatnak területi ellátási kötelezettsége.
A doktor úr, akinek jelenleg is van 1700 betegkártyája, kezdeményezte, hogy az
önkormányzat kössön vele területi ellátásra szerzıdést, ami azt jelentené, hogy a városnak egy
új önálló háziorvosi körzetet kellene kialakítani.
Az elıkészítı eljárás során alapvetıen két dolgot kellett megvizsgálni.
1. létrehozható e az új háziorvosi körzet,
2. ez a jelenleg területi ellátási kötelezettséggel mőködı orvosokat hogyan érinti, vagy érinti
e.
Az elsı kérdésre a válasz úgy határozható meg, hogy a jelenlegi lakosság szám lehetıvé teszi
az új önálló háziorvosi körzet kialakítását, és még ebben az esetben sem csökkenne az egy
körzetben élı lakosságszám olyan szint alá – 1200 fı -, amely a Tb-vel a szerzıdéskötést
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lehetetlenné tenné. Tehát amennyiben kialakulna az új körzet, úgy erre a MEP a szerzıdést
megkötné, és a háziorvos számára biztosítaná a fix finanszírozást.
A másik kérdés, hogy van e olyan jogszabály, amely akadályt gördítene ezen döntés elé. A
beszerzett szakértıi vélemények szerint, nincs olyan jogszabályi akadály, ami az új háziorvosi
körzet kialakítását gátolná.
A jelenleg területi ellátási kötelezettséggel mőködı orvosokat egy új körzetnek a kialakítása
úgy érintené, hogy ebben az esetben velük – mivel a körzethatárok és a körzetek módosulnak
– mindenképpen új szerzıdést kellene kötni.
Itt kívánta megjegyezni, hogy a mai nappal az intézmény könyvvizsgálói vizsgálata
befejezıdött, amelyben megfogalmazódott, hogy a háziorvosokkal zömmel 1993-ban kötött
szerzıdéseket, - függetlenül az új körzet kialakításától – felül kell vizsgálni és a szükséges
módosításokat meg kell tenni.
Az elıterjesztést a Humánpolitikai, mint szakbizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tárgyalta. A véleményeik egymástól eltérıek voltak.
A szakbizottság nem javasolta a körzethatárok módosítását, hivatkozva a városi Fıorvos
asszony azon véleményére, hogy jelenleg biztosított a felnıtt lakosság ellátása, ezért új
körzetet nem kell kialakítani.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolta a körzethatárok módosítását, tekintve, hogy annak
jogszabályi akadálya nincs. A bizottság figyelemmel volt arra is, hogy az 1700 beteg ellátása
jobban biztosított lenne, ha a háziorvos az ügyeleti ellátásba is bekapcsolódna.
A bizottsági egyeztetések során felvetıdött, hogy ezt a döntést milyen eljárás keretében hozza
meg a Képviselı-testület. Több igény hangzott el a titkos szavazás megtartására, amelynek a
lehetıségét jogszabály nem zárja ki.
Megítélése szerint tekintve, hogy olyan kérdésrıl van szó, amely bizalmi dolgokat is érint,
célszerőbb lenne titkos szavazással dönteni.
Tehát az elıkészítı munka nagyjából ennyiben összegezhetı.
A beterjesztett anyaggal kapcsolatban felvetıdött az a formai kérdés, hogy miért ez a
határozati javaslat került elıterjesztésre.
A javaslat alapvetıen két részre bontható. Az elsı része – amennyiben azt elfogadja a testület
– azt mondja ki, hogy az önkormányzat létrehozza az új körzetet, azonban az egyes körzeti
feladatokat ellátó orvosokról nem intézkedik, ezt a következı testületi ülésre javasolja
visszahozni azért, hogy arról az érdemi egyeztetést az intézményvezetı fıorvos az
érintettekkel le tudja folytatni.
Arra a kérdésre, hogy miért nem szerepel alternatív javaslat, válaszként elmondható, hogy
amennyiben a testület nem szavazza meg a javaslatot, úgy az új körzet nem kerül kialakításra.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke az alábbiakban ismertette a bizottság
véleményét.
Alapvetıen a bizottság Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos új körzet kialakítására és az új
körzetre az ellátási szerzıdés megkötésére vonatkozó kérelmét az ı szemszögébıl jogosnak
találta, hiszen ez által a jövedelme bıvülne, hiszen – 86.000 + 4.000 Ft - fix finanszírozást
kaphatna, továbbá 50 órát tölthetne az ügyeleti ellátásban, amelynek díjazása kb. 17.000 Ft
ugyanakkor örökölhetı praxisjogot szerezne, és van továbbá 1700 betegkártyája, melynek egy
részét megörökölte Dr. Frankó Károlytól, a többi pedig maga által szerzett kártya.
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Dr. Gedei Margit fıorvos véleménye szerint nagy különbség van a között, hogy meg lehet e
valamit csinálni, vagy meg kell valamit csinálni. Az új háziorvosi körzet kialakítható de nem
tarja szükségesnek, mivel a jelenlegi 7 körzet problémamentesen biztosítja a város területi
ellátását.
A Humánpolitikai Bizottság ülésén egy fı – Dr. Jánosik Bertalan - kivételével megjelent az
összes praktizáló háziorvos és elmondták, hogy részükre hátrányos a 8. körzet kialakítása. Az
orvosok kártyáinak nagy része a területi körzetbıl adódik. A lakosság 80 %-nál a régi körzeti
orvos egyenlı a mai háziorvossal. Egy újabb körzet kialakítása komoly anyagi és erkölcsi
hátrányt jelent az orvosoknak, és zőrzavart okoz a lakosságnál. Eredménye egy újabb
„kártyacsata” lenne, amelybıl a betegek, a lakosság semmit nem profitál, sıt vesztesen
kerülhet ki. A lakosság szám évrıl-évre csökken, így 1995-tıl több mint 900-al kevesebb
állampolgár él a városban, tehát a 8. körzet kialakítása nem indokolt. A kiürült, csökkentett
létszámú körzet a praxisjog eladásánál sem elıny a jelenleg praktizáló orvosok számára.
Összegezve a bizottság – meghallgatva az érintettek véleményét – 4:1 arányban úgy foglalt
állást, hogy ne legyen 8. körzet és Dr. Kolozsvári Árpád ne kapjon területi ellátást, ne kössön
vele ellátási szerzıdést az önkormányzat.
Kérte, hogy az új körzet kialakításával vagy a jelenlegi 7 körzet változatlan hagyásával az
önkormányzat a döntését titkos szavazással hozza meg.
Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat megítélése szerint egyoldalú, ezért módosító
javaslatként – alternatív javaslatként - elıterjesztette, miszerint a képviselı-testület Dr.
Kolozsvári Árpád háziorvos munkáját elismeri, azonban a körzethatárokat nem módosítja,
hanem a jelenlegi 7 körzetet hagyja meg.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság támogatta Dr.
Kolozsvári Árpád háziorvos kérelmét – a 8. Körzetnek a kialakítását. A bizottság nem csak
jogi, hanem anyagi vonatkozásban is vizsgálta ezt a kérelmet. A rendelkezésre álló szakmai
véleményekbıl is látszik, hogy az új körzetnek a kialakítása semmiféle anyagi terhet nem
jelent az önkormányzatnak, hiszen az Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja az ezzel járó fix
díjat és a hozzá csatlakozó pótlékot. Jogi vonatkozásban – mint azt a Jegyzı úr is elmondta –
szintén nincs akadálya a körzet kialakításának.
Megítélése szerint a kérelem negatív megközelítése alapvetıen helytelen, mint ha nem
akarnák tényként elfogadni, hogy a doktor úr lassan 10 éve tevékenykedik a városban, 1700
betegkártya van nála, ami nyilván azt jelenti, hogy a betegek ragaszkodnak hozzá, elégedettek
a munkájával. Az, hogy ezeknek a kártyáknak egy része „örökölt kártya” nem jó
megfogalmazás, hiszen emlékezhetnek rá, hogy annak idején az összes kártyát vissza kellett
adnia Dr. Frankó Károlynak, az más dolog, hogy azután a betegek melyik orvost választották,
kinek adták le kártyájukat.
A Humánpolitikai bizottság ülésén sok vádaskodó – sokak számára nem bizonyított dolgok
elhangoztak, amelyek különbözı magatartásbeli és etikai problémákat vetettek fel, ezeket
azonban más fórumok elıtt, más idıpontban kellene lerendezni. Mindezek nem vethetık
össze a betegek érdekeivel. Szabad orvos választás van, a körzetnek ilyen értelemben igazi
jelentısége nincs, hogy csak abba a körzetbe jelentkezhet valaki az orvosánál. Véleménye
szerint nem kell tartani attól, hogy a doktorúrhoz tartozó betegek körében az új körzet
kialakításával egy vándorlás indulna meg.
A Képviselı-testületnek a döntésnél figyelemmel kellene lenni a jelenleg praktizáló
háziorvosok életkorára, hiszen javarésze vagy nyugdíjas korú, vagy közel áll hozzá. Elıbbutóbb abba hagyják a praktizálást, ezért is kellene a városnak elindulni azon az úton, amikor
fiatal orvosok beiktatására kerül sor.
217

Látni kell azt is, hogy Dr. Kolozsvári Árpád, annak ellenére, hogy nincs területi ellátási
szerzıdése az önkormányzattal jelentıs anyagi áldozatot vállalt saját erıbıl azért, hogy a
betegeket megfelelı szinten ellássa. Új rendelıt épített, felszereltségét elıteremtette. Nem
igazságos, hogy az orvos társadalom felıl jelentkezı negatív hozzáállás miatt meg kellene
fosztani a doktor urat attól a pénztıl, amit a többi háziorvos megkap (fix díj). Ezzel a pénzzel
elsıdlegesen ı a betegeit szolgálná, hiszen a felszereltség javításával magasabb szintő ellátást
tudna biztosítani.
Összegezve arra kérte a testület tagjait, hogy a döntés során vegyék figyelembe, hogy 1700
beteg jobb ellátásához járulnak hozzá azzal, ha támogatják egy új körzetnek a kialakítását,
amely valós sérelmet nem okozna a többi háziorvos számára. Sıt az ügyeleti rendszerbe
történı bekapcsolódásával csökkentené a leterheltségüket, ami kedvezı lehet számukra.
Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos szakmai szempontból az alábbiak szerint
összegezte a témát:
Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat felelıs a lakosság egészségügyi
alapellátásáért, egészségének megırzéséért. Ezen kötelezettségének úgy tud eleget tenni, hogy
területi ellátási szerzıdést köt a háziorvosokkal. Amennyiben nem tartja megfelelınek a
feladat ellátást, úgy vagy körzetet bont, vagy bıvít. Mikor van szükség a bıvítésre, akkor, ha
a jelenlegi orvosok nem jól látják el a feladatot, vagy a bıvítés a lakosság jobb ellátását
szolgálja rövid és hosszú távon is. A háziorvosokkal kötött területi ellátási szerzıdés
kötelezettséget, feladatot jelent az orvos számára. Ez azt jelenti, hogy azokat az ellátási
területőkön lakó betegeket, ha nem is hozzá adták le a kártyát, el kell látniuk. Továbbá köteles
ellátni azokat a betegeket is, akik a kártyájukat még nem adták le, de az ı terültükön élnek. A
jelenleg praktizáló orvosok a mostani körzeteket 20-30 év óta ismerik, ismerik az ott lakókat.
A hozzájuk leadott kártyák többsége a körzetekbıl származik. Ez nagy elınyt jelent a mostani
területi ellátásba a betegek számára is, mert nem ismeretlenként kerülnek az orvoshoz.
Amennyiben a körzetek módosítására kerülne sor, úgy az Önkormányzatnak tájékoztatni kell
a lakosságot az új körzetek utcajegyzékérıl, és az orvosok adatairól. Továbbá a nyilatkoztatni
kell a lakosságot, mivel olyan átszervezésrıl van szó, ami az ı jogos érdekeiket befolyásolja.
Az elıterjesztés mellékletében lévı új körzetfelosztás, nem igazán jó, mert nem lehet jó
felosztást készíteni. Mind a 7 körzeti orvost érinti, akár milyen felosztásban gondolkodunk.
1997-ben ezt már egyszer megcsinálták, de képtelenség úgy felosztani, hogy ne érintse
valamennyi háziorvos területét. Az, hogy a háziorvos a betegkártyát köteles elfogadni az új
területen lévı betegnél, az egyik orvos túlterheltségéhez, míg a másik ellehetetlenüléséhez
vezethet. Évek kellenek ahhoz még egy orvos megismer egy területet.
A Humánpolitikai bizottság elnöke hozzászólásában kitért a lakosságszám évek óta tartó
csökkenésére. 1996 óta a felnıtt lakosság szám a mostanihoz képest 972 fıvel, majdnem egy
körzet számmal csökkent.
1996-ban módosult a területi ellátási körzetre esı felnıtt lakosság szám. 1400 fırıl, 1200
fıre. Ekkor a területi ellátásban dolgozó háziorvosok úgy foglaltak állást, hogy nincs szükség
körzetszám bıvítésre, inkább vállalják a degressziót, maradjon az addigi állapot.
Az tény, hogy a háziorvosok életkorát tekintve az elöregedés a jellemzı, 35 év vagy a fölött
itt dolgozó orvosok vannak.
Egy új körzetnek a kialakítása csökkentené a praxisnak az eladhatóságát, ugyanis csökken a
praxishoz tartozó terület és nem mindegy, hogy 1200 vagy 1700 lakossal árul valaki praxist. E
miatt inkább „bebetonozódna” nem hogy megfiatalodna a jelenlegi orvosi kar.
Arra a kérdésre, hogy egy új körzetnek a kialakítása az önkormányzatnak anyagilag mibe
kerül, úgy válaszolható meg, miszerint jogszabály szabályozza, mit kell az önkormányzatnak
rendelkezésére bocsátani a területi ellátásért a szolgáltatónak.
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Az ÁNTSZ mindig az önkormányzatot fogja megkeresni, ha az ellátás minıségét nem tartja
biztosítottnak. Ebben az esetben az önkormányzat szerzıdést bont azzal, akivel úgy kötött
szerzıdést, hogy a szolgáltató vállalta a minimumfeltételek biztosítását, és a terület ott marad
ellátás nélkül.
Személy szerint neki, mint intézményvezetı fıorvosnak az a feladata és kötelessége, hogy a
megfelelı szervezéssel biztosítsa a lakosság zavartalan ellátását, nem csak rövid, hanem
hosszú távon is.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy az általa elmondottak figyelembe vételével és
mérlegelésével hozzák meg döntésüket.
Jogilag lehetséges, de szakmai szempontból ı a körzetszám bıvítését nem javasolta.
Dr. Lizák Anna háziorvos hozzászólásában elmondta, egy új körzetnek a kialakítása a város
egész lakosságát érinteni fogja, hiszen mindenki más körzetbe fog tartozni, zavart fog
jelenteni a betegek körében. Ilyen mértékő lakosság szám csökkenés mellett nem biztos, hogy
célszerő a körzetek számát növelni. Egy háziorvosnak átlagosan 1600-1900 beteget kellene
ellátni ahhoz, hogy abból meg tudjon élni. Ez összegszerően kb. 300 e Ft –ot jelent, amelybıl
a tevékenységgel járó összes kiadást ki kell gazdálkodni.
Az új körzet kialakítása Dr. Kolozsvári Árpád, - aki annak idején Dr. Frankó Károly az akkori
polgármester helyettesítésére jött a városba - személyes kérése, amely alapján az ı fix díja
több lenne, mint a többi orvosnak.
A doktor úr területi ellátási kötelezettség nélkül is ugyan úgy elláthatja az 1700 betegét, mint
eddig.
Azt viszont a döntés során figyelembe kell venni, hogy ha kialakítják a 8. körzetet, úgy az
önkormányzatnak azt követıen annyinak a fenntartásáról kell gondoskodni.
/ Dr. Kovács Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének az volt a személyes véleménye,
hogy itt most harc folyik a piacért, ahol mindenki a saját érdekét védi. Tudomásul kell venni,
hogy ma ilyen világot élünk.
A képviselı-testületnek azért abban kellene gondolkodni, hogy ha már lehetıség van egy
újabb körzetnek a kialakítására – amelyhez a jogszabályi és egyéb feltételek is adottak -,
akkor tegyék ezt meg, éppen azért is, mert a jelenleg praktizáló orvosaink már nem a
legfiatalabbak közé tartoznak, nyugdíj elıtt vannak.
Most van egy fiatal orvos, aki körzeti igénnyel jelentkezett. 10 éve dolgozik a városban, 1700
betege van, akik ıt elfogadták, nekünk is el kellene fogadni az ı tevékenységét, és ebben a
szemléletben meghozni a döntésünket.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos, mint kérelmezı hozzászólásában az alábbiakat mondta.
Dr. Lizák Anna háziorvos azon kijelentése, hogy annak idején ı helyettesítésre jött ide, úgy
fedi a valóságot, hogy Dr. Frankó Károly személyes ígéretét tette arra, hogy amennyiben
átveszi az ı akkori körzetét, úgy addig neki körzete és biztos megélhetése lesz
Gyomaendrıdön. Ezt ı akkor jóhiszemően el is hitte, ami utólag nézve hiba volt.
Mostanra sikerült az akkori legkisebb körzetbıl a város legnagyobb körzetét létesítenie,
amelyet követet az, hogy 1992-tıl az akkori polgármester több ízben megtagadta tıle a
vállalkozói engedély megadását, ezért kénytelen volt közalkalmazottként dolgozni. 1997-ben
a városban mőködı orvosok közül ı szerezte meg legutolsónak a vállalkozói engedélyt.
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A hosszas huzavona után, és miután több százezer Ft-ot fektetett be új rendelı építésébe,
házat vett a városban, jutott el odáig, hogy szeretne egyenjogú partnere lenni a kollegáinak.
Nem helyettesítésre érkezett annak idején, és nem azért, hogy elmenjen, hiszen akkor nem így
indított volna.
Az önkormányzat nem tartja el a praxist, azért van a háziorvos – és itt jelentkezik a
piacgazdaság – mert ı egy személyben felel a praxisáért. Az önkormányzatot csak akkor éri
veszteség, ha az orvosok közül bármelyikükkel valami történik.
Tehát a felelısség elsısorban az orvosé, az önkormányzatot semmiféle anyagi teher nem
terheli. A becsatolt nyilatkozata alapján a körzet kialakításával ı az önkormányzattal szemben
semmiféle igényt nem fog támasztani sem most sem a késıbbiekben a minimumfeltételek
biztosítását illetıen.
1996. december 31-én, amikor Dr. Frankó Károly volt polgármester, ismét orvosként kezdett
tevékenykedni, 2044 db kártyát adott át neki, így gyakorlatilag január 1-tıl ı a nulláról indult.
A mai nappal 1700 betegkártyával rendelkezik, tudomása szerint ma ez a legnagyobb körzet a
városban.
Véleménye szerint a hét körzet nem fedi le a lakosságot, ugyanis figyelmen kívül hagyják azt,
hogy gyakorlatilag van egy 8. körzet - az ıvé -, aminek nincs neve, ezt kellene most
nevesíteni. Ez a lakosságot semmilyen szempontból nem érintené, éppen a szabad
orvosválasztás miatt.
A rendelkezésre álló szakmai vélemények szerint jogszabályi akadálya nincs egy új körzet
kialakításának. A kollégáknak kompromisszumra kellene hajlani, ık is voltak valamikor
fiatalok.
Elhangzott, hogy az új körzetfelosztás szerint neki pár ezer Ft-al több finanszírozási díj jutna.
Ezt a körzetfelosztást nem ı készítette, ha azon múlik İ bár melyik kollégával cserél, ha úgy
döntenek, ugyanis a körzethatár nem domináns, hanem a beteg szám, és a beteg úgy is
megkeresi a háziorvosát.
A háziorvosok bevétele elég szők határok között mozog, tehát azok a pénzösszegek, amelyek
a területi ellátásért járna, szükségesek neki és a családjának a rendelı fenntartásához, a
megélhetéshez stb. Ez jogosan járna neki is, nem kér többet, csak ugyan annyit, mint a
jelenlegi háziorvosok.
A körzeteknek csak elméleti jelentısége van, annál is inkább mivel a kártyák állandóan
mozognak, valójában csak az önkormányzatot terheli, ha neki kell biztosítani egy körzetnek a
fenntartását.
Mint már többször is elhangzott 10 éve tevékenykedik a városban, napi 40-50 beteget lát el,
azért ı is csak csinál valamit.
A területi ellátással rendelkezı és az azzal nem rendelkezı háziorvos között semmi különbség
nincs a gyakorlatban, ugyanis a rosszullétes beteget, ha nem is a körzetébe tartozik ugyan úgy
kötelesek ellátni.
Személy szerint olyan kitételrıl nincs tudomása, hogy új körzet kialakítása esetén a
lakosságtól nyilatkozatot kellene kérni.
Érthetetlen számára, hogy ezek a körzethatárok miért ilyen logikátlanul lettek meghatározva.
Miért kellett az eddigi ésszerő határokat felborítani.
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/ Dezsı Zoltán alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
A lakosságszám csökkenés sajnos országos jelenség, ettıl függetlenül a szakminisztérium
még is 1200-1500 fıs körzetek tervez létesíteni, éppen ezért, hogy a háziorvosok jobban
eltudják látni a betegeiket.
Ami a degressziót illeti, ı pár hónap alatt elérte azt a számot, amikor már degresszióba esett,
ez is azt mutatja, hogy az 1300-1350 fıs lenne az ideális körzet.
Összefoglalva elmondható, hogy jogi akadálya nincs az új körzet kialakításának – ezt
támasztja alá a MEP nyilatkozata is. Az önkormányzatnak ez nem anyagi befektetés, hanem
az 1700 beteg érdekét szolgálná. A döntés során ez kellene legyen az elsıdleges szempont.
Az elmúlt 10 év alatt sokat fektetett be, a betegek elégedettek a munkájával, a képviselıtestületen múlik, hogy ez a munka fog e tovább menni. Döntsenek lelkiismeretük szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd figyelemmel a
Humánpolitikai és az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatára arra kérte a képviselıket elsıként
arról döntsenek egyetértenek e azzal, hogy a háziorvosi körzethatárok módosításáról a
döntést titkos szavazással hozzák meg.
A Képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Háziorvosi körzethatárok módosítása”
tárgyú elıterjesztésrıl a döntést titkos szavazással hozza meg.
Határidı:

azonnal

A határozat meghozatala után a Polgármester a titkos szavazással kapcsolatos feladatok
lebonyolítására javaslatot tett az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjaiból alakított három fıs
Szavazatszámláló Bizottságnak a felállítására.
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Jenei Bálint bizottsági elnököt, míg a bizottság
tagjainak Császárné Gyuricza Éva és Tótka Sándor képviselıket javasolta.
A Képviselı-testület a szavazatszámláló bizottság felállítására és tagjainak összetételére tett
javaslatot 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Háziorvosi körzethatárok módosítása”
tárgyú elıterjesztés titkos szavazással történı eldöntésével kapcsolatos feladatok
ellátására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
Szavazatszámláló Bizottság elnökének Jenei Bálint képviselıt, tagjainak Császárné
Gyuricza Éva és Tótka Sándor képviselıket választja meg.
Határidı:

azonnal
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A szavazás technikai elıkészítésére és a szavazás idejére a Polgármester 10 perc szünetet
rendelt el.
A szavazólapok kiosztása után Jenei Bálint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette a
Képviselı-testülettel a szavazás menetét. A szavazólap tartalma: „Támogatja-e Ön Dr.
Kolozsvári Árpád háziorvos azon kérelmét, hogy Gyomaendrıd Városában kialakításra
kerüljön egy új 8. területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet, úgy hogy a
jelenlegi körzetek erre figyelemmel átszervezésre kerüljenek a határozati javaslatban foglalt
egyéb szempontok figyelembevételével. „ A fentiekkel egyetértek: igen nem
Érvényesen szavazni az igen vagy nem mellett lévı körben elhelyezett egymást metszı két
vonallal lehet.
A szavazólapok urnában történı elhelyezését követıen a Szavazatszámláló bizottság
megkezdte a szavazatok összeszámlálását.
Jenei Bálint bizottsági elnök az alábbiak szerint ismertette a szavazás eredményét.
Jelen van 17 fı képviselı, szavazott 17 fı képviselı, az urnában talált szavazólapok száma
17, érvényes szavazólapok száma 17, érvénytelen szavazólap nem volt, érvényes szavazatok
száma 17.
Az IGEN – re leadott szavazatok száma: 6
A NEM-re leadott szavazatok száma: 11
A szavazás eredményére figyelemmel a Szavazatszámláló Bizottság a szavazást érvényesnek
minısítette, a leadott szavazatok alapján megállapítást nyert, hogy egy új 8. területi ellátási
kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet nem kerül kialakításra.
/A titkos szavazás eredményérıl készült jegyzıkönyv a továbbiakban e jegyzıkönyv mellékletét
képezi. /
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, majd
megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e esetleges észrevételük, kifogásuk a titkos
szavazás eredményével kapcsolatosan.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a polgármester figyelemmel a titkos szavazás
eredményre kihirdette az alábbi határozatot.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem támogatja Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvos azon kérelmét, hogy Gyomaendrıd Városában egy új 8. területi
ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi körzet kerüljön kialakításra.
Határidı: azonnal
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12. napirendi pont
A Városi Családsegítı Szolgálat vezetıi pályázatainak véleményezésére létrehozandó
bizottság
Dr. Dávid Imre polgármester rövid kiegészítıjében elmondta, az intézményvezetıi állásra
beérkezı pályázatok véleményezésére az elıterjesztésben felsorolt háromtagú szakbizottság
létrehozását javasolják.
A véleményezett pályázatok döntéshozatalra a júliusi ülésre kerülnek elıterjesztésre.
Kérte a képviselıket, döntsenek a szakbizottság létrehozásáról.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Családsegítı Központ
intézményvezetıi pályázatok véleményezésére a 113/1992. (VII.14.) Korm.
rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtásaként, az alábbi
személyeket bízza meg :
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke,
Varjú József az Érdekegyeztetı Tanács elnöke,
Kertész Róza a sarkadi Családsegítı, Gondozási és Szociális Központ
vezetıje
Határidı: azonnal
13. napirendi pont
„Vitatott földek”
Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiak szerint ismertette az ügy elızményeit.
1995-ben került kijelölésre a vitatott föld további kárpótlásra. Ezt követıen döntött a
Képviselı-testület arról, hogy ebben a témában bírósághoz fordul. 1997-ben a témát ismét
napirendre tőzte, amikor is arról döntött, hogy próbáljanak meg az ÁPV Rt-vel peren kívül
egyezségre jutni.
Valamennyi – a témával foglalkozó tárgyalások –során elhangzott, hogy amennyiben a város
a pert megnyeri, úgy a tulajdonába kerülı földterületet 50 %-ban felajánlja saját jogon a
Gyomaendrıdön élı kárpótoltak javára.
A vitatott földek ügye jelenleg itt tart, a testületnek ma arról kell dönteni, hogy a Földhivatal
elutasító határozata ellen benyújtja e a fellebbezést a Békés Megyei Földhivatalhoz vagy nem.
Kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeiket.
Gellai Imre alpolgármester hozzászólásában elmondta, ı már 1998-99-ben az endrıdi
településrészen megkezdte a kárpótlási igények felmérést, abból a testületi döntésbıl
kiindulva, hogy amennyiben a föld a városé lesz, úgy a helybeli kárpótlási igények
kielégítésre kerülnek. A jelentkezık összesen 2.200.000 Ft értékő kárpótlási jeggyel
rendelkeznek, de nyilván ettıl lényegesen több, hiszen mindenki nem jelezte az igényét.
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Számításai szerint kb. 13 –14 ezer AK lenne az, ami a helybéli igényeket kielégítené, tehát a
vitatott földterületnek nagyjából a fele.
A városnak semmiképpen nem kellene ezt a földet veszni hagyni, hiszen lehetısége lenne
arra, hogy kielégítse a helybéli igényeket, ugyanakkor meg a másik felérıl miért mondanának
le, hiszen ha lemondanak róla az mind kárpótlásra kijelölésre kerül. Ha nem lesz helybeli
kárpótlási jegy, kiadják vidékinek. Miért ajándékozzon a város vidéki személyeknek földet.
Ezt a döntés során fontolóra kellene venni.
Tótka Sándor képviselınek aggályai merültek fel a fenti javaslattal kapcsolatban, ugyanis
megítélése szerint annak nincs jogi alapja. A kárpótlási hivataltól kapott tájékoztatás szerint
ezt úgy lehetne lerendezni, hogy kijelölik árverésre, vagy pedig a város megkapja.
Amennyiben a város kapja meg, úgy 4-5 évi procedúra mire ez nyugvópontra kerül, de ki
tudja mi lesz itt öt év múlva. Amennyiben a város lemond a földrıl, úgy kijelölik kárpótlásra,
de ha nem a jogi procedúra folytatódik tovább.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint, ha már annak idején elkezdte az
önkormányzat ezt a pert, azt folytatni kell. Ha 1.000 Ft/AK értékkel számolunk is elég
jelentıs értéket képvisel ez a 1.700 ha földterület. Felelıtlenség lenne, ha ezzel most nem élne
a testület, és ne próbálná meg megszerezni a város számára.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint, ha már annak idején az akkori testület döntött a
per indításáról, legyenek következetesek és folytassák a pert. A város érdeke azt kívánja, hogy
ezt a vagyont ne engedje elveszni.
Babos László bizottsági elnök hangsúlyozta, a Pénzügyi és Gazdasági bizottság ugyan nem
javasolta a fellebbezés benyújtását, de ı személy szerint egyetértett vele. Olyan értékő
vagyonról van szó, amirıl nem szabad lemondani.
Bátori Gyula képviselı elmondta, látni kell, hogy itt egy politikai ügyrıl van szó, amelyet
még az elızı kormány indított el. Az, hogy a kárpótlási törvénynek voltak hibái, hézagai, nem
vitatja senki, a lényeg, hogy mindenkinek az igénye nem kerülhetett kielégítésre, az újbóli
területek kijelölésére pedig a kormányváltás miatt nem került sor.
Nyilván, hogy a döntés során figyelemmel kell lennünk arra a korábbi határozatra, hogy
amennyiben a városé lesz a föld, úgy annak felét átadják az arra illetékes kárpótlási jeggyel
rendelkezıknek. Ez azonban nem lehetséges, mivel a kárpótlási törvény szabályai ma is
érvényesek, amely értelmében 80 %-a helybéli, 20 % -a pedig a vidékiek kielégítésére
szolgál. Ennek értelmében a városnak nincs joga arra, hogy az esetlegesen megnyert földet
meghirdesse kárpótlásra.
Mindezek figyelembe vételével azt kérte a képviselıktıl, hogy mindazoktól, akik
kárvallottjaik voltak az elmúlt 40-50 évnek és arra várnak, hogy megkaphassák jogos
tulajdonukat, azoktól ezt a lehetıséget ne vegyék el.
Dr. Dávid Imre polgármester kérdésként vetette fel, hogy mi tiltja az önkormányzatot egy
olyan döntés meghozatalára, miszerint a helyben élı saját jogon kárpótlással rendelkezıknek
1.000 Ft/AK értékben átadja a tulajdonába került földnek az 50 %-át. Ha már a vagyon az
önkormányzat nevére kerül, úgy már ı jogosult rendelkezni felette. İ kizárólag csak is az itt
élı, helyi határozattal rendelkezı kárpótlásra várók kielégítésén gondolkodik.
Császárné Gyuricza Éva képviselı figyelemmel az elhangzott véleményekre javasolta az
elıterjesztett határozati javaslatot kiegészíteni azzal, miszerint az önkormányzat vállalja, hogy
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a föld megnyerése esetén maximum 50 %-nak erejéig a helyi lakosoknak alanyi jogon járó
kárpótlási jegyére 1.000 Ft/AK értékben a követeléseiket kielégíti.
Ezzel a döntéssel mind a város, mind pedig a lakosság érdekeit védenék.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, amennyiben az önkormányzat ebben az
ügyben pernyertes lesz, úgy olyan vagyontárgyhoz fog jutni, aminek az értékesítési feltételeit
saját maga határozhatja meg.
/ Vass Ignác képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Polgármester egyetértve Császárné
Gyuricza Éva képviselı asszony javaslatával, felkérte a képviselıket, hogy annak figyelembe
vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a Szarvasi
Földhivatal Gyomaendrıdi Kirendeltsége 30883/2000 és 32315/200 számú
tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet elutasító határozata ellen fellebbezést
nyújt be.
2./
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a vitatott földek teljes
területének per útján történı tulajdonába kerülése után, a földterület AK
értékének 50 %-ig kielégíti azon helyi lakosokat, akik alanyi jogon járó
kárpótlási jeggyel rendelkeznek 1.000 Ft/AK értékben.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
ÁFÉSZ „bútorbolt” és az Ipari Tanmőhely ingatlanok adásvétele
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság témával kapcsolatos álláspontját.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a bizottság a téma megtárgyalása során a
bútorbolt és a hozzá tartozó helyiségek megvásárlásával egyetértett, viszont az Ipari
Tanmőhely értékesítését nem támogatták, annak használhatóságára eltérı vélemények
alakultak ki a bizottság tagjai között. Tekintve, hogy ı személy szerint az elıterjesztés szerinti
javaslatot támogatta, ezért felkérte Knapcsek Béla képviselı, bizottsági tagot, hogy ı
ismertesse a bizottság többi tagja által támogatott eltérı javaslatokat.
/Dr. Kovács Béla képviselı visszaérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
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Knapcsek Béla képviselı a felkérésre elmondta, az Ipari Tanmőhely értékesítésének
vonatkozásában a bizottság abból az elgondolásból indult ki, hogy annak idején ezt az
épületet kimondottan ipari tanulók oktatásának céljára alakították ki, amely küllemében is
megfelelı, illeszkedik a városképbe, ugyanakkor biztosította azt a célt, amire épült. A mai
árviszonyok mellett egy ilyen épületet ma felépíteni 12 millió Ft-nál jóval többe kerülne.
Éppen ezért született a bizottság részérıl az a javaslat, hogy jelenleg most ne értékesítsék ezt
az épületet, hanem adják át a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának ezáltal biztosíthatnák,
hogy az iskola olyan keresett szakma beindítását kezdje meg, amelynek a gyakorlati oktatása
ott megoldható lenne.
Dr. Dávid Imre polgármester összegzésként elmondta, a bútorbolt megvásárlását
egyértelmően támogatták a bizottságok.
Az Ipari Tanmőhely használhatóságára tett bizottsági javaslatot el tudnák fogadni, úgy, hogy
azt a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának 2001. December 31. napjáig továbbra is a
használatába adják térítésmentesen, az épület értékesítésérıl pedig a késıbbiekben
döntenének.
További hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester felkérte a képviselıket, hogy az
általa elmondott javaslat figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megvásárolja a Gyomaendrıd és
Vidéke ÁFÉSZ tulajdonát képezı végrehajtási joggal terhelt 1598/A/1
üzlethelyiség (lakberendezési áruház), 1598/B/1 üzlethelyiség (raktár és
használtruha bolt) és 1598/D/1 2 db garázs ingatlanokat árverésen kívül a
végrehajtó által elfogadott 3.000.000 Ft, azaz: Hárommillió forint becsértéken.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy intézkedjen a vételár
fennmaradó részének az árverési jegyzıkönyvben leírtak szerinti
kiegyenlítésérıl.
2./
A képviselı-testület a tulajdonában lévı 6774 hrsz-ú 901 m2 alapterülető,
Gyomaendrıd, Fı út 81/2 sz. alatti Cipıipari Tanüzemet 2001. December 31.
Napjáig térítésmentesen a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola használatába
átadja.
3./
A képviselı-testület felkéri az intézmény vezetıjét, hogy a szeptemberi ülésre
terjessze elı a megvásárlásra kerülı volt „bútorbolt” használhatóságára
vonatkozó elképzelését az ahhoz tartozó pénzügyi megvalósíthatóság
feltételeivel.
Továbbá nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Cipıipari Tanmőhelyt milyen
szakmák képzésére kívánja használni a határozatban megjelölt idıpontig.
Határidı: 2000. Szeptember 30., illetve 2001. December 31.
226

Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Gubucz József intézményvezetı

15.napirendi pont
„ENCI” értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester ismertetıjében elmondta, a volt Enci épületének egy részét
jelenleg bérbeadás útján hasznosítja a város, mivel az egész épület hasznosításra vonatkozó
elgondolások az eltel évek folyamán sajnos nem valósultak meg.
Ez év végéig a konyha, az ebédlı és az irodaépület földszinti része van bérbe adva. Az épület
állapotának felmérése során megállapításra került, hogy az épület teljes felújítása több millió
forintba kerülne, amelyet az önkormányzat költségvetésébıl nem tud megoldani, ehhez
jelentıs mértékő idegen forrást kellene igénybe venni.
Az épület jellegébıl adódóan úgy tőnik, hogy a közeljövıben nem tudják funkcióval ellátni.
Ezen tényekbıl kiindulva született az a javaslat, hogy próbálják meg az épületet értékesíteni.
Az értékesítés szempontjából az épületet három kategóriára lehetne bontani. I. kategória az
irodaház + üzlethelyiség, amelyek eladási értéke 15 e Ft/m2. A II. kategóriába tartozna a
szociális blokk konyha, ezek alapterülete 449 m2, és a javasolt eladási ár 25 e Ft/m2.
Míg a III. kategóriába a szociális blokk étterem tartozna, ezek alapterülete 457 m2, az eladási
érték pedig 20 e Ft/m2. Az egész épületre vonatkozóan az eladási ár 55. 420 e Ft lenne.
A bizottsági tárgyalásokon felmerült a kérdés, hogy miért kell az épületet értékesíteni. Látni
kell, hogy vagy költenek az épületre, vagy pedig teljesen tönkre megy. Annak idején 15 millió
Ft-ért vásárolta meg a város, ami a mai árakon számolva most 25 millió Ft-ot ér, gyakorlatilag
mi 100 %-os fele áron próbáljuk meg értékesíteni.
Azt elképzelhetınek tartja, hogy a II. és III. kategóriába tartozó épületrészeket sikerül
értékesíteni, az irodaház + üzlethelyiség eladására viszont nem lát sok esélyt, sıt az is lehet,
hogy a mi általunk befektetett pénzt sem fogjuk visszakapni.
Ezen bevezetı után felkérte a szakbizottságok elnökeit ismertessék a bizottságok álláspontját.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta, a bizottság részérıl az a
vélemény alakult ki, hogy a volt Enci épülete megérett az értékesítésre, hiszen folyamatosan
romlik az állaga, annak megállítására az önkormányzatnak nincs pénze.
Mint azt a Polgármester úr is elmondta, a könnyebb értékesíthetıség érdekében három
kategóriába sorolták az épületet, különbözı ár meghatározásával.
Az össz eladási árként meghatározott 55 millió Ft egy nagyon komoly összeg, jó lenne, ha ezt
megkapná az önkormányzat.
A bizottság nevében kérte a képviselıket, hogy fogadják el a határozati javaslatban
foglaltakat.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérdésként vetette fel, hogy az eladási ár ÁFÁ-val, vagy
a nélkül értendı.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, igen az ár az ÁFÁ-t is
tartalmazza.
Knapcsek Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy azok a korábbi elképzelések, tervek,
amelyek az épület hasznosítására, funkcióval való ellátására megfogalmazódtak, mostanra
teljesen „elszálltak” nem lehet semmit megvalósítani belılük. Gondol itt a bíróság, ügyészség,
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rendırség vagy központi konyha kialakítására. Sıt volt elképzelés felsıfokú képzés
megvalósítására is.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, a bíróság és ügyészség kialakítását a
szakminisztérium egyáltalán nem támogatta. A rendırséggé történı átalakításra 8 milliárd Ftra lett volna szükség.
A központi konyha kérdését az oktatási intézmények egyike sem támogatta, mindenki
ragaszkodott a saját konyhájához.
Összességében, ha felújítanánk az épületet lehet, hogy hamarabb találnák rá funkciót, de
ahhoz elıbb több száz millió Ft-ot kellene feláldozni.
Minél tovább tartjuk, az állaga romlik egyre nehezebben, és egyre kevesebb összegért tudjuk
értékesíteni.
További hozzászólás, kérdés nem volt a polgármester felkérte a képviselıket döntsenek a
beterjesztett javaslatról.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı testülete a tulajdonában lévı 6773/5 hrsz-ú 906 m2
alapterülető szociális épület, a 6773/7 hrsz-ú 79 m2 üzlethelyiség, a 6773/8 hrsz-ú 687 m2
alapterülető négyszintes 2258 m2 hasznos területő irodaház valamint a 6773/6 hrsz-ú 986 m2
alapterülető parkoló ingatlanokat a hozzátartozó közös tulajdonban lévı földterületekkel
értékesítésre meghirdeti az alábbi pályázati kiírás alapján.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrıd, Fı út 80/1. szám alatt lévı irodaház, szociális épület és üzlethelyiség
értékesítésére
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információk, az ingatlanok dokumentációi 10.000 Ft
befizetésével egyidejőleg átvehetık a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386122/112.
Az épületek minimum bruttó eladási ára kategóriánként:
I.
II.
III.

kategória: irodaház + üzlethelység ( volt cipı bolt ) 15 ezer Ft/m2,
kategória: szociális blokk konyha, 25 ezer Ft/m2,
kategória: szociális blokk étterem, 20 ezer Ft/m2.

Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség
nélküli társaságok.
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2./ A pályázónak írásban kell nyilatkoznia, hogy az Önkormányzattal szemben köztartozása és
egyéb lejárt tartozása nem áll fenn. Továbbá adóhatósággal, társadalombiztosítással valamint
vám - és pénzügyırség felé tartozása nem áll fenn.
3./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be kell
mutatnia,
4./ A nyertes pályázónak a vételárat a szerzıdéskötéskor egy összegben kell megfizetnie.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Enci" jeligével ellátva 2000. augusztus 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat elsı példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidı elmulasztása jogvesztı!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2000.
szeptemberi ülésén.
A pályázat elızetes véleményezését és döntés elıkészítését a Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete 24/1995. (X.24.) KT. számú rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott
munkacsoport végzi.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati elbírálás szempontjából elınyt élvez:
1. Aki munkahelyteremtı vállalkozás céljából vásárolja meg.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt feltételeknek, az
elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízásából:
Dr. Dávid Imre
polgármester
Határidı: 2000. október 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Gyomaendrıd, Kacsóh P. u. 4. szám alatt lévı szolgálati bérlakás értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét röviden ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Babos László bizottság elnök elmondta, a képviselı-testület még az elmúlt évben döntött
arról, hogy néhány tulajdonában lévı szolgálati bérlakást meghirdet értékesítésre. A Kacsóh
P. úti lakás megvásárlására jelentkezett egy vevı, aki a meghirdetett 4 millió Ft eladási ár
alatt, bruttó 3.600.000 Ft vételárat ajánlott fel az ingatlanért.
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A bizottság véleménye, hogy a felajánlott vételárért adják el az ingatlant a vevı részére.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság és a
bizottság elnökökbıl álló munkacsoport is egyetértett az ingatlan ilyen összegért való
értékesítésével.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete értékesíti a tulajdonában lévı,
Kacsóh Pongrácz u. 4. szám alatti összkomfortos, 93 m2 alapterülető 3 szoba +
garázs szolgálati bérlakást Dr. Giricz Katalin 2120 Dunakeszi, Vajda J. u. 1.
szám alatti lakos részére bruttó 3,6 millió forint összegben.
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete utasítja a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2000. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
17. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Hangya Lajosné Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, Rovnyik Katalin kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, hogy a Vásártéri ltp. 23/D. sz. alatti szolgálati bérlakás 2000.
Július 31. Napjával lejáró bérleti jogviszonyát hosszabbítsa meg részére.
Nevezett kérelmezı a Kner Imre Gimnáziumban tanít, munkaszerzıdését az iskola
határozatlan idıre meghosszabbította.
A bizottság javasolja a bérleti jogviszony meghosszabbítását, mindaddig, míg nevezett
közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum 2002. Július 31. Napjáig.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rovnyik Katalin
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti lakos részére a
szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát meghosszabbítja mindaddig
még nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum 2002.
július 31. napjáig
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
Janurik Judit Gyomaendrıd, Blaha L. u. 8.sz. alatti lakos részére szolgálati bérlakás
kiutalása
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Babos László bizottsági elnök elmondta, a nevezett részére azért szükséges a szolgálati bérlakás
kiutalása, mert az a lakrész, amelyben jelenleg lakik a Blaha úti Óvodában van, és ezt a
helyiséget az önkormányzatnak - az óvoda bérleti formában történı mőködtetésére kötött
megállapodás alapján - át kell adni az óvoda részére.
Janurik Judit részére a Népliget u. 1/A sz. alatt lévı 72 m2-es komfortos lakást ajánlották fel,
melynek megállapított lakbére 5400 Ft/hó lenne. Nevezett a felajánlott lakást azzal a kikötéssel
fogadja el, hogy annak lakbére ne legyen több, mint amennyit a jelenlegi lakásért fizet, ez
havonta 2.860 Ft.
A bizottság a téma megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy adjanak helyt nevezett
kérelmének, és részére felajánlott Népliget u. 1/a sz. alatti szolgálati lakás bérleti díját 2.860 Ftban állapítsák meg.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta a Gyomaszolg
Kft. ügyvezetıjével megtekintették a szóban forgó lakást. Feltétlen felújításra szorul, a tisztasági
meszelésen túl a főtés korszerősítését feltétlen el kell elvégezni.
A képviselı-testület egyetértve a szakbizottságok javaslatával egyhangú, 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a tulajdonában lévı Gyomaendrıd,
Népliget u. 1/A szám alatti 72 m2-es 2 szobás komfortos szolgálati lakást
kiutalja Janurik Judit Gyomaendrıd, Blaha L. u. 8. szám alatti lakos részére
azzal a feltétellel, hogy jogosult írásban nyilatkozik az elfogadásról.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a lakás bérleti díját
2.860 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidı: 2000. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirendi pont
Gyomaendrıd, Jókai utca forgalmi rendjének megváltoztatása
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Jókai
utca lakói kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy az utca Bajcsy u. és a Rostélyos
Kft. húsboltja közötti szakaszán a jelenlegi egyirányú forgalmat változtassák kétirányúvá.
A hivatal megvizsgálta a kérelem teljesíthetıségének lehetıségét, illetve megkérdezték a
közlekedési hatóság véleményét, amely vélemény szerint a közlekedésbiztonsági
szempontokat figyelembe véve a kétirányú forgalom az utcában kialakítható.
Mindezek figyelembe vételével a bizottság az utca fent említett szakaszán a kétirányú
forgalmának visszaállítását támogatja, javasolja a képviselıknek a beterjesztett javaslat
elfogadását.
A Képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Jókai utca kétirányú forgalmának
visszaállításával egyetért.
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a forgalmi rend megváltoztatásával
járó közlekedés biztonsági feladatokat végezze el.
Határidı: 2000. Július 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
20. napirendi pont
Dr. Csorba Csaba jegyzı pénzbeli jutalmazása a „ Honvédelemért Kitüntetı Cím”
elnyerése alkalmából
Dr. Dávid Imre polgármester ismertetıjében elmondta, a fegyveres erık napja alkalmából a
Honvédelmi Miniszter a Jegyzı úrnak a Honvédelemért Kitüntetı Címet adományozta. A
kitüntetést a megyei Hadkiegészítı Parancsnok adta át. A kitüntetés csak erkölcsi elismerés,
anyagi elismerés nem járt vele, ezért tette a javaslatot a testület felé, hogy ezen alkalomból a
testület fejezze ki elismerését a Jegyzı úrnak a honvédelem ügyében érdekében végzett
kiemelkedı tevékenységéért és bruttó 50.000 Ft összegő pénzjutalmat határozzanak meg
részére.
A Képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Dr.
Csorba Csaba jegyzı úrnak a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedı
tevékenységéért bruttó 50.000 Ft összegő jutalmat állapít meg.
A Képviselı-testület a végzett munkáért elismerését fejezi ki, és gratulál a
„Honvédelemért Kitüntetı Cím III. osztálya” kitüntetéshez.
Határidı: azonnal
Dr. Csorba Csaba jegyzı megköszönte a Képviselı-testületnek a jutalmat és azon kollégák
munkáját, akik a honvédelmi ügyek intézésével foglalkoznak, hiszen ez az elismerés nekik is
szól.
21. napirendi pont
Varga Zoltán kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Nevezett kérelmezı építési engedély kérelmet nyújtott be az I. fokú építéshatósághoz,
miszerint az önkormányzat tulajdonában lévı Fürdı területén üzlethelyiséget szeretne
elhelyezni, melyhez kérné a tulajdonos hozzájárulását.
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A kérelmezı a beadványában hivatkozott arra, hogy az érintett területre idényre szóló bérleti
szerzıdést kötött a Fürdıvel.
Az idényre szóló szerzıdéseket valóban a fürdı jogosult megkötni, viszont a nem jogosult
olyan szerzıdéseket megkötni, ami tartós jellegő lekötéssel jár. Egy üzlethelyiségnek az
elhelyezése azonban mindenképpen tartós hozzájárulást igényelne az önkormányzat részérıl,
amely a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva nem lenne elınyös az önkormányzat számára,
mert hátrányokat jelent a fürdı további fejlesztése, átalakítása tekintetében.
A szakbizottságok a kérelmet megvitatták, és nem javasolták az építési engedély kiadásához
való hozzájárulás megadását.
Varga Zoltán kérelmezı hozzászólásában hangsúlyozta ı a kért területet nem megvásárolni
akarja, csak tartós bérletbe szeretné venni. Az üzlethelyiséget csak idényjelleggel kívánja a
kért területen elhelyezni, az onnan bár mikor lebontható. A kért terület érintené a volt
Halászkert területének egy részét is, amely az ı tulajdonában van. A tevékenység
folytatásához a szükséges egyéb engedélyeket már beszerezte, a gépeket, eszközöket
megvásárolta, tehát ıt anyagilag veszteség éri, ha a kérelem elutasítása miatt a tevékenységet
nem tudja folytatni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hasonló jellegő korábbi kérelmeket is elutasított a
testület a Jegyzı úr által említett indokok alapján. Az akkor kialakított elvekhez ragaszkodik
az önkormányzat. Ha úgy is érinti a kérelmezı tulajdonában lévı területet, helyezze el ott a
felépítményt.
További hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület a bizottságok javaslatát egyhangú,
17 igen szavazattal támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete - hivatkozva a 126/2000.(V.25.) KT.
számú határozatra - nem járul hozzá, hogy Varga Zoltán Gyomaendrıd, Babits
u. 22. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévı 1293/5 hrsz. alatt
nyilvántartott Strandfürdı területén üzlethelyiséget helyezzen el.
Határidı: 2000. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, illetve Dr. Csorba Csaba jegyzı

22. napirendi pont
Tájékoztató a 2000. Május 2-tıl október 31-ig tartó Csapadékvíz-és Belvízelvezetı
Közmunkaprogram beindulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a tájékoztató részletesen tartalmazza, hogy a
beindult közmunka program jelenleg hol tart.
Felkérte a képviselıket amennyiben van észrevételük, kérdésük a tájékoztatóban leírtakhoz,
úgy tegyék meg.
Czibulka György képviselı felvetette, hogy a Penny Market üzlet melletti gazos, elhanyagolt
területet a közmunkásokkal rendbe kellene tetetni és annak költségét kiszámlázni a terület
tulajdonosa felé.
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A belterületi állóvizeket fertıtleníteni kellene, mert ezekben a meleg napokban iszonyatos
bőzt árasztanak.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában azt kérte, hogy a volt piactér területén
( Szabadság tér) az akáccserjéket irtsák ki.
Csázsárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az Endrıdi településrészen
lévı központi temetıt körül lévı csapadékvíz elvezetı árok mélyítése szerepel e a
programban. Annak mélyítése sokat segítene a belvíz elvezetésében.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı az Endrıdi településrészen lévı Mirhói rész rendbe tételére
hívta fel az illetékesek figyelmét.
Knapcsek Béla képviselı a vasúti átjáró és környékének elhanyagolt állapotára hívta fel a
figyelmet. Nem vet jó fényt a településre, ha az átutazók ilyen környezetet látnak.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a képviselık észrevételeit, kéréseit, azokat
továbbítani fogják az illetékesek felé.
A képviselı-testület a „Tájékoztató a 2000. május 2-tıl október 31-ig tartó Csapadékvíz-és
Belvízelvezetı Közmunkaprogram beindulásáról” tárgyú elıterjesztésben leírtakat egyhangú,
17 igen szavazattal tudomásul vette.

23. napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaendrıdiek Világtalálkozójának elıkészítésérıl
Megyeri László aljegyzı az írásos tájékoztatót annyival kívánta kiegészíteni, miszerint
folyamatosan érkeznek az elszármazottak nevei, a további kutatások még folyamatban
vannak.
A meghívó levelek a tervek szerint a napokban elkészülnek, és postázásra kerülnek, továbbá a
város Internet honlapjára is fel kerül a rendezvény programja.
A tervezett programot a tájékoztató tartalmazza.
A világtalálkozó szervezésének helyzetérıl folyamatosan kap majd tájékoztatást a Tisztelt
Képviselı-testület.
A Képviselı-testület a „Tájékoztató a Gyomaendrıdiek Világtalálkozójának elıkészítésérıl”
tárgyú elıterjesztésben leírtakat 17 igen szavazattal tudomásul vette.
További írásos napirendi pont nem lévén a Polgármester a bejelentések között a képviselık
figyelmébe ajánlotta az építményadó és az idegenforgalmi adó ellenırzésérıl szóló írásos
tájékoztatót, majd kérte a képviselıket amennyiben van kérdésük, interpellációjuk, úgy
tegyék meg.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte az illetékesek intézkedését, hogy a Bánomkerti és a
Losonczi utcán a korábban létezı kapukat, amelyeket valakik eltulajdonítottak, állítsák vissza,
ugyanis a nagymérető mezıgazdasági gépekkel – traktorokkal - ezeken a szők utcákon
végigmennek, és ez által veszélyeztetik a házakat.
Észrevételezte továbbá, hogy a csordajárást a Losonczi utca végén lassan nem lehet a 46-os
fıúton áthajtani, mert az utca vége tele van szeméttel, építési törmelékkel.
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A Katona J. utca és a Lévai utca útburkolata egyre balesetveszélyesebb, tele van kátyúval.
Kérte, hogy az útjavítási programba ezt feltétlen vegyék bele.
Dr. Dávid Imre polgármester az útjavítással kapcsolatosan elmondta, az új utak építésérıl és
felújításáról a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság döntött. A munkálatok rövid
határidın belül el fognak indulni. Sajnos a tervezettıl kevesebb új utat tudnak megépíteni. A
felújítás, kátyúzás vonatkozásában szeretnék megvárni a belvíz okozta károk helyreállítására
megigényelt támogatás eredményét, ezt követıen a munkákat rögtön meg fogják kezdeni.

További bejelentés, interpelláció nem volt a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a Gyermekvédelmi támogatás megszüntetése
ügyében érkezett fellebbezés tárgyú elıterjesztés zárt ülés keretében kerül megvitatásra.
Megköszönte a jelenlévık részvételét a képviselık hozzászólásait majd a nyílt ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Tótka Sándor
hitelesítı

Hangya Lajosné
hitelesítı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd

14/2000.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. Június 29-i zárt ülésérıl a
Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné
Gyuricza Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hangya Lajosné,
Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr.
Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Véháné Szedlák
Ildikó,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné a Humánpolitikai osztály vezetıje,
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait a Jegyzı,
Aljegyzı urakat és a tárgyalási joggal jelenlévı Uhrin Zoltánnét a Humánpolitikai osztály
vezetıjét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 17 fı képviselı.
Hack Mária képviselı jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, továbbá igazoltan volt
távol Vass Ignác képviselı és Dezsı Zoltán alpolgármester.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Hangya Lajosné és Tótka Sándor képviselıket.
Az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta elfogadásra.
A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a zárt ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:
1. Gyermekvédelmi
fellebbezés

támogatás

Határidı: azonnal
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megszüntetése

ügyében

érkezett

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Burai Zoltánné Gyomaendrıd, Fı u. 54.sz. alatti
lakos fellebbezéssel élt a polgármester nevében hozott elutasító határozat ellen. A
határozatban kiskorú Bíró Henrik jogán, Burai Zoltánné részére folyósított rendszeres
gyermekvédelmi támogatás megszüntetésre került, figyelemmel arra, hogy a családban az egy
fıre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
A fellebbezés felülvizsgálata során megállapított tényeket az elıterjesztés részletesen
tartalmazza.
Arra kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az anyagban leírtakkal, úgy hozzák meg
döntésüket.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az Áe. értelmében a Polgármester, mint elsı fokon eljáró szerv
a döntéshozatalban nem vehet részt.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal – Dr. Dávid Imre polgármester nem szavazott – az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/2000.(VI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
Burai
Zoltánné
Gyomaendrıd, Fı út 54. szám alatti állandó lakosú nagyszülı
fellebbezését elutasítja, és a Polgármester nevében hozott VI.20053/2000. Számú, 2000. Május 15. Napján kelt határozatot helybenhagyja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételétıl számított
30 napon belül a Békés Megyei Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

INDOKOLÁS
Burai Zoltánné Gyomaendrıd, Fı út 54. szám alatti lakosú nagyszülı
/kirendelt gyám/ a Polgármester nevében hozott VI.2005-3/2000. számú
határozat ellen fellebbezést nyújtott be.
Fenti számú határozatban kiskorú Bíró Henrik jogán, Burai Zoltánné
részére folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetésre
került, figyelemmel arra, hogy a családban az egy fıre jutó havi nettó
jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
A család jövedelmét képezi:
Burai Zoltánné és férje Burai Zoltán mindketten nyugdíjasok, ellátásuk
összege ; 24.209,-Ft, valamint 13.230,- Ft.,
Kiskorú Burai Henrikre járó családi pótlék: 4.500,- Ft.
A család jövedelme kiegészül havi 20.000,- Ft. összegő bérleti díjjal.
/Bérbeadott üzlet, Gyomaendrıd Fı út 54. Szám/
Fentieket figyelembe véve a család havi bevétele: 61.939,- Ft.
Egy fıre jutó havi jövedelem: 20.646,- Ft.
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 19. § (2) bekezdése kimondja:
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„A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket rendszeres
támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy fıre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: öregségi nyugdíj
legkisebb összege), és a családban történı nevelkedés nem áll a gyermek
érdekével ellentétben.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2000-ben 16.600,- Ft.
A nagyszülı fellebbezésében közli, hogy az üzlethelyiség bérleti
szerzıdése 2000. Június 1. Napjával lejár és a bérlı nem kívánja
meghosszabbítani.
Ezen tény a jövedelem számításnál nem vehetı figyelembe, tekintettel a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. 19. § (3) bekezdésére, mely szerint; „A jövedelem megállapításánál a
kérelem benyújtását megelızı hat hónap havi átlagát kell figyelembe
venni.”
Határidı: azonnal
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, tekintve, hogy az idei év az ünnepek éve,
javasolta, hogy vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy a városban dolgozó köztisztviselık,
egészségügyi, szociális munkások munkájának anyagi elismerésére, egy erre szolgáló alapot
hogyan tudnának létrehozni a város költségvetésében. Az elmúlt idıszak tapasztalatai, gondol itt a különbözı ellenırzést végzı állami szervek pld. ÁSZ, Közigazgatási Hivatal
stb… által végzett ellenırzések eredményére –is megerısítenek bennünket abban, hogy igen
is vannak itt jól dolgozó emberek. Ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag is becsüljék meg
azokat, akik jól dolgoznak.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a felvetett javaslattal. A szeptember havi
szakbizottsági ülésekre megvizsgálják ennek lehetıségét, és a javaslatot elı fogják terjeszteni.

További hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt, a polgármester megköszönte a
részvételt és a zárt ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Tótka Sándor
hitelesítı

Hangya Lajosné
hitelesítı
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