Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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19/2000.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. október 26-i ülésérıl a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Jakus Imre, Jenei Bálint, Kovács
Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác,
Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Rau József
osztályvezetık,
Az 1./ napirend megtárgyalásánál tárgyalási joggal Fábián Lajos a
Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és megyei sajtó képviselıi
és kb. 30 fı érdeklıdı állampolgár
Rajkó Sándorné és Kis Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelen lévı tagjait, a jegyzı,
aljegyzı urat, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 20 fıs tagságból jelen volt 16 fı képviselı.
Hack Mária és Hangya Lajosné képviselık elızetesen jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak
részt venni. Dezsı Zoltán alpolgármester és Knapcsek Béla képviselı távolmaradásának okát
nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Kovács Attila és Czibulka György képviselı urakat.
Ezt követıen röviden tájékoztatta a jelenlévıket az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl.
Az elsı tájékoztatást elsıdlegesen a jelenlévı állampolgárok felé kívánta megtenni.
Mint emlékezetes Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme alapján a képviselı-testület a
208/2000. (IX.28.) KT. sz. határozatával kijelölte a 8. Háziorvosi körzetet a Magyar Orvosi
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Kamara által javasoltak szerint úgy, hogy a doktor úr terület ellátási kötelezettség nélküli
praxisába tartozó betegek lakcímeit jelölték meg az új körzet határaiként.
Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos ezen határozat alapján megtette a szükséges
intézkedést az Országos Egészségbiztosító Pénztár Dél-alföldi Területi Fıosztálya felé.
2000. október 11-én a fıosztály részérıl érkezett levélben tájékoztatták önkormányzatunkat,
hogy a körzetet nem lehet kijelölni az egyes betegek lakcímének figyelembe vételével, a
kijelölt módot ık nem tartják elfogadhatónak.
A tájékoztatást követıen október 16-án ismételt megkereséssel éltünk az MOK fıtitkára felé
kérve, hogy foglaljon állást újból ebben a kérdésben, mert számunkra a törvény kötelezı.
Mivel a megkeresésünkre a testületi ülésig válasz nem érkezett, így az ülést követıen
sürgısséggel újból meg fogjuk kérni az OEP Dél-alföldi Területi Fıosztály vezetıjét és Dr.
Gyenes Géza urat a MOK fıtitkárát, hogy szakmailag próbáljanak meg egységes
állásfoglalást adni ebben a kérdésben.
A szakmai véleményt a képviselı-testület el fogja fogadni. Mindaddig, amíg a szakvélemény
megérkezik, kéri a lakosság türelmét, a képviselı-testület a 8. Körzet kijelölésével
kapcsolatos határozatát nem fogja vissza vonni, fenntartja a körzet kijelölését. A november
havi testületi ülésen pedig meghozzák döntésüket még akkor is, ha a szakmai állásfoglalás
addig nem érkezik meg.
Kérte a lakosság türelmét, ne kezdeményezzék a téma újbóli napirendre történı felvételét. Be
kell látniuk, hogy a törvény az önkormányzat számára kötelezı, azon túl, hogy meghozzák a
közigazgatási határozatot több kompetenciájuk nincs, hiszen a törvényt nem mi alkotjuk a
szakmai felügyeletet nem mi látjuk el……
Ezt követıen szólt arról, hogy október 23-án elsı alkalommal került megrendezésre az
endrıdrıl és gyomáról elszármazottak világtalálkozója. A meghívásra sokan eljöttek, jól
érezték magukat, és talán elmondható, hogy nem volt egy rosszul sikerült rendezvény. 550
meghívót küldtek el az ország és külföld különbözı pontjaira, ebbıl 220-230 fı volt jelen,
míg 40-50 fı jelezte, hogy egyéb okok miatt a meghívásnak nem tud eleget tenni.
Ugyanakkor voltak olyanok is, akikrıl tudjuk, hogy elszármazottak, de a címüket vagy nem,
vagy már késın tudtuk meg.
Természetesen a rendezvény tanúságait levonták, talán egy napra zsúfolt volt a program és
2003-ban már így készülnek az újbóli találkozó megszervezésére.
A költségvetésben 750 e Ft volt elkülönítve erre a célra, az ebéden 410 fı vett részt, a
díszvendégeken és a helyi vállalkozókon kívül mindenki térítés ellenében ebédelt. Ennek
ellenére is mintegy 960-980 e Ft-ba került.
( Dezsı Zoltán alpolgármester megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı. )
Október 19-én megnyílt az İszi tárlat a Katona József Mővelıdési Központban. Sok
tehetséges fiatal amatır festı képei kerültek kiállításra.
Október 6-7-én a Cervinus Rádió volt Gyomaendrıdön. A rendezvény nem volt túl sikeres,
mivel a rossz volt a vétel, és kevés volt az érdeklıdı.
További tájékoztatásként elmondta, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz
benyújtott „Múzeumpártoló önkormányzat” címő pályázatunk 3. helyezett lett, amely 600.000
Ft pénzjutalmat jelent.
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Egyéb bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket van e
napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Gombár Mátyásné dr. Kolozsvári Árpád betegei nevében megköszönte a polgármester úr
tájékoztatását a körzet kialakítással kapcsolatban.
A betegek türelemmel kivárják az ügy végeredményét, de kérte a polgármester urat erısítse
meg ıket abban, hogy a képviselı-testület azon korábbi döntése, amelyben a betegek
lakcímeit jelölték meg az új körzet határaiként, továbbra is érvényben marad, azon nem
fognak változtatni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a körzetek fizikai lehatárolása nem történt meg,
erre döntés nincs, viszont, ha november 15-ig az OEP és a Magyar Orvosi Kamara nem tud
megegyezni, a körzetek – pontos utca megjelöléssel – közzé tételre kerülnek.
Ezt a témát a novemberi testületi ülésen le fogják zárni, pontot tesznek a végére.
Szabó János hozzászólásában megköszönte a képviselı-testület tagjainak, hogy ezt az ügyet
így sikerül majd lezárni. Hangsúlyozni kívánta, hogy a korábbi hozzászólásai alkalmával ı
senkinek az orvosát nem akarta kikezdeni, csak a sajátját akarta megvédeni.
További hozzászólás, bejelentés nem volt a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére,
mely a meghívóban leírtakkal azonos volt.
A Képviselı-testület 17 fı igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozata meg:
1. A temetıkrıl és temetkezési tevékenységrıl szóló rendelet felülvizsgálata
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított
rendelet módosítása
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása
4. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
5. Tulipános Óvoda többlet önkormányzati támogatás kérelme
6. „Felsıoktatás” jeligéjő pályázatok elbírálása
7. Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladat pályázat benyújtása
8. Közremőködés HU-99.04-01 Phare pályázatban
9. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola 6 osztályos képzése
10. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány Mővészeti Iskolájának kérelme
11. Görbekút-vidólaposi csatorna torkolati átereszének építése
12. Vaszkó Mihály utca forgalmi rendjének megváltoztatása
13. Megállapodás a Közútkezelı Közhasznú Társasággal
14. Otthon Teremtı Tanya Alapítvány ingatlan felajánlása
15. Pártok, civil szervezetek részére helyiség biztosítása
16. Kacsóh P. u. 4.sz. alatt lévı szolgálati bérlakás értékesítése
17. Davidovics László kérelme
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18. Földhaszonbérleti szerzıdések megkötése
19. Tájékoztató az építményadó ellenırzésérıl
20. Bejelentések
Határidı:

Azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt felkérte a képviselıket, hogy a lejárt határidejő
határozatokról készült jelentés elfogadásáról hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület részérıl a jelentésben leírtakkal kapcsolatos vélemény, hozzászólás nem
volt, egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 35/2000.(II.24.), 54/2000.(II.24.),
62/2000.(III.30.),
89/2000.(IV.27.),
96/2000.(IV.27.),
1000/2000.(IV.27.),
103/2000.(IV.27.), 118/2000.(IV.27.), 162/2000.(VII.27.), 165/2000.(VII.27.),
168/2000.(VII.27.), 169/2000.(VII.27.), 185/2000.(VII.27.), 192/2000.(VII.27.),
193/2000.(VII.27.) KT. számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı:

Azonnal

1./ napirendi pont
A temetıkrıl a temetkezési tevékenységrıl szóló rendelet felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, néhány szóban ismertesse
az elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, az 1999. Évi XLIII. Tv. újra
szabályozza a temetkezési tevékenységet, amely az önkormányzatnak kötelezıen ellátandó
feladata. A törvényben szabályozottak szerint szeptember 30-ig az önkormányzatoknak felül
kell vizsgálni az e tárgykörben kiadott helyi rendeletüket és a megváltozott társadalmi
viszonyoknak és jogszabályi körülményeknek megfelelı normát kell alkotniuk.
A rendelet felülvizsgálata során az a vélemény alakult ki, hogy ezzel egyidejőleg célszerő a
temetı üzemeltetését eddig ellátó szervezet beszámoltatását is elvégezni, és a temetık
helyzetét áttekinteni. A temetı üzemeltetıjének, a Gyomaszolg Kft-nek a beszámolója az
elıterjesztés mellékleteként szerepel.
Az elıterjesztés része még a helyi rendelet végrehajtásával kapcsolatos közszolgáltatási
szerzıdés tervezet, amelyet az önkormányzat kötne meg a temetı jelenlegi üzemeltetıjével.
A bizottsági üléseken megfogalmazásra kerültek azok a kisebb hiányosságok, amelyeket a
következı évben a Kft-nek meg kell szüntetni, törekednie kell a tevékenység színvonalának
javítására. Ezek a feladatok elsıdlegesen a ravatalozók rendjére, mőszaki állapotára
vonatkoznak, amelyeket a kft az önkormányzattal közösen tudja majd rendezni.
Szükséges ugyanakkor a köztemetık helyeinek átvizsgálása, abból a célból, hogy azok
meddig képesek az igények kielégítésére.
Továbbá problémaként fogalmazódott meg a lezárt temetık kérdése, az ezzel kapcsolatos
problémák megoldására az önkormányzatnak az egyházakkal közösen kell megoldást találni.
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Dezsı Zoltán alpolgármester a rendelet-tervezet 8. § /1/ bekezdésében történı felsorolásbeli
elírásra hívta fel az elıterjesztık figyelmét.
Dr. Kovács Béla képviselı a rendelet-tervezetet jónak ítélte, ugyanakkor kérdésként
fogalmazódhat meg, hogy a szabálysértési rendelkezésben foglaltakat hogyan tudják
foganatosítani a szabálysértıkkel szemben. A gyomavégi temetıben sok a randalírozó,
sírrongáló. Sikerül e az elkövetıket tetten érni?
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre reagálva elmondta, a gyomavégi temetı éppen az
egyház tulajdona, az önkormányzatnak itt nincs kompetenciája.
Ehhez kapcsolódóan kívánta megjegyezni, hogy a két településrészen az egyházak nem
egyformán gondoskodnak a kezelésükbe tartozó temetıkrıl. Ez éppen az október 23-i
világtalálkozó azon résztvevıi részérıl is felvetıdött, akik a hazalátogatás alkalmával
felkeresték elhunyt hozzátartozóikat a temetıkben.
A szabálysértést elkövetık tetten érésérıl nincs tudomása.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje elmondta, a város köztemetıiben két évvel
ezelıtt történt ilyen eset, de az elkövetıt /elkövetıket nem sikerült tetten érni.
Tudni kell azt, hogy a beterjesztett rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában lévı
köztemetıkre vonatkozik, viszont a jegyzı úr által említett törvény ugyan úgy vonatkozik az
egyházi tulajdonban lévı temetıkre is, ıket is ugyan azok a kötelezettségek terhelik.
Dr. Dávid Imre polgármester el kívánta mondani, hogy a Gyomaszolg Kft 1992 óta végzi ezt
a tevékenységet. Az eltelt idıszak alatt az elért eredmények, a tevékenység bıvülése, és a
közkegyeleti szolgáltatás színvonala elismerést érdemel. Természetesen vannak
hiányosságok, amelyek pótlását minél gyorsabban kell elvégezni, a színvonal további
javítására még több gondot, figyelmet kell fordítani.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester elsıként a határozati javaslat
elfogadására kérte fel a képviselıket, amely szerint a Gyomaszolg Kft beszámolóját a temetık
üzemeltetésérıl elfogadják, és a feladat ellátásával továbbra is a Kft-t bízzák meg.
A Képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat 17 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG Kft. beszámolóját a
temetık üzemeltetésérıl elfogadja, és az 1999. évi XLIII tv.-ben biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel az 1990. évi LXV tv-ben foglaltakra, továbbá a 4/1992.(I.21.)
KT. sz. határozatra a gyomaendrıdi köztemetık üzemeltetésével továbbra is a
GYOMASZOLG Kft-t bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Kft-vel az elıterjesztés
mellékletében szereplı kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést kösse meg.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 1.
Dr. Dávid Imre polgármester
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A határozat meghozatala után a polgármester a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló
rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket. A szavazás elıtt elmondta, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/2000.(……)KT. sz. rendeletét
a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl

2./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított
16/1996.(IX.16.)KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette a rendelet módosítás lényegét.
A 16/1996 évi önkormányzati rendelet szabályozza, hogy a szociális intézményekben
fizetendı térítési díjak mértékét, illetve az intézményi szolgáltatás igénybevételének módjait.
A jelenlegi rendelet módosítása egyrészt érinti az idısek gondozása területén a sürgısségi
felvételt, amely vonatkozásában egy egyértelmőbb, átláthatóbb rendszert kívánnak
alkalmazni, ugyanakkor biztosítaná azt az önkormányzati kontrolt, ami szükséges ahhoz,
hogy ténylegesen csak a legrászorultabbak és a legsürgısebben elhelyezendık kerüljenek az
intézménybe. Szabályozza továbbá a jogorvoslati kérelmet is, amely azért lényeges, mert az
intézmény szolgáltatásai iránt magas az igény, nyilván mert az ellátással elégedettek a lakosok
azt szívesen veszik igénybe.
Az idısek gondozása vonatkozásában a rendelet módosítás pontosítja az egyszeri
hozzájárulási díj felhasználását, meghatározza azt, hogy az önkormányzat mekkora összeget
fordíthat erre a feladatra, ugyanakkor az intézmény mennyit használhat fel ebbıl a díjból.
A rendelet további része az étkezési térítési díjak meghatározását tartalmazza. Ez érinti a
gyermek intézmények és a Városi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások
intézményi térítési díjait.
Látni kell azt, hogy azok az intézmények, amelyek saját konyhával rendelkeznek azok
esetében kisebb az emelés mértéke, átlagosan 10 %. Míg azok, akik saját konyhával nem
rendelkeznek – fıleg az óvodák – ott magasabb díjemelkedéssel lehet számolni. Esetükben a
százalékos emelkedés elérheti a 20 %-ot is.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a
képviselıket amennyiben nincs kérdésük, észrevételük úgy alkossák meg a rendeletet.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/2000.(……)KT. sz. rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
többször módosított 16/1996.(IX.16.)KT. sz. rendelet módosításáról
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3./ napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló 19/200.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet módosítása az alábbi okok miatt vált
szükségessé.
Az Állampolgári Jogok Országgyőlési biztosa a Közigazgatási Hivatalokon keresztül
felülvizsgálta az önkormányzatok e tárgyban alkotott helyi rendeletiket. A vizsgálat során az
ombutsmannak az volt a véleménye, hogy jogszabálysértı az, amikor a szociális járadékok
vonatkozásában az önkormányzati rendeletek felhatalmazást adnak a polgármesternek arra,
hogy az ingatlan vagyonnal rendelkezık tekintetében a rendszeres szociális segély összegét
rájegyeztessék az ingatlanra.
Az ombutsman véleményével a Közigazgatási Hivatalok egyetértettek, így ezek alapján ezt
követıen csak a hagyatéki teherként mutatható ki ez a folyósított pénzbeli ellátás. Ennek ott
van jelentısége, hogy közben a segélyben részesülı ingatlan vagyona értékesítésre kerülhet,
így nem fordulhat elı, hogy mire a hagyatéki eljárásra kerül a segély visszakövetelése, ne
legyen olyan hagyatéki fedezet, ami lehetıséget teremtsen a folyósított segély visszatérítésére.
Mindezekre figyelemmel a képviselı-testület e tárgyban alkotott rendeletét is szükséges
módosítani, amelyet a beterjesztésnek megfelelıen javasolt elfogadni.
A képviselık részérıl hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester a szavazás elıtt
felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotására minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testülete egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2000.(……)KT. sz. rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról
és feltételeirıl szóló 19/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosításáról

4./ napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke annyit kívánt szóbeli kiegészítésként
elmondani, hogy az önkormányzati intézmények közül egyedül a Városi Gondozási
Központnál mutatkozik olyan mértékő túlfinanszírozás, amelynek év végéig történı rendezése
kissé bizonytalannak látszik.
A bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és javasolta a képviselı-testületnek az abban foglaltak
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a Gondozási Központ figyelmét, törekedjék arra, hogy
a plussz normatív támogatás mellett se lépje túl a költségvetését, igyekezzen a keretek között
maradni.
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A témához kapcsolódóan vetette fel, hogy a képviselı-testület tagjaival közösen szeretnének
egy intézményi bejárást tartani november hónapban. Személyesen is lássák, tapasztalják a
képviselık az intézmények helyzetét, mire fordítják a kapott támogatást, hogyan élik
hétköznapjaikat.
További hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület a tájékoztatót egyhangú, 17 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a” Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
Határidı:

Azonnal

5./ napirendi pont
Tulipános Óvoda többlet Önkormányzati támogatás kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottsági elnököt ismertesse a bizottság
kérelemmel kapcsolatos állásfoglalását.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a bizottság a kérelmet megtárgyalta és abból az
elgondolásból, hogy az Öregszılıi településrészen az óvodát megszüntetni nem szabad, olyan
döntést hozott, miszerint javasolja az önkormányzati támogatás mértékének megemelését
2000. Szeptember 1-tıl, amíg az ellátotti létszám a 33 fıt el nem éri.
Kérdés, vélemény a képviselık részérıl nem volt a bizottság javaslatával 17 igen szavazattal
egyetértettek és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közoktatási megállapodás alapján mőködı
Tulipános Óvoda önkormányzati támogatását 1000,-Ft/ fı /hó összegben megemeli
2000. szeptember 01.-tıl amíg az ellátotti létszám a 33 fıt el nem éri.
A Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Tulipános Óvoda Közoktatási
Megállapodás önkormányzati támogatásra vonatkozó részét módosítsa.
Határidı:
Felelıs:

2000. október 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

6./ napirendi pont
„Felsıoktatás” jeligéjő pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Czibulka György képviselıt, hogy Hangya Lajosné
bizottság elnök távolléte miatt ismertesse a Humánpolitikai Bizottság döntését a pályázatok
elbírálásáról.
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Czibulka György képviselı elmondta, a felsıfokú tanulmányokat folytató gyomaendrıdi
fiatalok támogatására kiírt pályázatra 11 pályázat érkezett. A képviselı-testület döntése
szerint évente két fı kaphatná az ösztöndíjat, de tekintettel a nagyszámú érdeklıdésre a
bizottság javasolta további két fıvel megnövelni a támogatásban részesülık számát a város
jövıbeni szakember ellátásának biztosítása érdekében.
A pályázók adatai az elıterjesztésben részletesen szerepel. A bizottság a támogatásra javasolt
négy pályázón túl javasolta Fülöp Lajos pályázót a 2001/2002-es tanévtıl, ha a tanulmányi
eredménye az elsı évfolyamon a közepes eredményt eléri, önkormányzati ösztöndíjban
részesíteni.
Kérte a bizottsági javaslat elfogadását.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı aziránt érdeklıdött, hogy milyen szempontok alapján
választotta ki a bizottság a támogatásra javasolt pályázókat.
Czibulka György képviselı az érdeklıdésre elmondta, a döntésnél elsıdlegesen az volt a
szempont, hogy milyen szakemberekre lehet vagy lesz szüksége a városnak a jövıben.
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzottakat annyival kívánta kiegészíteni, hogy a
városnak hosszú távon kell gondolkodni. Szükségünk van a fiatal pályakezdı szakemberekre.
A támogatásra javasolt fiatalok az iskola befejezéséig folyamatosan kapják az ösztöndíjat,
majd itt kezdik a gyakornoki idejőket a szerzıdés alapján.
Megkérdezte a képviselıket, van e további kérdésük, észrevételük a javaslattal kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, a bizottság javaslatát 17 igen szavazattal
támogatták és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a “Felsıoktatás” jeligére
beérkezett pályázók közül az alábbi pályázók részére nyújt havi 5000,- Ft, vagy
félévenként 25.000,- Ft támogatást a szorgalmi idı 10 hónapjára a 2000/2001-es
oktatási évtıl tanulmányaik befejezéséig:
V.éves orvostanhallgató
V. éves településfejlesztı
III. éves joghallgató
II. éves környezetgazdálkodó, hulladékgazdálkodó
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyerteseivel a
támogatási idıszakra a megállapodást kösse meg.
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület Fülöp Lajos pályázónak
felajánlja a 2001/2002-es tanévtıl az önkormányzati ösztöndíj megkötésének
lehetıségét, ha tanulmányi eredménye a közepes eredményt eléri.
Szabó József
Szújó Zsolt
Tóth Judit
Petrovszki Tímea

Határidı:

Felelıs:

Gyomaendrıd, Gyóni Géza út 29.
Gyomaendrıd, Endrıdi út 18.
Gyomaendrıd, Fáy út 6
Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp.4/2

a pályázók kiértesítése: azonnal
a megállapodások megkötése: 2000. November 30.
II. pont vonatkozásában: 2001. Szeptember 15.
Dr. Dávid Imre polgármester
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( Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. )

7./ napirendi pont
Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladat pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt tegyen rövid szóbeli
kiegészítést az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Rau József osztályvezetı elmondta, mint bizonyára ismeretes a szennyvízberuházásra
benyújtott céltámogatási pályázaton nyert a város, melynek során 40 %-os központi
támogatásra tettek szert. A saját forrás csökkentésére további pályázati lehetıségeket kell
felkutatni és megpályázni.
Jelen esetben a megyei Területfejlesztési Tanács által biztosított pályázati lehetıséget
szeretnék kihasználni. Ebben az esetben a maximális támogatási lehetıség 30 %, ugyanakkor
a saját forrás mértékét is ebben az összegben kell meghatározni, mivel a pályázat
összeállításánál nem lehetett figyelembe venni az egyéb olyan pályázati forrásokat, amelyeket
elızetesen már megpályáztunk, de még nem ítélték meg az önkormányzat számára.
A saját forrás mértékét évenként a költségvetési rendeletekben kell majd biztosítani, a
határozati javaslatban feltüntettet ütemezés szerint.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
258/2000. (X.26.) KT. sz. határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
Decentralizált Környezetvédelmi Alap Célfeladat pályázatot nyújtson be a szennyvíz
csatornahálózat II-III. ütemének nettó 1.596.948 ezer Ft összköltségő építési
munkáira.
A Képviselı-testület jelen határozatával módosítja 192/2000. (VII.27.) számú
határozatát: a beruházás saját forrásának összegét a beruházási költség 30%-ára
módosítja, azaz nettó 479.084 ezer Ft-ot az éves költségvetési rendeleteiben biztosít
az alábbi ütemezés szerint:
2000. évben
24.000 ezer Ft.
2001. évben
120.000 ezer Ft.
2002. évben
144.000 ezer Ft
2003. évben
191.084 ezer Ft.
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a saját forrás igény csökkentésére az
Önkormányzat 2001 évben pályázatot nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács Területi Kiegyenlítı keretbıl igényelhetı támogatás elnyerésére.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester
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8./ napirendi pont
Közremőködés HU-99.04-01 Phare pályázatban
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Phare programiroda által kiírt pályázati felhívásra van
lehetısége az elıterjesztésben felsorolt szervezeteknek pályázatot benyújtani. A pályázati
kiírás célja a hátrányos helyzető roma fiatalok felzárkóztatásának elısegítse, és olyan tartós
megélhetésnek a biztosítsa, amelynek keretében egy megfelelı képzettségre is szert tehetnek.
Az önkormányzat a pályázat benyújtása során egy koordináló, összehangoló szerepet vállalna
fel a pályázatban résztvevı szervezetek, így a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Mővelt
Cigány Ifjúságért Alapítvány, a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola a Munkaügyi Központ
Gyomaendrıdi Kirendeltsége valamint a Békéscsabai Regionális Munkaerıfejlesztı és Képzı
Központ között.
Mivel a képzés elindításához minden feltétel adott, ezért a véleményezı bizottságoknak az
volt a javaslata, hogy az önkormányzat vállalja fel a koordináló szerepkört és támogassa a
pályázat benyújtását.
A Képviselı-testület a véleményezı bizottságok javaslatát egyhangú 18 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a pályázat benyújtásával a HU99.04-01. számú „A halmozottan hátrányos helyzető, elsısorban roma fiatalok
társadalmi beilleszkedésének támogatása” címő Phare program II/2. alprojektre
Iskolarendszeren kívüli képzések, képzési- foglalkoztatási programok kidolgozása,
továbbfejlesztése és megvalósítása Magyarországon 2000-2002, ezen belül a juh és
kecske program alprojektekre. Együttmőködését a Békés Megyei Regionális
Munkaerı Fejlesztési és Képzı Központ gesztorságával a Békés Megyei Munkaügyi
Központ, Gyomaendrıd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, „A Mővelt
Cigányifjúságért” Alapítvány, Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium és
Gyomaendrıd Város Önkormányzata közösen valósítja meg.
A Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázattal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 17.
Dr. Dávid Imre polgármester

9./ napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6 osztályos képzése
Czibulka György képviselı a Humánpolitikai Bizottság képviseletében elmondta, az elmúlt
ülésén a képviselı-testület határozatban utasította a bizottságot, miszerint vizsgálják meg
annak szükségességét, hogy a 6 osztályos gimnáziumi képzés vonatkozásában a következı
tanévben induló évfolyam csoportlétszáma ne az átlaglétszámban, hanem attól magasabb
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tanuló létszámban kerüljön meghatározásra, továbbá meg kellett vizsgálni, hogy a képzési
formák között az átjárhatóság biztosított e.
Az utasításnak a bizottság eleget tett, kialakította álláspontját, mely szerint a következı
tanévtıl a 6 osztályos gimnáziumi képzést legalább 26 tanulóval javasolja indítani,
ugyanakkor megállapította, hogy az átjárhatóság a törvényben elıírt követelményeknek
megfelel.
Kérte a képviselı-testület a bizottsági javaslat elfogadásra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, elolvasva a gimnázium valamint a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola igazgatója által a hatosztályos képzéssel kapcsolatban írt
szakvéleményeket, megállapítható, hogy a képzési formák közötti átjárhatóságról nem
egységes a véleményük. Az általános iskola igazgatója a szakvéleményében részletesen
taglalja, hogy miért nem átjárható, a gimnázium igazgatója szerint pedig átjárható. Kinek van
igaza?
Dr. Kovács Béla képviselı, mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója hozzászólásában
elmondta, a bizottsági ülésen részletesen, mindenre kiterjedıen megvitatásra került a
hatosztályos képzés, valamennyi érintett elmondta ezzel kapcsolatos véleményét.
Az írásos anyagból az iskolák érvei, érdekei megismerhetıek, de ha a képviselık részérıl
ezek után is felmerülnek homályos képek e képzéssel kapcsolatban, akkor talán ki kellene
kérni az érintett szülık véleményét is.
Ami az átjárhatóságot illeti, az általa tett írásos beszámolóban látható, hogy az elmúlt években
név szerint ki mikor, hová ment át, ami azt mutatja, hogy az átjárhatóság biztosítható. Bár
melyik iskolából különbözeti vizsgával akár év közben is beléphetnek a hatosztályos
képzésbe, és ugyan ez a helyzet fordítva is.
A témához kapcsolódóan kívánta elmondani, hogy a következı tanévtıl kerettanterv szerint
kell az iskoláknak mőködni, amely ismét felvethet ilyen problémákat, az átjárhatóság viszont
mindenkor azt teszi szükségessé, hogy a különbözetet letegye a tanuló, akár vizsga
formájában, akár pótlólagos tanulás formájában.
Jenei Bálint bizottsági elnök a maga részérıl azt támogatta, hogy maradjon a hatosztályos
gimnáziumi képzés az itt meghatározott feltételekkel. Természetesen meg lehet érteni az
általános iskolákat is, hiszen bizonyos értelemben ott a képzésbe átjövı tanulók miatt,
megbomlanak az osztályközösségek, ugyanakkor anyagi szempontból is érinti ıket.
Mindezek ellenére meg kell adni a lehetıséget azoknak, akik igénylik a magasabb színvonalú
képzésen való részvételt, és mind két oldalról korrekten kell kezelni, és hagyni, hogy a szülı
döntse el hová kívánja adni a gyermekét.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát ismertette a határozati javaslatot, melynek
tartalmát ezúton ajánlotta a gimnázium igazgatójának figyelmébe.
Megkérte a képviselıket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban a 2001/2002-es tanévtıl a hatosztályos gimnázium
évfolyamát legalább 26 fıvel engedélyezi indítani.
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A Képviselı-testület megállapítja, hogy a vizsgálat tárgyát képezı átjárhatóság a
törvényi elıírásoknak megfelelıen biztosított. Egyben felhívja Dr. Kovács Béla
igazgató figyelmét, hogy a felvételi eljárás szabályait a továbbiakban maradéktalanul
tartsa be.
Határidı:
Felelıs:

2001/2002-es tanév beiskolázásának idıszaka
Dr. Kovács Béla igazgató

10./ napirendi pont
A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány Mővészeti Alapiskolájának kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, a téma ismert a képviselı-testület elıtt,
hiszen az elmúlt ülésen már szó volt arról, hogy az alapítvány a néptánc oktatását
iskolarendszerő oktatás formájában a Katona József Mővelıdési Központban folytatná, addig,
amíg nem rendelkezik önálló ingatlannal. Mindehhez azonban a mőködési engedély
megkérése elıtt szükséges lett volna megkérni az önkormányzat, mint az ingatlan
tulajdonosának hozzájárulását, hogy az épületben alapfokú mővészeti képzést
folytathassanak. Ezen hiányosságra a Képviselı-testület felhívta az alapítvány figyelmét,
melyet ık a mellékelt kérelemmel pótoltak.
A véleményezı bizottságok a benyújtott kérelmet megtárgyalták, javasolják a képviselıtestületnek a hozzájárulás megadását.
A képviselı-testület részérıl kérdés, észrevétel nem volt 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2000. szeptember 1-tıl
visszamenıleg hozzájárul, hogy a Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó által
üzemeltetett önkormányzati tulajdonú Katona József Városi Mővelıdési Központban
(Gyomaendrıd, Kossuth út 9 .Hrsz:114) a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Mővészeti Alapiskolája iskolarendszerő alapfokú mővészeti képzést folytathasson a
közmővelıdési megállapodás idıpontjáig (2004. január 31.), valamint ez idıponton
belül addig, amíg az alapítvány önálló ingatlannal nem rendelkezik.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

11./ napirendi pont
Görbekút-Vidólaposi csatorna torkolati átereszének építése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt tegye meg szóbeli
ismertetıjét az anyaggal kapcsolatban.
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Rau József osztályvezetı a felkérésre elmondta, a téma másodszor van a Képviselı-testület
elıtt. A fenti munkálatok elvégzésre a különbözı pályázati lehetıségeket kihasználva
pályázatot nyújtottak be a Bm-i Területfejlesztési Tanácshoz, valamint a Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. A pályázatok értékelésénél a TEKI a kért 40 %-os
támogatással szemben az össz beruházás 20 %-át maximum 4.369.102 Ft-ot ítélt meg
számunkra. Az FVM elsı körben a pályázatot tartalmi és formai szempontból elfogadta, de
forráshiány miatt elutasította a kérelmet.
Mivel az igényünket jogosnak találták az FVM lehetıséget adott arra, hogy amennyiben a
2000 évi feltételeket az össz beruházás 60 %-os támogatottságát elfogadjuk, akkor a
pályázatunkat, ismételt benyújtás nélkül újra elbírálja, és remény van arra, hogy a kért
támogatást meg is ítélik számunkra.
A TEKI által megítélt támogatásra vonatkozó szerzıdést ez év október 31-ig meg kell
kötnünk, ami azt jelenti, hogy vagy vissza mondjuk a megítélt támogatást, vagy pedig
felvállalják, hogy az FVM pályázat megérkezéséig a kivitelezéshez hiányzó pénzösszeget az
önkormányzat meghitelezi, és a munkálatokat megkezdik. Ez azt jelentené, hogy 2001 évi
támogatás megítélése esetén ennek a munkának a 80 %-át központi forrásból meg tudjuk
valósítani.
Ahhoz, hogy a támogatási szerzıdést meg tudják kötni, szükség van a kivitelezı és a
lebonyolító kiválasztására is. A kivitelezés lebonyolításával a tervezési feladatokat is ellátó
MIKES Mérnök Irodát bízták meg. A kivitelezésre vonatkozóan pedig három vállalkozónak
küldték el az ajánlatot, melyek közül a legalacsonyabb ajánlatot a CAEMENTÁRIUS kft
tette, így gyıztesként ıt javasolják kihirdetni.
Összegezve arra kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak alapján hozzák meg
döntésüket, hogy a kivitelezıi a lebonyolítói illetve a támogatási szerzıdéseket minél elıbb
meg tudják kötni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi döntés hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/2000. (X.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért a Görbekút-Vidólaposi csatorna
torkolati átereszének átépítésével kapcsolatos – FVM-hez benyújtott – pályázat
ismételt benyújtásával.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatás felhasználására
vonatkozó támogatási szerzıdés megkötéséhez szükséges kivitelezési szerzıdést, a
legjobb ajánlatot adó CAEMENTÁRIUS Kft-vel kell megkötni.
A Képviselı-testület a beruházáshoz szükséges hiányzó forrást 17.198.000.-Ft-t a
2000. évi költségvetésébıl a fedezeti tartalék terhére biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását
készítse elı.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a kivitelezésre
és a támogatásra vonatkozó szerzıdéseket megkösse.
Határidı:
Felelıs:

2000. október 31.
Dr. Dávid Imre polgármester, és Dr. Csorba Csaba jegyzı
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12./ napirendi pont
Gyomaendrıd Vaszkó Mihály utca forgalmi rendjének megváltoztatása
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, lakossági
kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy az utcában a jelenleg kétirányú forgalmat –
figyelemmel a korábban kialakult közlekedési szokásokra, valamint az egyoldali
beépítettségre egyirányúra változtassák meg.
A bizottság a kérelmet megvizsgálta, a teljesítésnek akadályát nem látták, így javasolják az
utcán az egyirányú forgalmi rend bevezetését az elıterjesztésben leírt indokok alapján.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával 18 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/2000. (X.26.) KT. sz. határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Vaszkó Mihály utcán az egyirányú forgalmi
rend bevezetésével egyetért.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a forgalmi rend változásával járó
közlekedés biztonsági feladatokat végezze el.
Határidı:
Felelıs:

2000. december 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

13./ napirendi pont
Megállapodás a Békés Megyei Közútkezelı Közhasznú Társasággal
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottsági elnököt, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy a Békés Megyei
Állami Közútkezelı Közhasznú Társaság azzal a kérelemmel fordult Gyomaendrıd Város
Önkormányzatához, hogy Gyomaendrıd belterületén áthaladó 46. sz. fıút Bajcsy-Zsilinszky
és Fı út csomópontjának átépítése következtében területváltozások jöttek létre. Az
elıterjesztés tartalmazza az önkormányzat tulajdonába kerülı utakat, mint helyi közutat,
illetve a magyar állam tulajdonába és a Kht. vagyonkezelésébe kerülı, mint országos
közutakat. A megállapodás célja, hogy a változási vázrajzokon átvezetett ingatlanok tulajdon,
- illetve vagyonkezelıi jogai a valóságnak megfelelıen legyenek bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba.
Fentiek figyelembevételével kérné a Képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, és mivel kérdés, észrevétel nem
hangzott el, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/2000. (X.26.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd belterületén áthaladó 46. sz.
fıút Bajcsy-Zsilinszky és Fı út csomópontjának átépítése következtében a 46. sz. fı
közlekedési út és közvetlen környezetének területi adatainak a Békés Megyei Állami
Közútkezelı Közhasznú Társaság által (Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.) módosítására
készített megállapodást és a hozzátartozó megosztási vázrajzot az alábbiakban
részletezettek szerint elfogadja.
A DUPLEX Építı- és Földmérı Mérnöki Kft. 1999-ben készített munkarészei alapján
a következı területi változások jönnek létre:
Az Önkormányzat tulajdonát képezı területek változás után:
Helyrajzi szám
16/3
17/8
2181/1
2182/1

Terület nagysága (m2)
3043
365
3370
1323

Mővelési ága
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület

A Magyar Állam tulajdonába és a Békés Megyei Állami Közútkezelı Kht.
vagyonkezelésbe kerül:
Helyrajzi szám
16/2

Terület nagysága (m2)
7704

Mővelési ága
Közút

Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete utasítja a polgármestert
megállapodás és megosztási vázrajzok aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2000. november 30.

14./ napirendi pont
Otthonteremtı Tanya Alapítvány ingatlan felajánlása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy az Otthonteremtı
Tanya Alapítvány megkereste az önkormányzatot és alábbi ingatlanokat ajánlotta fel
térítésmentesen: Gyomaendrıd, Kossuth L. út 20. sz., Gyomaendrıd, Sulek kerti ingatlan,
Gyomaendrıd, kert ingatlan. A 15174 és a 1575/1 hrsz-ú ingatlanok a Kecsegés-zugban
vízpartra nyúló telkek. A földhivatalból kikért tulajdoni lap szemle alapján a Kossuth út 20.
szám alatti ingatlant bejegyzés sorrendjében:
1. 175.000 Ft jelzálog, jogosult: Békés Megyei Illetékhivatal,
2. 180.000 Ft végrehajtási jog, jogosult: Békés Megyei Illetékhivatal.
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A Kossuth út 20. szám alatti lakó ingatlant egyelıre csak külsı szemrevételezés útján lehetett
megtekinteni. Az épület külsı állagán, több helyen a vakolat hiánya mutatkozik, vizesedésre
utaló jelek tapasztalhatók, az udvar és a ház elıtti rész elhanyagolt. A nyílászáró szerkezetek
leromlott állapotban vannak.
Az ügyben több levélváltás történt, amelynek a lényege az Önkormányzat részérıl, hogy az
ingatlanok elfogadása csak az igény-, per- és tehermentes állapotban jöhet létre.
Amennyiben a felajánlás a megfelelı feltételek fennállása esetén elfogadásra kerül, úgy a
Kossuth út 20. szám alatti lakó ingatlan felújítást követıen szociális bérlakásként, a zárkerti
ingatlanok bérbeadás útján továbbhasznosíthatók.
Az ügyben történt legutóbbi levelezés ismételten megerısítésre került, hogy az ingatlanok
elfogadásának feltétele azok tehermentesítése, ehhez Gyomaendrıd Város Önkormányzata
maximum 500.000,- Ft erejéig tud hozzájárulni.
Az alapítvány részérıl megállapodás tervezetet kérnek, amelyben külön feltételként jelölik
meg az alapítványi érdek védelméhez, az alapítványi cél megvalósulása iránti kötelezettség
vállalását. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében célszerő a megszerzett ingatlanokat
a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának átadni, mivel a feltételek és a lehetıségek
szempontjából a legjobb adottságokkal rendelkezik e tekintetben.
Az elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a
Képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, és a szavazás elıtt javasolta
kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a „…felajánlott ingatlanokat kiürített (bérlı
nélkül) …” fogadja el az önkormányzat.
Ezt követıen felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/2000. (X.26.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Otthonteremtı Tanya Alapítvány
(1027 Budapest, Horvát út 1-7. B. ép. I. em. 9. sz.) által az alábbiakban felsorolt,
térítésmentesen felajánlott ingatlanokat kiürített (bérlı nélkül), igény-, per- és tehermentes
állapotban elfogadja:
1. Gyomaendrıd, Kossuth Lajos út 20. sz. (148 hrsz lakóház, udvar, telek 1447 m2),
2. Gyomaendrıd, Sulek kerti ingatlan (15175/1 hrsz összesen: 9011 m2, ebbıl 5342 m2
szántó 18,11 AK értékkel és 3669 m2 gazdasági épület, udvar)
3. Gyomaendrıd, (volt Molnár Gyula tulajdon) kert ingatlan (15174 hrsz, 1047 m2,
2,73 AK)
Gyomaendrıd Város Önkormányzata maximum 500.000,- Ft erejéig hozzájárul az
ingatlanok igény-, per- és tehermentesítéséhez.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felvállalja a megszerzett ingatlanok részbeni
alapítványi céloknak megfelelı további hasznosítását.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az alapítványi célfeladatok részbeni átvállalására
felkéri a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolát és egyben az átvett ingatlanok egy részét
térítésmentesen az intézmény részére átadja.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

15./ napirendi pont
Pártok és civil szervezetek részére helybiztosítás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Babos László bizottsági elnök elmondása szerint a pártok és a civil szervezetek többsége
abba a helyzetbe került, hogy kérelemmel fordultak az önkormányzathoz helybiztosítás
céljából. Az önkormányzat ilyen irányú feladatát törvény vagy rendelet szabályozza.
Mint érintett elmondta, az MSZP Városi Szervezete is ilyen helyzetbe jutott, mivel október 9ig le kellett adniuk azon ingatlant, ahol helyileg székeltek. Az önkormányzat áttekintette,
hogy milyen lehetıségei vannak. Véleménye szerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
ülésén elhangzottaktól eltérıen került meghatározásra a határozati javaslat.
A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy ugyan az önkormányzatnak szándékában áll az
endrıdi volt pártház, majd késıbb kisegítı iskola átadása a pártok, civil szervezetek részére.
Ilyen irányú kérés az endrıdi területen volt. Mivel a gyomai településrészen nem talált az
önkormányzat olyan ingatlant, amelyet át tudott volna adni a pártok, civil szervezet részére,
ezért az volt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kérése, hogy a Kossuth Lajos út 3. szám alatti
ingatlant az önkormányzat próbálja megszerezni a Kincstári Vagyonigazgatóságtól, és ezen
ingatlant biztosítsa a pártok, civil szervezetek részére, hiszen az MSZP, Munkáspárt,
korábban a Sportkör és a Szociáldemokrata Párt is ebben az épületben mőködött. Mivel ilyen
két központú településünk, ilyen szempontból a Gyomán és Endrıdön mőködı pártok nem
szívesen tennének meg túl nagy távolságot. Tehát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslata úgy hangzott, hogy amennyiben Endrıdön van igény a volt Kisegítı iskola (Fı út 5.
sz.) épületére, akkor azt az érintett párt és/vagy civil szervezet kapja meg. Gyomán pedig a
Kossuth Lajos út 3. szám alatti ingatlant próbálja megszerezni az önkormányzat, és azt
biztosítsa a pártok és civil szervezetek számára.
Felvetıdött akkor további javaslat is, hogyha ez nem sikerül. Az elızı napirendben szerepelt
a Kossuth Lajos út 20. szám alatti ingatlan, mely esetlegesen alkalmas lett volna, de mivel az
ingatlan átvétele feladatokkal is jár, nem biztos, hogy ebbe ezt a funkciót be tudják építeni. A
Sallai út 4. szám alatti ingatlanra túl sok igény van, ezért nagyon csekély az esélye, hogy az
önkormányzat meg tudja szerezni, de ettıl függetlenül erre is be kellene nyújtanunk az
igényünket. Ami még eltér a korábbiaktól, hogy a határozati javaslat utolsó mondata úgy szól:
„Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Fı út 5. szám alatti ingatlant igénybejelentés
esetén a pártok és civil szervezetek részére értékesíti.” Nem hiszi, hogy ilyen elıfordulhat,
valamilyen tévedésrıl lehet szó. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján is mondhatja, hogy
a gyomai és az endrıdi területen is próbálja az önkormányzat a pártokat és a civil
szervezeteket elhelyezni valamilyen önálló ingatlanban, még hogyha ennek az az ára is, hogy
késıbb önmaguk próbálják meg az ingatlanokat fenntartani.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elnézést kért a Képviselı-testület tagjaitól az utolsó mondatért,
mivel az valóban nem hangzott így el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén és az
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elıterjesztés készítése során is elkerülte figyelmét. Valójában itt arról van szó, hogyha a
pártoknak és civil szervezeteknek nem kell a Fı út 5. szám alatti ingatlan, akkor
gondolkodjon a Képviselı-testület annak értékesítésérıl, hiszen kapott az önkormányzat egy
kérelmet, mely az ingatlan megvásárlására irányul.
Kérné a helyesbítést figyelembe venni a határozat meghozatalánál.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elıször is szerette volna elmondani, hogy bírják
polgármester úr két éves ígéretét két civil szervezet (Endrıdiek Baráti Köre és a Kisréti
Gyógyszállóért Alapítvány) nevében, ezért nem újították meg a helység biztosítása iránti
kérelmüket. Ha szükséges, akkor írásban megerısítik fenti irányú szándékukat. A helyi
MKDSZ még a nyár folyamán beadta kérelmét a Kincstári Vagyonigazgatósághoz a Sallai út
4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. A holnapi nap folyamán viszi fel Budapestre a párt
képviseletében a lemondó nyilatkozatukat, mert 15 évig elidegenítési tilalom van az
ingatlanon, illetve rossz az állapota és nem tudják saját erıbıl felújítani. Információi szerint
nem voltak teljesen esélytelenek az ingatlan megszerzésére.
Dr. Dávid Imre polgármester felszólalásában elmondta, hogy véleménye szerint a határozati
javaslat utolsó mondata nem helytálló, a többi hasonlóan hangzott el a bizottsági üléseken.
A Kossuth Lajos út 3. szám alatti ingatlant próbálják megszerezni, ha a rendırség nem lép be.
A Sallai út 4. szám alatti ingatlanra azért nyújtja be az önkormányzat igényét, hogy felhívják
a figyelmet az épület rossz állagára, és minél elıbb pontot tegyenek az ügy végére. Az
endrıdi oldalon pedig a volt Kisegítı iskola épületét felajánlják a pártok és civil szervezetek
részére, ha erre az ingatlanra nem tartanak igényt, akkor az önkormányzathoz kerül, és ezt
követıen döntenek az értékesítésrıl. Széttekintettek a városban és rá kellett jönniük, hogy a 2.
sz. Általános Iskola tornaterme melletti termek (legalább 4) majdnem teljesen
kihasználatlanok. Kis felújítással, főthetı termek találhatók a különálló épületben. Civil
szervezetek esetében lehetıség volna a termek hasznosítására. Képviselı-testületi ülést
követıen az endrıdi oldalon pályázati formában kiírják a Fı út 5. szám alatti ingatlant. A
pályázat feltétele, hogy az igénybevevınek kell fenntartania. Egy pontos tervrajz készítésére
van szükség.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint sok kellemetlenséget kerülnének el,
hogyha a hivatal készítene a pályázatok, illetve az ingatlanok mellé egy hozzávetıleges
fenntartási költségszámítást. Tehát hogy a pályázók kb. tudjanak számolni azzal, hogy ha pl.:
4-5 szervezet veszi igénybe az ingatlant mennyiért van erre lehetıségük. Valamilyen
támpontot kellene adni a szervezeteknek, hogy tudják, mire vállalkoznak.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint valamely pártnak, vagy civil szervezetnek az
ingatlanokat igénybevevık közül fel kell vállalni a felelısséget. Bízik abban, hogy a
novemberi bizottsági, illetve testületi ülésre bekerül az elıterjesztés.
Babos László bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy az a mondat zavarja, hogy: „ A
tárgyalások eredménytelensége esetén Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pártok és
civil szervezetek elhelyezését a már leírt feltételek mellett a volt Kisegítı Iskola ingatlanban
biztosítja.” – és nincs tovább. Örül annak, hogy az intézmények területén kaphatnak
lehetıséget mőködésükre. Korábban kísérletet tettek erre (Kossuth úti óvodában), azonban
jegyzı úr nem adta hozzájárulását. Arra szeretne a határozati javaslatban utalni, hogy további
gondot kell erre fordítani, mindaddig, míg meg nem oldódik az ilyen jellegő probléma.
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint nincs az önkormányzatnak elhelyezési
kötelezettsége, térítés ellenében bocsáthat rendelkezésre ingatlant. Az önkormányzathoz
kérelemmel forduló pártoktól már kérték az erre vonatkozó jogszabályt, azonban azt még nem
adták át.
Ifj. Dógi János képviselı kérdésként vetette fel, hogy az endrıdiek esetében nem volna-e
célszerőbb a Közösségi Házban biztosítani a helységeket a pártok és civil szervezetek részére.
Köztudott, hogy a Kisegítı Iskola milyen rossz állapotban van, vevı is volna az ingatlanra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök Dógi úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy az endrıdi
Közösségi Házban azért nehéz elképzelni a pártok elhelyezését, mert bizonyos vagyon- és
iratırzési szabályok vannak, ezért nem szerencsés, ha több szervezet ugyanazon helyiséget
használja, és nem biztosított az iratok külön történı elhelyezése, ezért nem tartja
kivitelezhetınek a javaslatot.
Gellai Imre alpolgármester egyetért az endrıdi részt illetıen, hogy a pártoknak és/vagy a
civil szervezeteknek ajánlják fel a Fı út 5. szám alatti ingatlant. Elsı lépésben terheivel együtt
fel kellene ajánlani a szervezeteknek, mivel kellemetlen lenne, ha a végén gazdátlanul
maradna az épület. Továbbá egyetért a polgármester által elmondottakkal, hogy egy valaki a
legnagyobbak között, vállalja fel az ingatlan koordinálását. A pártok és civil szervezetek
anyagi helyzetét ismerve is szükség volna erre. Úgy hirdessék meg az ingatlanokat, hogy a
pályázatban a körülbelüli rezsiköltség szerepeljen. Ha az önkormányzat a legszükségesebb
felújítási munkálatokat elvégzi, átadást követıen a bentlakóknak kell a további
karbantartásról gondoskodni. Aki átveszi az ingatlant (pártok, civil szervezetek vezetıi), írják
alá, hogy az megtörtént, hogy a késıbbiek folyamán felelısként elszámoltathatók legyenek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy az itt
elhangzott gondok is megerısítették abban, hogy mint megoldás kezd elterjedni az ilyen
jellegő problémákban, hogy a helyi civil szervezeteknek létre kell hozni egy un.
elıszervezetet. Úgy gondolja, hogy most jött el a kellı lélektani pillanat, hogy a civil
szervezetek elıszervezetét megalakítsák. Figyelembe véve, hogy pályázat kerül kiírásra, egy
kicsit hosszabb határidıt szeretne kérni kb.: 60 nap, mert ennek az elıszervezet
létrehozásának némi idıszükséglete van. Két elıadás hangzott el Békés megyében erre
vonatkozóan (Békéscsabán és Szarvason). A felvetett problémákat jogosnak találja. Az
elıszervezet létrehozása során lesz kivel szerzıdni.
Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye, hogy nem szükséges pályázatot kiírni. Elmondása
szerint nyilvántartás van arról, hogy milyen pártok és civil szervezetek vannak, megér ez egy
beszélgetést, összehívást, melybe meghívnának minden vezetıt, képviselıt, tárgyalni velük –
tájékoztatásként elmondani a lehetıségeket, milyen költségvonzatok vannak - , ami alapján el
tudják dönteni, igényt tartanak e az adott épületre vagy nem. Ha az utóbbi mellett döntenek,
úgy meg lehet kezdeni az értékesítést az érdeklıdık körében.
A pályázat kiírásból lehetnek bonyodalmak, félreértések, amit célszerő lenne elkerülni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a civil szervezetek helyi vezetıi, ha
betartják a törvényes mőködést, akkor nem döntésképesek egy-egy nagyobb horderejő
kérdésben. Egy jogképes nyilatkozatot magasabb szinten lévı döntési szervezet, vezetıség
vagy közgyőlés tehet.

374

Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a pályázatot meghívásos úton hirdetnék meg.
November 9-re az anyagot elıkészítik, és összehívják az érintettek vezetıit az írásos
nyilatkozat megtételére.
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint hosszabb távon a városnak abban kellene
gondolkodni, hogy segítse a pártokat, civil szervezeteket. Valahol a képviselı-testület is
számít, ha mást nem négyévenként, ezen szervezetek segítségére, támogatására.
A pályázati megoldást nem igen tartotta helyesnek, annál is inkább, mivel ezek a szervezetek
a tagdíjon felül más pénzeszközökkel nem igen rendelkeznek, így ha önköltségi alapon –
esetleg még a felújítást is beszámítva – akarja a város helyiséghez juttatni ıket, biztosítani a
mőködési feltételeiket, abból nem úgy sem lesz semmi.
Azzal viszont egyetértett, hogy ne kapkodják el a döntést, hanem gondolják át, hogy a
törvények figyelembe vételével milyen egyéb lehetıségek mutatkoznak.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve az elhangzott véleményeket, hozzászólásokat
megfogalmazta, miszerint a Képviselı-testület december havi ülésre a pályázati kiírást
elıkészítik, és legkésıbb jövı év februárjában döntenek ebben a kérdésben. Addig a Fı út 5.
sz. alatti ingatlan nem kerül értékesítésre.
Felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az általa megfogalmazottak
kiegészítésével hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/2000. (X.26.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pártok és civil szervezetek elhelyezését
legalább 4 szervezet igénybejelentése esetén elsıdlegesen a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság kezelésében lévı Gyomaendrıd, Kossuth Lajos u. 3. szám alatti ingatlan
megszerzése útján biztosítja.
Az épület fenntartással, felújítással és karbantartással kapcsolatos munkálatokat a
bérlık kötelesek elvégeztetni.
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete utasítja a polgármestert, hogy kezdje meg a
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal a Kossuth Lajos u. 3 alatti ingatlan önkormányzati
tulajdonba kerülésével kapcsolatos tárgyalásokat. Továbbá jelezze a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság felé, hogy a Sallai u. 4. szám alatti ingatlan leromlott, elhanyagolt
állapotára tekintettel Gyomaendrıd Város Önkormányzata a további elértéktelenedés
megállítása és a megfelelı funkcióval való ellátása mellett igényt tart az épület
megszerzésére.
A tárgyalások eredménye tükrében igény esetén Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete a pártok és civil szervezetek elhelyezését a már leírt feltételek mellett a volt
„Kisegítı Iskola„ ingatlanban biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
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16./ napirendi pont
Kacsóh Pongrác u. 4. sz. alatti szolgálati bérlakás értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottság elnököt néhány szóban
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanra
Mészáros Zoltán és felesége adott be vételi ajánlatot, melyben vállalnák a 3.6 millió Ft vételár
megfizetését. A vevık a vételár 2/3 részét a szerzıdés aláírásával egyidejőleg, míg a
fennmaradó 1/3 részt legkésıbb 2001. október 31-ig vállalnák megfizetni.
A bizottság javaslata, hogy ezen feltételekkel értékesítsék az ingatlant kérelmezık részére.
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a határozati javaslatot egyhangú 18 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/2000. (X.26.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete Mészáros Zoltán és Mészáros Zoltánné
5500 Gyomaendrıd, Október 6. Ltp. 1/D. 3/8. szám alatti lakosok részére értékesíti a
Önkormányat tulajdonában lévı, Kacsóh Pongrác u. 4. szám alatti összkomfortos, 93
m2 alapterülető 3 szoba + garázs szolgálati bérlakást bruttó 3,6 millió Ft összegben.
Vevık a vételár 2/3 részét ( 2.370 eFt ) a szerzıdés aláírásával egyidejőleg, a
fennmaradó 1/3-át ( 1.230 eFt ) legkésıbb 2001. október 31-ig kötelesek egy
összegben kifizetni.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

17./ napirendi pont
Davidovics László ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelme
Babos László bizottsági elnök elmondta, Davidovics László a Vásártéri ltp. 23. fsz. 2.sz.
alatti ingatlan megvásárlására nyújtott be kérelmet. Kérelmezı és családja jelenleg ebben a
szolgálati bérlakásban lakik, a család végleg szeretne Gyomaendrıdön letelepedni.
Davidovics László és felesége egyetemet végzett pedagógusok, négy éve élnek a városban,
már megkapták a magyar állampolgárságot.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és két alternatív javaslatot fogalmazott meg.
I. Ne értékesítsék kérelmezı részére a szolgálati bérlakást, hanem ajánljanak fel részükre
450.000 Ft önkormányzati támogatást elsı lakás megszerzéséhez, amely a szabadpiacon
történı lakásvásárláshoz mindenképpen segítséget jelenthet.
II. Bruttó 2.5 millió Ft összegben kerüljön értékesítésre a lakás kérelmezı részére úgy, hogy
1.5 millió Ft-ot a szerzıdés aláírásakor, míg a fennmaradó részt 1 éven belül fizesse meg az
önkormányzat részére.
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Személyes kérése a testület felé, hogy a 2. sz. alternatíva szerinti javaslatot fogadják el,
tekintettel arra, hogy két egyetemet végzett szakemberrıl van szó, akikre az iskolának, a
városnak nagy szüksége van.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint mind két alternatíva szerinti javaslatot fel
kellene ajánlani kérelmezı részére azzal, hogy november 15-ig írásban nyilatkozzon, hogy
melyik ajánlatot fogadja el.
A beterjesztett határozati javaslat mind két alternatívát tartalmazza.
Dezsı Zoltán alpolgármester a maga részérıl az I. sz. javaslatot tartotta elfogadhatónak,
tekintettel a képviselı-testület azon korábbi döntésére, miszerint az önkormányzat a
tulajdonában lévı szolgálati bérlakások állományát értékesítés útján nem kívánja csökkenteni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy az elhangzottak figyelembe
vételével hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal a beterjesztett határozati
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/2000. (X.26.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alábbi I. és II. határozati javaslatban
szereplı választási lehetıséget ajánlja fel külön - külön Davidovics László
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23. fsz. 2. sz. alatti lakos számára, azzal a kikötéssel,
hogy 2000. November 15 - napjáig írásban kell választ adni. Amennyiben a fenti
idıpontig nem ad választ, úgy az önkormányzat részérıl az ajánlattétel tárgytalanná
válik.
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - figyelemmel a 360/1998.(XI.26.) KT számú
határozatára - az Önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23.
szám alatti szolgálati bérlakást nem értékesíti Davidovics László részére.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Davidovics László és családja részére az elsı
lakás megszerzéséhez nyújtandó 450 eFt önkormányzati támogatást biztosít, melyet
2001. június 30-ig tart fenn.
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 360/1998.(XI.26.) KT számú határozatától
eltérıen egyedi méltányosság alapján - tekintettel kérelmezı által kifejtett indokokra az Önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23. szám alatti
szolgálati bérlakást értékesíti bruttó 2,5 millió Ft összegben Davidovics László
részére.
Vevınek a szerzıdés aláírásával egyidejőleg 1,5 millió forintot készpénzben kell
megfizetnie, a vételár fennmaradó részét pedig legkésıbb 1 éven belül köteles
kiegyenlíteni.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester
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18./ napirendi pont
Az önkormányzat birtokában lévı mezıgazdasági területek bérbeadása a 2000/2001
gazdasági évre vonatkozóan
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gellai Imre alpolgármestert néhány szóban ismertesse
az elıterjesztés lényegét.
Gellai Imre alpolgármester elmondta, a legfrissebb állapot szerint azok a mezıgazdasági
területek, amelyek eddig gazdátlanok voltak, gazdára találtak úgy, hogy elméletben vannak
jelentkezık, felfogták ıket, de gyakorlatban még nem minden terület van megmővelve.
Többségével a szerzıdések megkötésre kerültek, sıt már odáig jutottak, hogy két
jelentkezınek nem is jutott terület. Átlagban 3-10 hektár közötti területeket vettek bérbe, két
vállalkozó van, akik 100 hektárt meghaladó területet kíván mővelni.
A haszonbérleti díj fizetését illetıen lényegi változás nem történt az elmúlt testületi ülés óta,
ígéretek szerint november hónapban várható az elmaradt bérleti díjaknak a rendezése.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a kimutatott 11,6 millió Ft haszonbérleti díj elmaradás
vonatkozásában érdeklıdött, hogy van e érvényes szerzıdése az önkormányzatnak a
földhasználókkal – elismerik e a tartozást.
Kérdése volt továbbá, hogy szeptember 30-ig megtörtént e a követelés közlése az érintettek
felé, ugyanis ellenkezı esetben a tartozás behajtása további nehézségbe ütközhet.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, van akivel van érvényes
szerzıdésünk és van akivel nincs. Teljes mértékben igaza van a képviselı asszonynak a
követelést illetıen, a gond mindössze annyi, hogy a kintlévıségek egy része a vitatott földek
használóinál jelentkezik, ahol bizonyos intézkedésekre – pereskedést a tartozás behajtására –
az önkormányzatnak nincs lehetısége.
Ezzel a használók egy része tisztában van, ezért szeretnék a szerzıdések aláírásával
egyidejőleg nyilatkoztatni ıket a tartozás elismerésére, mert így, ha az önkormányzat
tulajdonába kerül a földterület, úgy lehetıség lesz annak behajtására.
A követelés közlése folyamatosan kiküldésre kerül, de sok esetben eredménytelenül.
Császárné Gyurciza Éva képviselı hangsúlyozta, abban az esetben, ha a föld tulajdonjoga az
önkormányzaté lesz a tartozásokat csak úgy tudják behajtani, ha a követelést minden évben
megismételték.
Hozzászólás, kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, a képviselı-testület a
határozati javaslatot az elıterjesztés szerint 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/2000. (X.26.) KT számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elmaradt haszonbérek
megfizettetése érdekében a 2000/2001 gazdasági évre vonatkozóan 2000. december
31. napjáig nyilatkoztatja a tartozással rendelkezı természetes - és jogi személyeket,
amelyben elismerik a hátralékukat és kötelezik magukat azok megfizetésére
elfogadható határidın belül.
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A szerzıdést kötı tartozással rendelkezı természetes - és jogi személyeknek a
szerzıdések aláírásával egyidejőleg kell meg tenni a fenti nyilatkozatot.
Amennyiben a bérlık nem hajlandók a fenti feltételekkel elfogadni a szerzıdés
megkötését, úgy Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a
földterületeket megtekintett állapotban bérbe adja más haszonbérlık részére. A
bérbeadás lebonyolításával Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a létrehozott
szakmai véleményezı munkacsoport bízza meg Gellai Imre alpolgármester úr
vezetésével.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester

19./ napirendi pont
Tájékoztató az építményadó ellenırzésérıl
Dr. Csorba Csaba jegyzı az írásos elıterjesztést az alábbiakkal kívánta kiegészíteni.
A költségvetés elfogadása során megfogalmazódott a Képviselı-testület részérıl, hogy az
egyes adótételeket nem kívánja emelni, viszont az adóbehajtási fegyelmet erısíteni kell.
Ennek megfelelıen került sor az összes helyi adónem vonatkozásában egy átfogó
ellenırzésre.
Az építmény adó vonatkozásában az ellenırzési tevékenység eredményesnek mondható. Itt
kívánta megköszönni a holtágak mentén lévı egyesületek együttmőködését,
közremőködésükkel jelentısen hozzájárultak az ellenırzés eredményességéhez.
Az ellenırzés forintális eredménye a jövı évi költségvetésben lesz észlelhetı, hiszen a
bevallott építmények száma duplájára növekedett.
Az idegenforgalmi adó tekintetében az ellenırzés szintén eredményesnek mondható, a jövı
évben sem szabad abbahagyni ennek az adónemnek az ellenırzését.
Az iparőzési adó ellenırzés eredményérıl november hónapban kap tájékoztatást a képviselıtestület. Általában a bevallások rendbe voltak, különösebb gond nem jelentkezett, egy-két
esetben voltak kirívó könyvelési hibák, adóbevallási problémák. Ezen adónem
vonatkozásában az önkormányzat megbízást adott egy könnyvizsgáló részére 250 e Ft
összegben az ellenırzésben való közremőködésre. Az eddig feltárt adóhiány eléri az 1 millió
Ft-ot, így a megbízási díj vissza fog térülni.
A magánszemélyek kommunális adójával nem volt probléma, a gépjármőadó ellenırzés
jelenleg folyamatban van.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint egy bizonyos adótétel emelést jövı évben
végre kell hajtani, megfelelı keretek között, és fel kell tárni a nem fizetıket.
Az egyes adónemekre ellenırzésének eredményérıl egy összefoglaló tájékoztató a Képviselı
–testület novemberi ülésére beterjesztésre kerül.
További hozzászólás, kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot az elıterjesztés szerint egyhangúlag, 18 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Mivel a zárt ülés elıtt több írásos napirendi pont nem volt, felkérte a Képviselı-testület
tagjait, hogy amennyiben van bejelentenivalójuk, azt tegyék meg.

Dr. Valach Béla bizottsági elnök a helyi kábeltelevíziós rendszer kiépítésérıl, folyamatáról
szeretne információt kapni az illetékesektıl. Ugyanis hallomása szerint van egy szarvasi cég,
aki terít jelenleg.
Illetve lakosok keresték meg azzal a jellegő kérdéssel, hogy aki új lakást, házat kapott, a régi
ingatlan kinek a tulajdonába kerül, marad?
Konkrét esetben keresték meg, egy család lakóépülete részben önhibából, részben a belvíznek
köszönhetıen lakhatatlanná vált. 25-30 éve semmilyen felújítási munkálatokat nem végeztek
a házon, most megkapták gyakorlatilag ingyen a mellettük lévı ingatlant, amit hasonlóan
lelaknak, és használnak egy dupla portát. – Az ottani szomszédságnak nem tetszik a dolog. Dr. Csorba Csaba jegyzı úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy több alkalommal (írásban
és telefonon is) kerestük a FiberNet Rt.-t, ígéretet kaptunk, azonban semminemő tájékoztatást
nem küldtek önkormányzatunknak a kábeltelevíziós hálózat kiépítését illetıen. Nemcsak
Szarvas, hanem Békéscsaba és Mezıtúr is végzi a mőholdon keresztül sugárzó terítést.
Lehetséges, hogy mindez a helyi kábeltelevízió kérdését eldönti, mivel jó minıségő adást
sugároz, viszonylag kedvezı áron (havidíj: 3.000,- Ft-tól, egyszeri készülék elhelyezési díj:
kb. 35.000,- Ft). Véleménye szerint a tehetısebb réteg nem fog várni a helyi kábeltelevízió
bekötésére.
Elmondása szerint már a telefon koncessziós pályázatokról folyik a tárgyalás és nem igazán a
helyi kábeltelevízió kiépítése ami meghatározó. Ezért olyan nehéz hozzájutni érdemi
információhoz.
A másik kérdésre – mely az új házat, vagy nagyobb összegő támogatást kapottak tekintetében
– válasza: bontási kötelezettség miatt volt erre lehetıségük. A bontásnak eleget kell tenni, a
telek marad a volt tulajdonos (aki kapta a támogatást) tulajdonában. Ezek a telkek általában
értékesítésre kerülnek és mint lehetséges beépítési telkek fognak az ingatlanpiacon
megjelenni.
Egyetért a felháborodott lakossággal, akik nehezményezik az ilyen jellegő lakásszerzést.

Dr. Dávid Imre polgármester mivel további bejelentés, kérdés nem hangzott el, ezért
tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján a Temetési
költség visszatérítésével, és a Személyi tulajdonban lévı épületek belvízkár helyreállításával
kapcsolatban érkezett fellebbezések megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
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Ezt követıen megköszönte az érdeklıdık részvételét, és az ülést bezárta.

K.m.f.

Czibulka György
hitelesítı

Kovács Attila
hitelesítı

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı
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