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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. november 30-i ülésérıl a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek

polgármester,

Gellai

Imre,

Dezsı

Zoltán

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach
Béla, Vass Ignác és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Rau József
osztályvezetık, Lévai Éva osztályvezetı helyettes
Önkormányzati intézmények vezetıi, meghívott vendégek valamint a
megyei és a helyi sajtó képviselıi
Kis Éva és Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetık
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urakat, az intézmények vezetıit, a hivatal osztályvezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdı
gyomaendrıdi polgárt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs testületbıl jelen
volt 18 fı képviselı. Elızetesen jelezte távolmaradása okát Ifj. Dógi János, aki az USA-ban
tartózkodik és Kovács Attila képviselı úr.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Garai János és Hack Mária képviselıket.
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
eseményeirıl:
A városnak gondjai vannak a 2. sz. Általános Iskolával, mivel mintegy l0 nappal a főtési
szezon elején, kiderült, hogy a Hısök úti tornaterem, könyvtár és az épületben található egyéb
helységek főtésére használt kazán kilyukadt, olyannyira, hogy javíthatatlanná vált. A kazánt
ki kell cserélni, de mivel oktatási szolgalmi idıszak van, ezért halasztást nem tőr. Soron kívül
intézték a tervezést, erre az egy hónapra nem célszerő vegyes tüzeléső kazán beállítása.
Kb. 700-900 E Ft költséget fog felemészteni a kazán tervezése, bekerülése és beüzemelése.
A költségvetés tervei alapján jövı évben tervezik az energiaracionalizálás keretében az
intézmény vegyes tüzeléső kazánjainak az átállítását, kiváltását gázkazánokra.
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További problémák jelentkeztek a 2. sz. Általános Iskolában, mivel a Hısök úti két tantermes
iskola, a Fı úton az udvari és az udvari kiszolgáló egyéb termek, helységek belvíz okozta
károkat szenvedtek. Részben ideiglenes, részben állandó tantermekrıl van szó. Egy része
életveszélyessé vált a repedések következtében, ezért építéshatósági vizsgálatára van szükség.
A PHARE 2000. támogatásban, mellyel 1.001 E EURO-t nyert a város, további magyar
pénzzel együtt, mely 250 E EURO, kb. 300 M Ft-ot megközelíti. Voltak aggályaink Vaskúttal
szemben, mivel az eredeti elképzelés szerint a tendert együtt írták volna ki. Erre nem került
sor, szétvették a tenderkiírást, és gyakorlatilag a beruházásnak elvi és gyakorlati akadálya
nincs, ha Brüsszelbıl visszajön a tender kiírás. Kb. 650 M Ft fedezet van eddig a kommunális
hulladéklerakó megvalósításához.
Tájékoztatni kívánta a Képviselı-testületet, hogy a magyar közbeszerzési eljárást vissza kell
vonnunk. A szükséges pénzügyi átcsoportosítások az egyeztetés folyamán megoldódtak. A
tenderkiírás lényegesen komplikáltabb és szigorúbb, mint a magyar szabvány, és nem biztos,
hogy olcsóbb.
December 20-án lesz a kistérségi települések megbízottjainak egy egyeztetı megbeszélés a
közbeszerzési eljárás visszavonásával kapcsolatban.
A Területfejlesztési Tanácsnál több pályázata volt bent a városnak. Forráshiány és nagysága
miatt nem nyert támogatást az Ipari park. Ezen pályázatunk továbbításra került a Gazdasági
Minisztérium felé.
14 M Ft-ot nyert a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola „kecskeprogramja”.
Egyéb pályázat útján az Országos Foglalkoztatási Alapból 6 M Ft-ot, valamint a Szociális
program keretében gépkocsi vásárlásra 3 M Ft-ot nyert a Gondozási Központ.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az intézmények csak abban az esetben juthatnak
támogatáshoz a Területfejlesztési Tanácstól, ha a várossal összefogva, egyeztetve együttesen
kerül sor a pályázat benyújtására.
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Gyomaendrıd
Város Önkormányzata és a Békés Megyei Munkaerıképzı Központ összefogásával került
volna sor egy pályázat kiírására, mely „a cigány fiatalok és a foglalkozásból kiesett fiatalok
foglalkoztatására” irányult volna. Ez azonban nem jött létre, mivel a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Békés Megyei Munkaerıképzı
Központ nem tudott megegyezni a pénzek elosztásán.
A Városi Képtárban lévı Dr. Latorcai Jánosné Ujházi Aranka festımővész ikonkiállítása
december 20-ig meghosszabbításra került, a nagy érdeklıdésre való tekintettel. Átlagosan
30-40 fı látogatja meg a kiállítást naponta, mely nagyon látványos és színvonalas.
A Fürdı pályázata a PHARE 2001-ben beadásra került. Utolsó információink szerint
Brüsszelben van az aláírt pályázat, 69 M Ft támogatással. Azt viszont pontosan nem tudjuk,
hogy a fedett fürdı, vagy a fedett uszodára adták meg elsı lépcsıben. Tehát úgy tőnik, hogy
ebben a kérdésben is elıre tudunk lépni. Ha a következı idıszakban nyerünk a Gazdasági
Minisztériumba beadott két pályázat vonatkozásában, akkor a fürdı felújításra kerül és
elkészül a fedett uszoda kb. 2002/2003-ra.
Jelen testületi anyag is tartalmazza, hogy a belvízkárok tekintetében lezárásra kerültek a
javítási munkálatok. 219 magántulajdont érintett a belvíz, mintegy 61,5 M Ft vonatkozásában,
az önkormányzat esetében mintegy 53,4 M Ft vonatkozásában, melyet a Katasztrófavédelmi
Parancsnokság elfogadott. Az önkormányzat 114 M Ft-ot kapott összesen.
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Balesetmegelızı tanácskozást tartottak november 23-án Szarvason. Megdöbbentett az a tény
bennünket, hogy ma baleset és közlekedésbiztonság szempontjából Gyomaendrıd hasonló
Szarvashoz. Sok gond van a városban, részben a tiszaugi híd megépítése következtében
megnövekedett a forgalom, a városon átmenı út mérete, nagysága, és a helyi forgalom
következtében balesetveszélyessé vált a város. Várhatóan az elkerülı út és a 46-os út
rehabilitációja, felújítása ez által remélhetıleg elıtérbe kerül. Erre vonatkozóan december 6án lesz a Közútkezelı Kht.-val egy elızetes egyeztetés.
November 1-tıl a vállalkozói igazolványok gond és probléma nélkül kiadásra kerültek az
Okmányirodában. Folyamatosan történt az átvétel, és a további kiadás.
Január 1-tıl remélhetıleg ugyanilyen folyamatossággal kerül sor a gépjármő ügyintézésre is
az Okmányiroda keretein belül, mely helyileg a Suzuki Autócentrum mellett a Fı út
140. szám alatt történik. Tehát aki gépjármővét mőszaki vizsgáztatásra, eredetiségvizsgálatra,
vagy átírásra viszi be, mindent egy helyen, ha nem is azonnal, rövid átfutási idı alatt
elintézhet.
December 21-én lesz a következı Képviselı-testületi ülés, melynek várható idıpontja 8.30
vagy 9.00 óra. 12.00 órakor ünnepélyes átadásra kerül a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
megépült kecskefarmja, majd a pék- és sütıüzem megtekintésére nyílik lehetıség. 13.30
órakor lesz Tímár Andrásné vállalkozó által létrehozott új vendéglátóegységnek az
ünnepélyes átadása. 16.00 órától pedig szalagavató kerül megrendezésre.
2001. május 6-14-e között meghívták az ottani Közlekedési és Vízügyi Minisztérium részérıl
egy közös holland-dán vízügyi útra. Maga a minisztérium, a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács, a Vízügy, ı maga és az önkormányzat támogatása szükséges. Az út összköltsége
250-300 E Ft körül várható.
Mivel a Képviselı-testület tagjai közül bejelentés, interpelláció nem hangzott el, megkérdezte
a jelenlévıket, hogy van-e kérdésük, észrevételük az írásos anyagtól eltérıen.
Bíró Károly a „Gyomaendrıdi Híradó” c. újság szerkesztıje a decemberi közmeghallgatások
idıpontja felıl érdeklıdött.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a gyomai területrészen a
közmeghallgatás december 7-én 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, az
endrıdi részen pedig december 14-én 17 órai kezdettel a Közösségi Házban kerül megtartásra.
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a 2000. évi költségvetésrıl
2. A 2001. évi költségvetési koncepció ismertetése
3. Beszámoló Gyomaendrıd Város Önkormányzatának vagyoni helyzetérıl
4. Tervezett beruházások 2001-es évtıl
5. A helyi adókból származó bevételek felhasználásáról szóló tájékoztató
6. A 2001. évi helyi adó tételeinek változtatásának ismertetése
7. 2000-2004. évi szennyvízberuházás
8. Kérdések, interpellációk
További kérdés, észrevétel a jelenlévık részérıl nem volt, ezért javaslatot tett az ülés
napirendjére, mely a meghívóban leírtaktól eltérı volt.
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Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az 5./ napirendi pont írásos anyaga, valamint a 4./
és 9./ napirendi ponthoz a kiegészítı anyag az ülést megelızıen került kiosztásra.
38./ napirendi pont: Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása
39./ napirendi pont: Bejelentések
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. A helyi adókról, valamint a gépjármőadóról szóló rendelet módosítása
2. Pályázat önkormányzati bérlakások kínálatának növelésére igényelhetı állami
támogatásra
3. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetési koncepciója
4. Helyi autóbusz közlekedésre kiírt koncessziós pályázatok elbírálása
5. Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos részére háziorvosi körzet kijelölése
6. Állami Számvevıszék ellenırzése
7. Az 1999.-2000. évek pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatai, végrehajtásának
legfıbb megállapításai
8. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
9. Tájékoztató a 2000. évi normatív támogatás várható alakulásáról
10. Városi Zene- és Mővészeti Iskola átszervezésének elıirányzat maradványa
11. Pénzeszköz átadás a Gyomaszolg Kft.-nek az Ipari Park kialakításához
12. Vízügyi Célelıirányzat pályázat benyújtása
13. A szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütemének tervezése és lebonyolítása
14. Ivóvíz beruházáshoz megítélt címzett támogatás összegének módosítása
15. A 13. havi illetmény forrásbiztosítása a 2000. évben
16. Liget-fürdı 2001. évi szolgáltatási árai
17. Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 2001. január 1. napjától
18. Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Közalapítvány támogatási kérelme
19. Intézmények alapító okiratainak módosítása
20. Beszámoló a Katona József Mővelıdési Központ közmővelıdési megállapodás
alapján történı üzemeltetésérıl
21. A SPORTTRIÓ Kft. beszámolója a sportcsarnok megbízási szerzıdés alapján történı
üzemeltetésérıl
22. Az „Enci”, valamint az endrıdi piactér fedett-nyitott pavilonjainak használatba adása
és üzlethely telekrésze értékesítése
23. Gyomai köztemetı bıvítéséhez terület vásárlása
24. Endrıdi u. 5-7. sz. alatti ingatlan vásárlás szociális bérlakás építéshez
25. Endrıdi u. 4. sz. alatti szociális bérlakás értékesítése
26. Szociális (szükség) bérlakások
27. Közhasznú társaság létrehozása
28. Ecsegfalva okmányirodai illetékessége
29. Körösladány és Köröstarcsa települések csatlakozása a térségi hulladéklerakó
építésére létrejött társuláshoz
30. Sportorvosi szerzıdés meghosszabbítása
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31. Humánpolitikai Bizottsági tag felmentése és új tag választása
32. „Szeretet és Gondoskodás” Mozgássérült Gyerekekért Alapítvány támogatási kérelme
33. Tájékoztató az adóhatósági ellenırzések eredményérıl
34. Tájékoztató a mezııri járulék alakulásáról
35. Jelentés a 2000. évi csapadékvíz csatorna karbantartó közmunkaprogram teljesítésérıl
36. Tájékoztató a belterületi utak, járdák 2000. évi fejlesztési, fenntartási munkáiról
37. Tájékoztató a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtott
támogatásokról
38. Közmeghallgatás idıpontjának meghatározása
39. 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
hangzott el, ezért egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 147/1999. (V.27.), 155/2000. (VI.29.),
156/1998. (V.28.), 166/2000. (VII.27.), 188/2000. (VII.27.), 191/2000.(VII.27.),
194/2000. (VII.27.), 205/2000. (IX.28.), 208/2000. (IX.28.), 211/2000. (IX.28.),
216/2000. (IX.28.) és a 224/2000. (IX.28.) KT. számú határozatokról készült jelentést
elfogadta.
Határidı:

azonnal

1./ napirendi pont
A helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT. rendelet, valamint A gépjármőadóról szóló
36/1995. (XII.22.) KT. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy az elıterjesztésnek két
része van, egyrészt a helyi adók emelését tartalmazza, másrészt a gépjármő adó emelése.
Maga az adórendelet tárgyalása kétlépcsıs lesz. A helyi adók tekintetében a
közmeghallgatáson részletes ismertetésre kerül, míg ahhoz, hogy a gépjármőadó kihirdethetı
legyen, a mai testületi ülésen szükséges annak elfogadása.
Az elmúlt évben is emelkedett a gépjármőadó, ennek megfelelıen viszonylag enyhébb
mértékben történik emelés a jövı évet illetıen. Az átlagos adótétel változás 10 %-ban
határozható meg. Ennek megfelelıen a gépjármőveknél az adótétel 100 kg-ként 770,- Ft/évre,
míg a lakó pótkocsi, lakóautó és sátras utánfutó adója 4.400,- Ft/évre módosulna. A
motorkerékpárok adótétele nem módosul, mivel az elmúlt évben a törvényi maximum
összegében került meghatározásra.
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A többi adónem vonatkozásában, tehát a magánszemélyek kommunális adója, az
építményadó, telekadó, illetve az idegenforgalmi adótételek tekintetében kb. 15 %-os mértékő
emelés várható.
Az iparőzési adó emelése az elmúlt évben viszonylag magas volt, ezért a jövı év
vonatkozásában változás nem várható.
Az idegenforgalmi adó vonatkozásában megoszlottak a bizottsági vélemények. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság kivételével 20 %-os és 80 %-os mértékő emelést javasoltak jóváhagyni.
Ennek megfelelıen belföldi vendég esetében 170,- Ft, külföldi vendég esetében pedig 280,- Ft
lenne az idegenforgalmi adó összege vendégéjszakánként. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
véleménye, hogy egységesen 220,- Ft/vendégéjszaka összegben kerüljön elfogadásra az
idegenforgalmi adó.
Véleménye, hogy a Képviselı-testületnek célszerő meghallgatni a helyi adók vonatkozásában
a közmeghallgatáson elhangzott véleményeket, hiszen ebben a témában jelenleg nem
szükséges dönteni, a rendelet megalkotására a Képviselı-testület december havi ülésén
kerülne sor.
Az adórendelet felülvizsgálata tekintetében szólni kell az ıstermelık adóztatásáról.
Az ıstermelık adómentessége a 2001-es évben a rendelet szerint is biztosításra kerülne.
Kisebb mértékő módosulás lenne az adótételek vonatkozásában, mely a piaci árusok
tekintetében következne be, ezen belül is az állat, vagy állati termékek, állati eredető
élelmiszer értékesítésével foglalkoznak.
Összegezve a fentieket, arra kérte a Képviselı-testületet, hogy az elhangzott bizottsági
vélemények figyelembevételével az elıterjesztés mellékletét képezı rendelettervezetet a
gépjármőadó vonatkozásában szíveskedjen elfogadni.
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint az adótételek módosítását tartalmazó
adórendeletet célszerő lenne a közmeghallgatást követıen megvitatni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a fent elhangzottak
figyelembevételével hozzák meg határozatukat, és alkossák meg a gépjármőadó
módosításához szükséges rendeletet.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete „a helyi adókról szóló rendelet” módosítását
megvitatást követıen közmeghallgatásra bocsátja.
Határidı:

azonnal

A határozat meghozatala után a polgármester a gépjármőadóról szóló rendelet módosításának
elfogadására kérte fel a képviselıket. A szavazás elıtt elmondta, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
29/2000. (…..) KT. sz. rendeletét
a gépjármőadóról szóló
36/1995. (XII.22.) KT számú rendelet módosításáról

2./ napirendi pont
Pályázat önkormányzati bérlakások kínálatának növelésére igényelhetı állami
támogatásra
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy röviden ismertesse
a napirendi pontot, mivel minden bizottság elızetesen megvitatta az írásos anyagot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı leginkább a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy
mit tartalmaz az elıterjesztés. A Gazdasági Minisztérium a fiatalok lakáshelyzetének javítása
érdekében pályázatot hirdetett. A pályázat lényege, hogy kéttípusú önkormányzati bérlakás
építésére, esetlegesen felújítására, vagy vásárlására lehet pályázatot benyújtani. A kéttípusú
bérlakás: a szociális bérlakások, és a költség alapú bérlakások. A költség alapú bérlakásokról
tudni kell, hogy a bérleti díj mértéke a beruházási költség %-hoz illeszkedik, tehát az éves
bérleti díj nevezetesen 2 %-a a beruházási költségnek. A pályázat benyújtásának számtalan
melléklete van, ezek közül az egyik leglényegesebb kérdés, hogy a Képviselı-testület
elfogadja a lakáskoncepciót. A lakáskoncepcióban azt kell felvázolni, hogy az önkormányzat
területén miért van szükség bérlakásépítésre. Ez a lakáskoncepció alapvetıen azt tartalmazza,
hogy 1997-ig bezárólag az önkormányzati bérlakások jelentıs %-a értékesítésre került, ezért
jelenleg az önkormányzatnak olyan bérlakás állománya, - mely a fiatalházasok lakáshoz
jutását elsıdlegesen gondolni kell az ipari park megvalósítására is – nincs. Ezért jó minıségő,
viszonylag megfelelı bérleti díjú, összkomfortos bérlakás építése volna célszerő a városban.
A bérlakásépítésre vonatkozóan korábban már voltak elképzelések, nevezetesen az Újkert
soron épülne 2x4 db bérlakás 75 m2-es átlagos alapterülettel. (A látványtervek az
ülésteremben kifüggesztésre kerültek, megtekinthetık.) Az önkormányzat ehhez a saját erıvel
rendelkezik, hiszen az ottani terület az önkormányzat tulajdonában van, és teljesen
közmővesített. Természetesen ez össze kell, hogy kapcsolódjon egy elıtakarékossági
rendszerrel, melynek az a lényege, hogy átlagosan 4 éves idıtartamra lehet számolni a bérlet
idıtartamával. Ha a városon belül megnézzük a lakásállományt, (ezt tartalmazza a
lakáskoncepció), láthatjuk, hogy sok a 70-es években, vagy még korábban épült olyan ház,
ami 1-2 fıs háztartások tulajdonában van, és a fiatal házasok, illetve lakáshoz jutók
tekintetében ezeknek a megvásárlása viszonylag kedvezı. Ahhoz, hogy ezek a lakások az
ingatlanpiacon megjelenjenek, szükséges az, hogy az idısek számára olyan megfelelı
vonzású lakást tudjon az önkormányzat felkínálni, amibe szívesen beköltöznének. Ezek 35
m2-es összkomfortos lakások lennének, önálló ingatlanok és az endrıdi területrészen történne
felépítésük. Összességében 16 db bérlakás épülne itt fel. Azért lényeges az endrıdi terület,
hiszen a Gondozási Központ szomszédságában található, ez által a Gondozási Központ által
nyújtandó szolgáltatások igénybevétele, felügyelete, gondozása is megoldott volna az ide
beköltözık számára. Viszonylag magas, havi 7-8.000,- Ft bérleti díjra lehet számolni, ezért a
megvalósulás esetén gondoskodni kell arról, hogy az intézményi szolgáltatási díjakból
valamilyen kedvezményben részesüljenek az ideköltözık.

394

A 24./ napirendi pontként tárgyalandó telek- vagy területvásárlás szervesen kapcsolódik jelen
elıterjesztéshez. Amennyiben megvásárlásra kerül a terület, akkor a saját erı egy részével az
ingatlan értéke beszámításra kerülne. Az építéshez kb. 20 M Ft saját erı szükséges, mely
összeg a költségvetési koncepcióban már beállításra került. A beruházás összes költsége kb.
144 M Ft-ban kerülne meghatározásra az elızetes tervek alapján. Amennyiben a Gazdasági
Minisztérium pozitívan bírálja el az önkormányzatnak ezen irányú pályázatát, azon kívül,
hogy a bérlakás állomány, - ez által az önkormányzati vagyon növekedne, - figyelembe kell
venni, hogy egy 144 M Ft-os építıipari beruházást tudna az önkormányzat területén
megvalósítani. A kb. 1,5 éves megvalósítás biztos munkahelyet jelent többeknek. Ebben az
anyagban szerepel egy rendeletmódosítás, hiszen az önkormányzatnak az itt felépülı
bérlakások hasznosításáról rendeletet kell alkotnia, meg kell határoznia az elıre látható lakbér
mértékét, ami 35 m2-es lakás esetén 7.660,-Ft/hó, a 73 m2-es lakás esetében 14.300,Ft/hóban, a 79 m2-es lakásbérleti díja 15.000,-Ft/hó-ban határozható meg. Az
önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy 20 évig nem idegeníti el a bérlakás állományt,
és 20 évig a koncepcióban meghatározott célokra használja ezeket az ingatlanokat.
Kérné a Képviselı-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot és a rendelet tervezetet az
elıterjesztés szerint szíveskedjen elfogadni.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a
jegyzı úr által elmondottak a forintra vonatkozóan tájékoztató jellegőek. A pontosítás
várhatóan a hétfıi nap folyamán lesz meg. Nem tudjuk pontosan, hogy a 140-150 M Ft-ba
belefér-e a közmőtelek és a volt Béke székház, de véleménye szerint nagyságrendileg
lényeges különbség nem várható, maximum 10 % körül mozoghat az értékkülönbözet. A
decemberi Képviselı-testületi ülésre beterjesztésre kerülne a pontos végösszeg, melynek
80 %-ára pályáznánk a Gazdasági Minisztériumba.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a pontos végösszegrıl a decemberi Képviselı-testületi
ülésen tájékoztatást adnak.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete
2000-2005. évi lakáskoncepcióját.
Határidı:

elfogadja

az

Gyomaendrıd

Város

azonnal

2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági
Minisztérium a 101/2000. (VI.27.) Korm. rendelet alapján meghirdetett „Pályázat
önkormányzati bérlakások kínálatának növelésére igényelhetı állami
támogatásra”, melynek célja az önkormányzati bérlakások állományának bıvítése,
illetve egyetért az állami támogatás mellett megvalósuló bérlakásokkal szemben
támasztott követelményekkel:
Az önkormányzat támogatási jogcímeknek megfelelıen helyi rendeletet alkot

395

-

-

-

-

Az önkormányzatnak rendelkezik a képviselı testület által elfogadott,
érvényben lévı lakáskoncepcióval
Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatás révén létrejött lakáscélú
ingatlanokat 20 évig nem idegeníti el. Ezen feltételt a Magyar Állam javára
az ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom biztosítja.
Az önkormányzatnak a támogatási szerzıdésben kötelezettséget vállal, hogy
20 évig a lakásokat bérlakásként üzemelteti.
A lakás bekerülési költsége nem haladja meg a hatályos jogszabályban meg
állapított méltányolható lakásigény bekerülési költségét. (Jelenleg hatályos
jogszabály: PM közlemény, Magyar Közlöny 2000/8.)
Az új építéső bérlakások összkomfortosak lesznek.
Az önkormányzatnak ki mutatja az állomány létrehozásának, fenntartásának,
felújításának valós költségeit
Az önkormányzatnak az ezen támogatással megvalósuló bérlakásokhoz
kapcsolódó bevételeket és kiadásokat külön számlán kell nyilvántartania.
A lakbéreket úgy állapítja meg, hogy azok fedezzék az adott bérlakás
üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit. Ezen lakbér
nagysága az elsı évben nem lesz kevesebb, mint az adott lakásra esı teljes
beruházási költség 2 %-a.
Az önkormányzat vállalja, hogy minden évben szeptember 30-ig beszámolási
kötelezettsége van a Gazdasági Minisztérium felé
2001. évi költségvetésben az önkormányzati bérlakás állomány növelése
céljából megfelelı összeget különít el.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
értelem szerint

3.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a Novodomszki és Társa Bt-t a
Gyomaendrıdön megvalósítani kívánt költségalapon meghatározott lakbérő
bérlakások tervének elkészítésével 800.000 Ft + ÁFA tervezési költség figyelembe
vételével.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a költségekrıl
és a benyújtott pályázatról a Képviselı-testület decemberi ülésén tegye meg a
szükséges tájékoztatást.
Határidı:

azonnal, illetve 2000. december 21-i Képviselı-testületi ülés

4.
Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete a támogatással megvalósuló bérlakásokhoz
kapcsolódó bevételeket és kiadásokat külön számlán tartja nyilván, illetve minden
évben szeptember 30-ig beszámolási kötelezettségét teljesíti a Gazdasági Minisztérium
felé.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
értelem szerint

396

5.
Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete vállalja, hogy a költségalapon meghatározott
lakbérő bérlakás állományt folyamatosan karbantartja és tervszerően felújítja.
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı:
értelem szerint
6.
Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete megbízza a Gyomaszolg Kft-t
(Gyomaendrıd Város Önkormányzat Kivitelezı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaságot) a bérlakás állomány folyamatos karbantartási és tervszerő felújítási
munkáival.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
értelem szerint

A határozat meghozatala után a polgármester a rendelet módosításának elfogadására kérte fel
a képviselıket. A szavazás elıtt elmondta, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
30/2000. (…..) KT. sz. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994. (II.23.) KT. sz. rendelet módosításáról
3./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetési koncepciója
Dr. Dávid Imre polgármester röviden kívánta ismertetni az elıterjesztést, mivel minden
bizottsági ülésen elhangzott erre vonatkozóan kérdés, átlagos tájékoztatás.
Véleménye szerint a kerekített 181 M Ft összeg elsı olvasatra, az igényeknek megfelelıen,
összegszerően elfogadható, jobb, mint az elmúlt években. 1-2 intézmény, mint pl. a 2. sz.
Általános Iskola, Liget-fürdı, Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal, Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola, lehet hogy kicsit többet kért. Még nem lehet tudni, hogy változnak-e a
normatív támogatások, lesz-e pénzmaradvány a városnál. Feladatunk január végéig az adó
behajtása, a kintlévıségek áttekintése. Nagy beruházásként fogja terhelni a költségvetést a
szennyvízberuházás, a kommunális szilárd hulladéklerakó megvalósítása, a Liget-fürdı
fejlesztése, a szociális bérlakások megépítése, az endrıdi Közösségi Ház felújítása, 2. sz.
Általános Iskola főtéskorszerősítésének kivitelezése, Fı úton lévı Gyógyszertár felújítása.
Tartalmazza elsı körben a 2001. Szeptember 1-tıl várható bérfejlesztést, a 14. havi
köztisztviselıi bért (mely még nincs elfogadva), valamint ahol szükséges a ruhapénzeket. Az
oktatási intézményeknél a saját erıt az oktatás feltételeinek javítása érdekében továbbra is
biztosítjuk. Elsı olvasatra került a Képviselı-testület tagjai elé az anyag.
Januártól újabb egyeztetésre kerül sor az intézményekkel. Bízik abban, hogy a városban
elindult fejlesztési folyamatokat a késıbbiek során is biztosítani tudják. A bizottsági üléseken
is elmondta, hogy várhatóan 2001-ben az ideítélt gázközmő vagyonnal kapcsolatban, nem
tervezik, hogy azt a költségvetésben felhasználják.
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A szennyvízberuházás megvalósítását követıen az infrastrukturális, fıleg az úthálózat
javítására kell, hogy fordítsák. Több a pénzünk, mint az elızı években, de sokkal több az
elvégzendı feladat is.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a polgármester kötelessége, hogy benyújtsa a
költségvetést. A 2000. évben likvid volt a város, a mőködésére volt anyagi fedezet. Bízik
abban, hogy ez az irányvonal 2001-ben tovább folytatódik.
Szóbeli kiegészítését követıen felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van
kérdésük, azt tegyék meg.
Mivel kiegészítés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2001. évi költségvetési koncepciót a
további egyeztetésre alkalmasnak tartja. Utasítja a bizottságokat a további
kidolgozásra.
Határidı:
Felelıs:

2000. december 21.
Dr. Dávid Imre polgármester

4./ napirendi pont
Helyi autóbusz közlekedésre kiírt koncessziós pályázatok elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a VILLÁMTURS Kht. képviseletében megjelent
Ambrózi Erzsébet ügyvezetıt, és a KVB Kft. képviseletében Regıczi Miklós urat. A testületi
ülést megelızıen kiosztásra került egy nyilatkozat, melyben a VILLÁMTURS Kht.
visszavonja a gyomaendrıdi helyi menetrendszerinti közlekedés szolgáltatás ellátására
beadott pályázatát, valamint a KVB Kft. kijelenti, hogy a pályázat elnyerése esetén létrehozott
koncessziós cég a közlekedési szolgáltatást a VILLÁMTURS Kht.-vel, vagy annak
jogutódjával közösen látja el. Megegyezés alapján határidı módosításra lesz szükség, mely
nem okozhat problémát. Bízik abban, hogy február hónaptól az új pályázó látja el a
szolgáltatást, de addig is az önkormányzattal szerzıdéses viszonyban álló VILLÁMTURS
Kht. végzi az üzemeltetést.
További kiegészítenivalója nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, valamint a
jelenlévıket, hogy amennyiben van kérdésük, észrevételük, azt tegyék meg.
Gombár Mátyásné gyomaendrıdi lakos a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos
személyes problémáját kívánta elmondani. Véleménye szerint az országos vasúti menetrend
nem függ össze a helyi járatú autóbusz menetrenddel. A távolsági buszok pl. Miskolc-Szeged,
vagy Szeged-Miskolc nem jönnek be Gyomára, csak az endrıdi településrészre. Este pl. 19.45
órakor van egy busz az endrıdi Közösségi Háztól, de Gyomáról nincs ehhez a buszhoz
közvetlen csatlakozás. Ha 16 órakor Túrkevérıl érkezik és leszáll Endrıdön, nincs Gyomára
autóbuszjárat, kb. 1 órát kell várakozni a következı járatra. Meglátása, hogy ezeket az
egyeztetéseket eszközölni kellene.
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a déli vonathoz való autóbuszjárattal
mutatkozik probléma. De ha például a vonat késik, és az autóbusznak iskolajáratot kell
teljesítenie, nem tud néhány percnél többet várni az utazó közönségre.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a helyi járat elsıdlegesen a helyi közlekedésért
van. Azzal tökéletesen egyetért, hogy át kell tekinteni a menetrendet, melyre sor kerül az
érintettek közremőködésével együtt. Véleménye szerint, ha a környezı településekkel
összehasonlítjuk a helyi járatú autóbuszra szóló menetjegy árait, Gyomaendrıdön a
legalacsonyabb. Ez volt a VILLÁMTURS Kht.-nak a legnagyobb problémája, hogy olcsó
jegyárak mellett nem tudott kijönni a támogatási pénzösszegbıl. A Pénzügyminisztérium
minden esetben meghatározta a jegyáremelés mértékét.
További észrevétel, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi tömegközlekedés autóbusszal történı
szervezésére és folytatására 2001. január 1-tıl 15 évre a KVB Kft.-vel kíván
koncessziós szerzıdést kötni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a koncessziós szerzıdést kösse
meg, és jóváhagyásra terjessze be a Képviselı-testület decemberi ülésére
Határidı:
Felelıs:

2000. december 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

A határozat meghozatala után megköszönte a pályázók megjelenését. A késıbbiekben a
szükséges egyeztetések végett felveszik a kapcsolatot egymással.
A KVB Kft. képviseletében megjelent Regıczi Miklós megköszönte a Képviselı-testület
bizalmát, és egyben a lehetıséget, majd ezt követıen távoztak az ülésrıl.
5./ napirendi pont
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos részére háziorvosi körzet kijelölése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az írásos anyag a
keddi nap folyamán került kézbesítésre. Az anyag, a körzet kijelölés egyben határozati
javaslat is. A TB-vel a szükséges egyeztetések megtörténtek, elviekben elfogadják a testület
javaslatát. Ha a Képviselı-testület határozatával elfogadja a körzetkijelölést, a holnapi nap
folyamán aláírásra kerül a megbízási szerzıdés. Ha Kolozsvári Árpád doktor úr december 5ig benyújtja a TB-hez a szükséges írásos anyagokat, akkor 2001. január 1-tıl megkapja a
körzetkijelölést, az erre járó pénzösszeggel. A többi háziorvossal fizikális körzetmódosításra
nem kerül sor, de a körzeten belül egyes betegek kivételre kerültek, házszám szerint, akik Dr.
Kolozsvári Árpád háziorvoshoz adták le a kártyájukat.
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Jenei Bálint bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy az elızetes megbeszéléseken
nem tisztázódott, hogy a jelen területi feladatot ellátó háziorvosokkal módosítani kell-e a
megbízási szerzıdést, ez összefügg-e Kolozsvári doktor szerzıdésével - a beadási határidı
tekintetében.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a bizottsági elnök úr által feltett kérdésre válaszolva az
alábbiakban kívánt tájékoztatást adni:
A többi háziorvos szerzıdését olyan értelemben kell módosítani, hogy az egy körzethez
tartozó lakosságszám módosulni fog, egyébként utca és egyéb besorolás tekintetében nem kell
módosítani a szerzıdést. Pl. Dr. Frankó Károly tekintetében a körzethez tartozó lakosok
száma lecsökken 1263 fıre. Véleménye szerint Dr. Kolozsvári Árpád és az önkormányzat
között létrejövı szerzıdés a többi háziorvosi szerzıdést más vonatkozásban nem érinti. A TB
tájékoztatása szerint, amennyiben december 5-ig Kolozsvári doktor úr a szükséges
mellékleteket benyújtja, megkötik vele a szerzıdést, és az orvosnak egyéb tekintetben a
szerzıdése nem módosul.
Dr. Dávid Imre polgármester el szerette volna mondani, hogy Dr. Veréb Lajossal, Dr. Lizák
Annával, és Dr. Darvas Tamás doktor úrral beszélt, akik ebben a formában elfogadják
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos körzetkijelölését. Dr. Frankó Károllyal és az endrıdi
háziorvosokkal nem beszéltek. Véleménye szerint ezzel lezárult az ügy, és január 1-tıl a TB a
körzetet finanszírozza.
A Képviselı-testület részérıl hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte határozatuk
meghozatalát.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos
körzetének területi elhelyezkedésére a praxisába tartozó betegek lakcímét jelöli meg.
A körzethez tartozó lakcímek felsorolását az elıterjesztés melléklete tartalmazza, mely
a határozat szerves részét képezi.
A Képviselı-testület a körzethatárok módosítása eredményeként létrejött 8. felnıtt
háziorvosi körzetre az 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott
kötelezettsége teljesítése érdekében 2000. év december hó 1. napjától Dr. Kolozsvári
Árpád háziorvossal területi ellátási kötelezettségre az elıterjesztés 1. sz. mellékletét
képezı szerzıdést köti meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2000. december 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

Dr. Dávid Imre polgármester a határozat meghozatala után jó munkát kívánt Dr. Kolozsvári
Árpád háziorvosnak, és kérte a háziorvos megjelent betegeit, hogy nagyon röviden mondják
el kérdéseiket, észrevételeiket.
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Gombár Mátyásné Dr. Kolozsvári Árpád betege kérdésként kívánta feltenni, hogy a fentiek
értelmében 2001. január 1. napjától ügyelni is fog a doktor úr? İ is egyenrangú a másik hét
orvossal.
Egyben megköszönte a Képviselı-testület tagjainak a segítıkészséget, és az áldozatos
munkát.
Továbbá aziránt érdeklıdött, hogy hol tekinthetı meg a Képviselı-testületi ülések napirendje?
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy természetesen 2001.
január hó 1. napjától az ügyeleti ellátásban is részt vesz a doktor úr.
Ami a Képviselı-testületi ülések napirendjét illeti, a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján a
folyosón minden alkalommal megtekinthetı, illetve a titkárságon készséggel állnak
rendelkezésére.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos megköszönte betegeinek a közremőködést. Elmondása
szerint a másik hét háziorvos szerzıdés módosítása is be kell, hogy jusson december 5-ig a
TB-hez, mert ennek hiányában a TB az ı szerzıdését nem fogja megkötni. Ezt kérné
határozatba foglalni.
Dr. Dávid Imre polgármester úgy gondolja, hogy határozati javaslattal nem élhet a doktor úr.
A TB személyes beszélgetés során úgy nyilatkozott, hogy a hét háziorvos és Kolozsvári
doktor úr szerzıdése független egymástól. A TB elmondása szerint fizikálisan
körzetmódosításra nem kerül sor, ezért aláírják a szerzıdést.
Véleménye, hogy Kolozsvári doktor úrnak meg kellene kezdenie az együttmőködést a
kollegákkal, hiszen együtt dolgoznak a város lakosságáért. Az együttmőködés kérdését nem a
Képviselı-testületnek, hanem a doktor úrnak kellene megoldani.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úr felszólalásában elmondta, hogy ennek a vitának nem itt van a
helye. Az önkormányzat azokat a szükséges döntéseket, amivel a területi ellátási
kötelezettséget Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos vonatkozásában rendezni tudta, azokat
meghozta. Egyéb kérdés nem a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Ettıl többet a
Képviselı-testület nem tehet, egy adminisztrációs folyamatot a testülettıl számon kérni nem
lehetséges. Kizártnak tartja, hogy egy szerzıdésmódosítás adott esetben érintse a többi
háziorvossal kötendı szerzıdés folyamatát, ezen belül is azt, hogy a Kolozsvári doktorral köte a TB szerzıdést, vagy sem. A TB-nek az önkormányzat döntését tudomásul kell vennie. A
többi háziorvos vonatkozásában a körzet lélekszámának változásával kapcsolatos
módosításokat megküldték, értelem szerint a polgármester ezeket a szerzıdéseket alá fogja
írni, ettıl kezdve semmi akadálya sincs a további ügyintézésnek.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a többi háziorvos
pontosan tudja, hogy a testület úgy jelöli ki a körzetet, hogy a TB elfogadja. A TB a
beszélgetés folyamán elfogadta a melléklet szerint Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos
körzetkijelölését. Kolozsvári doktor úrnak minden betegét ki kell jelenteni január 1-én, és
január 2-án bejelenteni, ezt a testület nem vállalhatja fel, felelısséget sem vállalhat érte.
Szabó János Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos betege megköszönte a Képviselı-testület
munkáját. Bízik abban, hogy háziorvosa elıtt zöld út áll, és bízik a többi orvos hozzáállásában
is. Javasolná, hogy a másik hét orvos – mővelt emberek lévén -, dugják össze a fejüket, és
gondolkodjanak el azon, hogy miért hagyták ott ıket a betegek.
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Dr. Dávid Imre polgármester a hozzászólásra válaszolva elmondta, hogy ezek etikai
kérdések, melyek nem a testület hatáskörébe tartoznak. A Képviselı-testület feladata, hogy
felkéri a fıorvos asszonyt, hogy a háziorvosokkal írassa alá a szerzıdéseket. Ha valamely
háziorvos nem írja alá a megadott határidıig szerzıdését, nem kap körzetet.
Dr. Gedei Margit fıorvos, a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje tájékoztatásul kívánta
elmondani, hogy az csak feltételezés, hogy a többi orvos nem küldi be december 5-ig
szerzıdését, hiszen a háziorvosok érdeke is, máskülönben nem kapnak finanszírozást.
A tegnapi nap folyamán kapták meg az Egészségbiztosítási Pénztártól a szerzıdéseket, melyet
minden háziorvoshoz még aznap eljuttattak. Esetlegesen a TB azért kérheti be a többi
háziorvos szerzıdését Kolozsvári doktor úr szerzıdéskötéséhez, mert látni szeretnék, hogy a
többi körzet lakosságszáma nem csökkent-e 1200 fı alá.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint megoldódott a 8. körzet kérdése, egyben
kérné a doktor úr jelenlévı betegeit, hogy fogadják el mindezt.
Jó egészséget és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt minden megjelentnek!

6. napirendi pont
Állami Számvevıszék ellenırzése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés rövid
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı szóbeli kiegészítésként annyit kívánt elmondani, hogy az ÁSZ
vizsgálat ellenırzésérıl készített jelentés valamennyi bizottság megtárgyalta. A jelentés az
elıterjesztés mellékleteként szerepel. A javasolt intézkedések megtételére az ütemterv
elkészült, amelyet a vizsgálatot végzık jóváhagytak. Az ütemtervben meghatározott feladatok
közül lesz, ami visszakerül a Képviselı-testület elé döntéshozatal céljából. A belsı ellenır
foglalkoztatását a Hármas Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulással közösen valósítanák
meg úgy, hogy a társulás alkalmazna egy függetlenített belsı ellenırt, aki a társuláshoz
tartozó önkormányzatok Polgármesteri Hivatalaiban és intézményeiben a belsı ellenırzési
feladatokat ellátná. Ebben az esetben a munkáltatói jogot a társulás gyakorolná, ami nagyobb
függetlenséget biztosítana, mint egy hivatali alkalmazott esetében, illetve magasabb munkabér
meghatározását tenné lehetıvé.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a vizsgálati
jelentésben foglaltakkal és a javasolt intézkedés megtételére tett ütemtervvel, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az 1989. évi XXXVIII tv. 25. § (1)
foglaltakra figyelemmel az Állami Számvevıszék Békés Megyei Ellenırzési
Irodájának V-1002-2/2000 ikt. sz. alatt kiadott vizsgálati jelentését elfogadja.
A javasolt intézkedések megtételére az alábbi ütemtervet fogadja el:

402

1. pontban meghatározott SZMSZ elfogadása a képviselı-testület 2000.
december havi ülésén
2. pontban meghatározott mérleg készítési kötelezettség teljesítése elsı
alkalommal a 2001-es költségvetési rendelet elfogadása során.
3. pontban meghatározott mellékletek elkészítésének kötelezettsége elsı
alkalommal a 2000 költségvetés teljesítésérıl szóló zárszámadási rendelet
elfogadásakor.
5. pontban meghatározott utalványozási illetve érvényesítési feladatok ellátása
a vizsgálati jelentés elfogadását követıen azonnal.
6. pontban meghatározott ingatlan vagyon kataszter vezetésére vonatkozó
feladatok teljesítése 2001. február 1.
7. pontban meghatározott egyeztetési kötelezettségek teljesítése a vizsgálati
jelentés elfogadását követıen azonnal
8. pontban meghatározott szabályozási feladatok teljesítése 2000. december
testületi ülés
9. pontban meghatározott belsı ellenır foglalkoztatásának kötelezettsége a
Hármas-Körös Kistérségi Társuláson keresztül 2001. Április 1-tıl.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az 1-7 pontban meghatározott feladatok
teljesítésére, illetıleg a polgármestert, hogy a 8. pontban meghatározott belsı
ellenır foglalkoztatásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidı: 1-8 pontban meghatározottak szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester (9 pontban meghatározottakért)
valamint Dr. Csorba Csaba jegyzı
7. napirendi pont
Az 1999-2000. Évek pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatai végrehajtásának legfıbb
megállapításai
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét az elıterjesztés lényegének ismertetésére
Babos László bizottsági elnök a felkérésre elmondta, a vizsgálat során megállapított
hiányosságok olyanok, hogy a napi folyamatos munka során bár kivel elıfordulhatnak, de kis
odafigyeléssel azok kijavíthatóak. A feltárt hiányosságok, hibák kijavításáról az érintett
intézményvezetık intézkedési ütemtervet készítenek, amelyet a következı pénzügyigazdasági ellenırzéskor fogják vizsgálni.
Kapcsolódva az elızı napirendi ponthoz, mint a bizottság elnöke reagálni kívánt az ÁSZ azon
megállapítására, miszerint „a bizottság tagjai helyszíni ellenırzésekben nem vettek részt”.
Személy szerint nem kifogásolná, ha a adott esetben a képviselı-testület megbízná a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottságot, hogy 2001-ben az intézményeknél lefolytatott pénzügyi-gazdasági
ellenırzés során megállapított hiányosságok kijavításáról szóló ütemtervek végrehajtását
vizsgálja meg, néhány külsı szakember bevonásával. Továbbá nem kifogásolná, ha a 2.sz.
Általános Iskolánál legutóbb végzett ellenırzésrıl a Képviselı-testület vagy a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság tájékoztatást kapna.
A maga részérıl a határozati javaslatot ez utóbbi véleményével kiegészítve javasolta a
képviselı-testületnek elfogadásra.
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Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint az ellenırzés lehetısége mindenkor meg van
minden testületi tag számára. A helyi és a folyamatos ellenırzésre nyilván azért nem volt
szükség, mert valótlan félrevezetı adatokkal sosem találkoztak a képviselık a testületi
anyagok kapcsán. Az esetleges tévedések a helyszínen mindig tisztázásra kerültek.
Egyetértve a bizottság által javasolt kiegészítéssel, kérte a képviselıket, hogy azt figyelembe
véve hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az intézmények 1999-2000. évek pénzügyigazdasági ellenırzési feladatai végrehajtásának legfıbb megállapításairól szóló
elıterjesztést tudomásul veszi.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 2.sz. Általános Iskola és Óvodánál
folyamatban lévı pénzügyi - gazdasági ellenırzés eredményérıl készítsen jelentést a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2001. Január havi ülésére.
Az 1999-2000. évek pénzügyi-gazdasági ellenırzésein feltárt hibák, hiányosságok
kijavításáról szóló – az intézményvezetık által készített – ütemtervek végrehajtását a
következı pénzügyi-gazdasági ellenırzéskor kell vizsgálni.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık
Határidı: értelem szerint
/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
8. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés részletesen tartalmazza az egyes
intézmények finanszírozásának alakulását. Itt kívánat felhívni az intézmény vezetık
figyelmét, hogy mindenkor igyekezzenek úgy gazdálkodni, hogy az adott évi költségvetésbıl
ki tudjanak jönni, ne kelljen többlettámogatást igénybe venni.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük az
anyagban leírtakkal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem volt a Képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató az intézmények
finanszírozási helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
Határidı: azonal
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9. napirendi pont
Tájékoztató a 2000. Évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester megjegyzésként annyit kívánt elmondani, hogy a normatív
állami támogatás visszafizetési kötelezettség összege jelentıs csökkenést mutat a korábbi
évekhez képest. Ez annak az eredménye, hogy az intézmények igyekeznek a tanulói létszámot
úgy tervezni, hogy lehetıleg elkerüljék a többlet állami támogatás igénybevételét.
Az írásos elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és azzal a
kiegészítéssel javasolja elfogadásra, miszerint azon intézményeknél, amelyeknél mégis
túllépés mutatkozik a következı évben az összeg kerüljön levonásra.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottsági javaslatnak megfelelıen a határozati javaslatban
foglaltakat fogadják el.
A képviselı-testülete egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tájékoztató a 2000 évi normatív állami
támogatás várható alakulása tárgyú elıterjesztést elfogadja.
2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Zene és Mővészeti Iskola 2000. évi
mőködési támogatásából 1075 E Ft-ot csökkent, a néptánc oktatás Alapítványi
Mővészeti Iskola formájában történı beindítása miatt.
3.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
tanulói létszám csökkenésével kapcsolatos normatív állami támogatás visszafizetési
kötelezettségébıl az étkezésben résztvevık számának és a napközis tanulók számának
csökkenése miatti összeget az intézmény 2000. Évi önkormányzati támogatásából
elvonja.
4.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ ellátotti létszám
növekedésbıl elért többletet normatív állami támogatási többletet megelılegezi 2000.
Év végén jelentkezı pénzügyi problémája erejéig.
5.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a jövıben
azoknál az intézményeknél, amelyeknél túllépés mutatkozik, a következı évben az
összeg levonásra kerüljön.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a fentiekre
figyelemmel a 2000. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 2000. December 31.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolára és Városi Gondozási Központra vonatkozóan:
2001. január 1.
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10. napirendi pont
Városi Zene és Mővészeti Iskola átszervezésének elıirányzata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosnét a Pénzügyi osztály vezetıjét tegyen
rövid szóbeli kiegészítést az írásos elıterjesztéshez.
Tóth Lajosné osztályvezetı elmondta, a képviselı-testület döntése alapján a zeneiskola 2000.
November 1. Napjától a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye lett. A 2.sz.
Általános Iskola, aki azt megelızıen a zeneiskola pénzügyi gazdasági feladatait végezte,
2000. Október 31-én elkészítette az iskola beszámolóját és a pénzmaradványa zárolásra
került. A zárolt pénzmaradvány összege 4.197 e Ft, amely november hó 1. napjától a
Polgármesteri Hivatalnál, mint részben önálló Zene és Mővészeti Iskola elıirányzata
megnyitásra került.
Mint a határozati javaslatban szereplı táblázatokból is látható a bevétel összesen sorában lévı
számadatok eltérıek. Ez abból adódik, hogy az 572 e Ft különbség, amely a zeneiskolában
dolgozók október havi munkabére még a 2. sz. Általános Iskolánál került kifizetésére, és ez,
mint átvett pénzeszköz fog jelentkezni a Polgármesteri Hivatalnál.
Az elızı napirendhez kapcsolódóan további kiegészítésként még elmondta, hogy a néptánc
oktatásra kapott normatív állami támogatás 2.256 e Ft visszafizetési kötelezettséget mutat,
amely abból adódik, hogy a néptánc oktatás szeptember 1-tıl alapítványi mővészeti iskola
formájában mőködik. A néptánc oktatásból elért normatív állami támogatás csoportos
foglalkozás lévén besegített a zeneoktatás költségeinek finanszírozásába, így a néptánc
oktatás költségvetésének elszámolása során 1.075 e Ft támogatás vonható el az intézménytıl
feladatelmaradás miatt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testületének a 221/ 2000.(IX.28.) KT rendeletében elrendelt
Zene és Mővészeti Iskola gazdálkodási jogkörének változásával összefüggésben a 2. Számú
Általános Iskolához kapcsolódó részben önálló Zene és Mővészeti Iskola elıirányzatából
E Ft
Személyi juttatás
1907
Munkaadói járulék
1016
Dologi
526
Pénzeszköz átadás
-572
Fejlesztés
20
Felújítás
1300
Kiadás összesen
4197
Saját bevétel
88
Intézmény fin. Mőködési
2789
Intézmény fin. Fejlesztési
1320
Bevétel összesen
4197
Zárolásra kerül.
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A polgármesteri Hivatalhoz 2000. November 1-tıl mint részben önálló Zene és Mővészeti
Iskola elıirányzata
E Ft
Személyi juttatás
1907
Munkaadói járulék
1016
Dologi
526
Fejlesztés
20
Felújítás
1300
Kiadás összesen
4769
Saját bevétel
88
Pénzeszköz átvétel
572
Intézmény fin. Mőködési
2789
Intézmény fin. Fejlesztési
1320
Bevétel összesen
4769
Megemelésre kerül.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy a Zene és mővészeti Iskola
elıirányzat változása miatt az önkormányzat 2000. Évi költségvetési rendelet módosítását
készítse elı.
Határidı: 2000. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
11. napirendi pont
Pénzeszköz átadása a Gyomaszolg Kft-nek az Ipari park kialakításához
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági bizottság
elnökét ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Babos László bizottsági elnök a felkérésre elmondta, az elıterjesztés tartalmazza az Ipari
parkkal kapcsolatban január 1-tıl szeptember 30-ig felmerült költségeket.
Az összköltség 20 millió Ft, amelybıl Illés Jánost terhelı rész 1.5 millió Ft, illetve
tıketartalékként a képviselı-testület által jóváhagyásra, és a Gyomaszolg Kft-nek átutalásra
került 13 millió Ft, így még további 5.9 millió Ft tıketartalék jóváhagyására és átutalására van
szükség.
Az 5.9 millió Ft-ból 3.8 millió Ft már átutalásra került, így december 31-ig a maradék 2.1
millió Ft-ot még át kell utalni a Kft részére.
2000. október 1-tıl december 31-ig várhatóan a felmerülı kiadás 905 e Ft, ebbıl Illés Jánost
terhelı rész 69 e Ft, így összesen 836 e Ft-ot kell még erre az idıszakra átadni a Kft részére a
kiadások fedezésére, mely összeget a felügyelı bizottsága döntése alapján számla ellenében
javasolnak átadni a Kft részére.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd köszöntötte Illés
János urat, mint az ipari park földterülete egy részének tulajdonosát, és megkérdezte van e
hozzászólása a napirendi ponthoz.
Illés János megköszönte a mai ülésre kapott meghívást. Személy szerint is szükségesnek
tartotta, hogy találkozzon a képviselı-testület tagjaival, ha már az ipari park
megvalósításában, mint közös célért együtt kell, hogy dolgozzanak.
407

További hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt a Polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatban foglaltakat.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
1.)
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft részére
tıketartalék címén az Ipari Park megvalósításához kapcsolódóan, felhasználási
kötöttséggel 5.962.628 Ft-ot hagy jóvá.
2.)
Az 5.962.628 Ft összegbıl már átutalásra került 3.800.000 Ft, ezért a
fennmaradó részt, azaz 2.162.628 Ft-ot az Önkormányzat 2000. december 15ig utalja át tıketartalék címén a Gyomaszolg Kft. részére.
3.)
A Képviselı-testület a 2000. október 1-tıl 2000. december 31-ig terjedı
idıszakban az Ipari Parkkal kapcsolatban felmerülı kiadásokra további
836.154 Ft tıketartalékot hagy jóvá, de a pénzátadásokat az Önkormányzat
elszámolás ellenében, 2001. január 31-ig teljesíti a Gyomaszolg Kft. részére.
Határidı:
Felelıs:

2000. november 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

12. napirendi pont
Vízügyi Célelıirányzat pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes a város szennyvízcsatorna
hálózatának fejlesztéséhez szükséges források megteremtéséhez eddig a Céltámogatási, és a
Környezetvédelmi Alap felé nyújtottunk be pályázatot. A céltámogatási pályázaton a teljes
beruházási költség 40%-át már megítélték. A KAC által megítélhetı támogatás mértékérıl
jelenleg még nincs végleges információnk. Az elızetes jelzések szerint 20% támogatás
megítélése várható. A saját források csökkentésére, illetve a beruházási költségek
elıteremtéséhez további pályázat benyújtására van lehetıség a vízügyi célelıirányzatból,
ahonnan a beruházás teljes költségének 20 %-a, maximum 100 millió Ft vissza nem térítendı
támogatás igényelhetı.
A kért támogatás összege a teljes beruházás összegének 6.3 %-a. A pályázat benyújtásához
szükséges a saját forrás megléte - 219.389 e Ft, - melyet a 2001-2003 évi költségvetési
rendeletekben, az elıterjesztésben szereplı ütemezésben kell az önkormányzatnak biztosítani.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévı érdeklıdıket, van e kérdésük,
észrevételük a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a pályázat benyújtását egyhangú, 18 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a
szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építési munkáinak megvalósításához
szükséges források megteremtéséhez a Vízügyi Célelıirányzathoz az
elnyerhetı támogatások mértékéig az Önkormányzat pályázatot nyújtson be.
A Képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást –
219.389 eFt-ot - az évenkénti költségvetési rendeleteiben, az alábbi
ütemezésben biztosítja:
2001 évben
2002 évben
2003 évben

66.000 eFt
66.000 eFt
87.389 eFt

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot az elıírt
határidıig a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a saját forrás biztosítására a
költségvetési rendeletet készítse elı.
Határidı: 2000. December 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
13. napirendi pont
A szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütemének tervezése és lebonyolítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt, a szóbeli kiegészítés
megtételére.
Rau József osztályvezetı az írásos anyagot annyiban kívánta kiegészíteni, pontosítani, hogy
az elıterjesztés mellékletében szereplı tervezési és lebonyolítási költségek évenkénti
ütemezésénél a 2000 évre tervezett költségek 2004-re datálódjanak, mivel ebben az évben már
olyan munkavégzés nem történik, amely pénzbeli ellenszolgáltatást igényelne.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy az osztályvezetı által
elmondottak figyelembevételével döntsenek a határozati javaslatban foglaltakról.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna hálózat II-III.
ütem kivitelezéséhez, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges
dokumentáció összeállításához szükséges tervezési feladatok elvégzésével a
31.800.000.-Ft+ÁFA összegő ajánlat alapján a Békés Mérnök Kft.
(Békéscsaba Pásztor u. 34.) bízza meg.
A Képviselı-testület a szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem kivitelezési
munkáinak teljes körő lebonyolításával a 30.700.000.-Ft+ÁFA összegő ajánlat
alapján a Békés Mérnök Kft. (Békéscsaba Pásztor u. 34.) bízza meg.
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A Képviselı-testület a kivitelezı kiválasztásához szükséges elıminısítéses
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a DUPLEX Kft-t és Dr. Varga Imre
ügyvédet bízza meg.
A Békés Mérnök Kft-vel megkötendı szerzıdések – tervezési, lebonyolítási –
jogi felülvizsgálatával, valamint a Kbt-vel kapcsolatos feladatok ellátásával Dr.
Varga ügyvédi Irodát bízza meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési,
lebonyolítói és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szerzıdéseket
kösse meg.
Határidı: 2000. December 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Az ivóvíz beruházáshoz megítélt címzett támogatás összegének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az ivóvíz beruházás a Nagylapos és Kocsorhegy
vízellátását megoldó vezetékszakasz átadásával befejezıdött. A pénzügyi elszámolás alapján
a címzett támogatás 2000. Évi keretösszegébıl a fel nem használt 29 millió Ft, míg a TEKI
támogatás 1999. Évi keretösszegébıl 164.000 Ft összegő támogatást kell visszamondani.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben foglaltak alapján hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a város egészséges ivóvíz ellátását
biztosító beruházás befejezését tudomásul veszi. Egyetért azzal, hogy az 1997.
Évi LXV. Törvény alapján jóváhagyott címzett támogatás 2000. Évi
keretösszegébıl a fel nem használt 29.303.157.-Ft. összegő támogatásról
lemond.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az ivóvíz beruházáshoz a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt területi kiegyenlítı támogatás
1999. Évi keretösszegébıl 164.000.-Ft-ról lemond.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1997. Évi LXV. Törvény
alapján jóváhagyott címzett támogatási és a Területfejlesztési Tanács által
biztosított források felhasználásáról szóló támogatási szerzıdés módosítására a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: 2000. December 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.
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15. napirendi pont
13. havi illetmény forrás biztosítása 2000. Évben
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elmúlt évek gyakorlatává vált, hogy amennyiben
az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetıvé tette, úgy a köztisztviselık és közalkalmazottak
13. havi illetménye december hónapban kifizetésre került.
A pénzügyi helyzet áttekintésével megállapításra került, hogy a város költségvetési
egyensúlya biztosított, az önkormányzat 113.731 e Ft céltartalékkal rendelkezik, amely
átmentei finanszírozás keretében fedezetet biztosít a 13. havi nettó bér – 18 millió Ft
összegnek december hónapban történı kifizetésére.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az intézményvezetık közül lesz
e olyan, akinek csak január hónapban fizethetı ki a 13. havi illetmény, „büntetésként” mert az
év folyamán többlet önkormányzati támogatást vett igénybe.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, elıreláthatólag a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és a Gondozási Központ az, aki várhatóan túllépi a költségvetését,
de ez év végéig még alakulhat pozitívan.
További érdeklıdés, hozzászólás nem volt a képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat pénzügyi
helyzetének áttekintésével megállapítja, hogy a város költségvetési egyensúlya
biztosított, költségvetési tartalékkal rendelkezik, mely átmeneti finanszírozás
keretében fedezetet biztosít a közalkalmazottak és köztisztviselık 2000. évi 13.
havi illetmény nettó összegének kifizetésére 2000. december hónapban.
A 2000. évi 13. havi illetmény csak 2001. január hónapban fizethetı ki azon
intézményvezetınek és gazdaságvezetınek, aki a 2000. évben engedélyezett
önkormányzati támogatáson felüli támogatást vesz igénybe intézménye részére.
Határidı: 2000. december 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. napirendi pont
Liget Fürdı 2001 évi szolgáltatási árai
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta, a szolgáltatási árakkal a
bizottság egyetértett azzal a változtatással, miszerint az idegenforgalmi adó most ne kerüljön
meghatározásra tekintve, hogy annak mértékérıl a helyi adótételek emelése kapcsán a
közmeghallgatást követıen fog dönteni a képviselı-testület.
A polgármester felkérte a képviselıket, hogy a bizottság javaslatát figyelembe véve döntsenek
a fürdı 2001. Évi szolgáltatási árairól.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Liget Fürdı 2001 évre vonatkozó áremelési
javaslatát az alábbiak szerint fogadja el:
Belépıjegyek
Egész napos felnıtt
fürdıbelépı
Kedvezményes egész
napos fürdıbelépı
16
óra
utáni
fürdıbelépı
Kádfürdı
Masszázs
Vízsugármasszázs
Gyógytorna
Szauna
fürdılepedıvel
Kabinhasználat
Szolárium

Régi ár

Bérletek
Felnıtt havi bérlet
Kedvezményes havi
bérlet
Felnıtt heti bérlet
Kedvezményes heti
bérlet

Régi ár

Kemping
Lakókocsi,
sátras
utánfutóhely
Lakóautó hely
Sátorhely
Parkolás

Régi ár

Határidı:
Felelıs:

Új ár
260

300

Növekedés %-a
15,4

180

200

11,1

150

150

-

320
500
500
300
370

350
600
600
300
450

9,3
20
20
21,6

200
20 Ft/perc

300
25 Ft/perc

50
25

5.300
3.600

Új ár
6.300
4.200

Növekedés %-a
18,86
16,66

1.500
1.000

1.800
1.200

20
20

1.300

1.500

Növekedés %-a
15,38

1.400
1.000
300

1.800
1.500
300

28,57
50
-

Új ár

2001. Január 1., illetve értelem szerint
Vass Ignác fürdıvezetı, Dr. Csorba Csaba jegyzı

17. napirendi pont
Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 2001. Január 1. Napjától
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta, az
elıterjesztés a Gyomaszolg Kft által végzett szemétszállítás, parkgondozás, temetkezési
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tevékenység és a gyepmesteri telep fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások díjtételeinek a
módosítását tartalmazza.
A véleményezı bizottságok a téma megtárgyalása során az áremelés mértékét különbözı %ban javasolták meghatározni.
Véleménye szerint a javaslatok közötti eltérés - 0.5 és 1 %- nem olyan jelentıs, hogy azokról
a mai ülésen ne tudjanak egyezségre jutni.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a gyepmesteri
telep vonatkozásában tudomásul vette, hogy azt a Kft csak veszteségesen tudja mőködtetni,
ennek ellenére az üzemeltetésére vonatkozó áremelési valamint az ott lévı épület felújítására
vonatkozó kérelmet nem támogatták. Javaslatuk, hogy az épület felújításának kérdésére a jövı
évi belvízhelyzet figyelembe vételével, míg az áremelésre a kft. 2000 évi
mérlegbeszámolójának elfogadása után térjenek vissza.
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a szemétszállítás
vonatkozásában a véleményezı bizottságok egységesen 13 %-os áremelést javasoltak, a
parkgondozás esetében a Pénzügyi bizottság szintén 13 %-ot, míg a Városfenntartó és
Környezetvédelmi bizottság 12 %-os emelést javasolt. A temetkezési szolgáltatás esetére
pedig 9,75-9,8 % volt a bizottságok javaslata.
Személy szerint az utóbbi két szolgáltatás esetében javasolta a 13 % és a 9,8 %-os emelést
elfogadni, míg a gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatban a döntést napolják el a kft.
2000. Évi mérlegbeszámolójának elfogadásáig.
Felkérte a képviselıket, hogy az elhangzottak figyelembe vételével döntsenek a határozati
javaslatban foglaltakról.
A képviselı-testület a javaslatokat egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
1.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által végzett háztartási
hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó árváltozás mértékét 13 %-ban
fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 17/1996.(IX.16.)KT. sz. rendelet 2.sz.
mellékletének módosítását készítse elı, és a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselıtestület 2000. decemberi ülésére.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

2.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által végzett temetıi
szolgáltatásokra vonatkozó árváltozás mértékét 9,8 %-ban fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 26/2000.(XI.2.)KT. sz. rendelet
mellékletét képezı - a szolgáltatások árait meghatározó - rendelet-tervezetet terjessze a
Képviselı-testület 2000. decemberi ülésére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

413

3.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a parkgondozásra vonatkozó
megállapodást az elfogadott 13 %-os árváltozás mellett a Gyomaszolg Kft-vel kösse
meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

4.

A Képviselı-testület a gyepmesteri telep épületének felújítását a 2001 évi
belvízhelyzet alakulását is figyelembe véve elnapolja.
A telep üzemeltetési költségeinek térítésére vonatkozó döntését a Gyomaszolg Kft.
2000 évi mérlegbeszámolójának elfogadásáig elnapolja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

18. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a közalapítvány a Képtár udvarán megépített
filagória költségének fedezetére kér 125.000 Ft támogatást. A kérelem és a filagória
megépítésének költségvetése az elıterjesztés mellékleteként szerepel.
A bizottsági elnöki megbeszélésén, majd a Pénzügyi Gazdasági bizottság ülésén olyan
javaslat született, miszerint a 2001. Évi civil-alap terhére a Képtár kapja meg az igényelt
támogatást a filagória befejezéséhez.
A képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2001. évi Civilszervezetek
támogatási alap terhére a Közalapítvány Gyomaendrıd Város
Közgyőjteményeiért civil szervezetnek a Képtár udvarán megépítésre került
filagória költségeinek fedezetére 125 ezer Ft támogatást nyújt.
Határidı: azonnal
19. napirendi pont
Intézmények alapító okiratainak módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés a 2.sz. Általános Iskola a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola, a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a Ligetfürdı alapító okiratának a módosítását tartalmazza.
Az alapító okiratokon az intézmények mőködésében bekövetkezett, a képviselı-testület által
jóváhagyott változásokat kell keresztül vezetni.
Kérte a képviselıket, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság által elfogadásra javasolt határozati
javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

414

A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Általános Iskola és Óvoda
alapító okiratát módosítja. Az alapító okirat - 5./ Az intézmény jogállása és
gazdálkodási jogköre – fejezetbıl a következı szöveg, törlésre kerül:
“Egy, részben önálló intézménnyel rendelkezik:
Városi Zene- és Mővészeti Iskola Gyomaendrıd, Rákóczi F. út 19. sz.
Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás
szabályozza.”
Határidı: 2000. November 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratát módosítja.
3./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége - fejezet a következı szöveggel
egészül ki: “Iskolaotthonos ellátás”.
A 2./ fejezetben – Speciális tagozat Gyomaendrıd, Fı út 5. sz. – helyett “Fı út
81/2. sz.” cím kerül.
Az 5./ fejezetben – “Fı út 5. sz. Hrsz: 5009” törlésre kerül és helyébe “Fı út
81/2. sz. Hrsz: 6774” kerül.
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratát módosítja.
A 2./ fejezetben – Oktatási épületek: - kiegészül - Gyomaendrıd. Fı út 230. sz. és
törlésre kerül – Ipari tanmőhely: Gyomaendrıd, Fı út 81/2. sz.
A 4./ fejezet TEÁOR 8022-es tevékenységi kör a következı szöveggel egészül ki:
akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés.
A 6./ Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon címő fejezetben törlésre
kerül: Gyomaendrıd, Fı út 81/2. Hrsz: 6774 és helyébe Gyomaendrıd, Fı út
230. Hrsz: 1598/A/1, 1598/B/1, 1598/D/1 szövegrész kerül.
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Liget Fürdı
alapító okiratát módosítja.
Az alapító okirat - 5./ A fürdı az alábbi tevékenységet alapfeladatként látja el: fejezet a következı mondattal egészül ki: Strandszolgáltatás TEÁOR 9272
Határidı: a II.-III,-IV pontok: azonnal
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
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20. napirendi pont
Beszámoló a Katona József Mővelıdési Központ közmővelıdési megállapodás alapján
történı üzemeltetésérıl
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a beszámoló megtárgyalása
során a bizottság megállapította, hogy a mővelıdési ház tartalmas programmal, sokrétő
tevékenységgel mőködik. Az intézmény mőködtetése megfelel a megállapodásban
rögzítetteknek.
A vállalkozó a városi rendezvények színvonalas megrendezéséhez minden segítséget meg ad.
Annak ellenére, hogy mind két fél elismeri, hogy egy ilyen kulturális vállalkozás nem nagy
üzlet, még is bebizonyosodott, hogy ebben a formában is jól lehet üzemeltetni a kultúrházat.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük,
véleményük a beszámolóval kapcsolatban. A jelenlévı vállalkozó Megyeriné Csapó Ildikó
kíván e az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni.
Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó elmondta, a jövıben is hasonló képen, vagy
talán még ettıl is jobban szeretné ezt a tevékenységet folytatni. Az eddig elért eredmények
megvalósulásához nagy segítséget nyújtottak a civil szervezetek, intézmények, akikkel
közösen különbözı rendezvényeket szerveztek egész évben.
Amennyiben a jövı évben is biztosított lesz a pénzbeli támogatása, úgy ezt a tartalmi
tevékenységet folytatni tudja, új az igényekre épülı formák szervezését, kiszolgálását
igyekszik megvalósítani.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint is bebizonyosodott, hogy az intézmény
vállalkozásba adásának elképzelése nem volt rossz ötlet az önkormányzat részérıl. Egyik fél
sem járt rosszabbul, a szolgáltatás színvonala nem csökkent, hanem bıvült, ami nyilván, hogy
az egyéni érdekeltségnek a jövıbeni elképzelésnek, gondolkodásnak, kezdeményezı
kézségnek is köszönhetı.
A Képviselı-testület nevében ezúton kívánt köszönetet mondani a vállalkozó 2000. Évi városi
rendezvényeken való közremőködéséért.
A Képviselı-testület részérıl kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a beszámolót egyhangú,
18 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja Megyeriné Csapó
Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját a közmővelıdési
megállapodás keretében mőködtetett Katona József Mővelıdési
Központban 2000. évben végzett tevékenységérıl.
Határidı: azonnal
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21. napirendi pont
A SPORTTRIÓ Kft. beszámolója a Sportcsarnok megbízási szerzıdés alapján történı
üzemeltetésérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámoló megtárgyalása során a bizottság
megállapította, hogy a Kft a sportcsarnok és az ifjúsági tábor üzemeltetését a
megállapodásban foglaltaknak megfelelıen végzi. A kötelezı testnevelési órák a nyitvatartási
idı felét lefedik. Igyekeznek a város sportélete színvonalának emelésére, a mőködı
sportágakat kiszolgálják, a gonddal küszködıket segítik, és a megszőnt sportágakat
megpróbálják újjá éleszteni. Ezt igazolja, hogy a megszőnt nıi kézilabdát sikeresen újra
tudták indítani. Az elmúlt évekhez képest a tervezett programokon felül sokkal több városi
sportrendezvényt szerveztek, mint például a millenniumi futás, úszás stb., ami a felnıttek
körében is sikeres volt. Eredményesen sikerült az olimpikonok meghívása, jó rendezvény
volt.
A kft. igyekszik minden megtenni az ifjúsági és sporttábor eredményes mőködéséért, hogy az
a város idegenforgalmának az is egy színfoltja legyen. Jó elképzelés részükrıl az eredi
iskolahálózatba való bekerülés, aminek következtében nıhet a tábor kihasználtsága.
Kérdés, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a beszámolót egyhangú 18 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a SPORTTRIÓ KFT
beszámolóját a Sportcsarnok és az Ifjúsági és Sporttábor 2000. évi
mőködtetésérıl és megállapítja, hogy a vállalkozók a megbízási szerzıdésben
foglaltaknak eleget tettek.
Határidı: azonnal
22. napirendi pont
Az Enci és az Endrıdi Piac fedett-nyitott pavilonok tartós használatba adása, valamint a
második ütemben építhetı üzletházak területeinek értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottsági elnököt az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a téma nem ismeretlen a képviselı-testület elıtt,
hiszen egyszer már döntöttek az enci valamint az endrıdi piac területén lévı nyitott-fedett
pavilonok, üzlethelyek pályázat útján történı értékesítésérıl. A pályázati kiírásra a megadott
határidıre pályázat nem érkezett, ezért a pályázatot újólag kiírják azzal a módosítással, hogy a
nyitott pavilonok esetében amennyiben azt saját költségén építi meg a használatba vevı 10
évig nem kell a területre megállapított helypénzt megfizetnie.
A bizottság véleménye szerint valamint ígérni is kell azoknak, akiktıl valamilyen beruházást
várunk, ugyanis az elızı pályázati kiírás szerint a befektetés semmilyen megtérülési
lehetısége nem volt látható. Ezek a feltételek így, ha mást nem már elgondolkodtatóak.
Dr. Dávid Imre polgármester a pályázati kiírás módosításának ellenére sem volt nagyobb
bizalommal a jelentkezıket illetıen, mint korábban.
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Az Enci esetében esetleg akkor érhetnének el eredményt, ha az ott lévı bérlıknek
felmondanak, illetve ha az Ipari park beindul. A piacnál majd meglátjuk, hogy a
kedvezménnyel lesz e jelentkezı, kevés az a helyi vállalkozó, aki olyan nagyban végezné a
piacozó tevékenységét, hogy egy pavilon építésébe komolyabb összeget be tudjon fektetni.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a pályázati kiírást az elıterjesztésben leírtak
szerint 18 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
I./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a tulajdonában lévı 5008/1 hrsz alatt lévı fedett nyitott pavilonokat tartós használatba adásra meghirdeti az alábbi pályázati kiírás alapján.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrıd, 5008/1. szám alatt lévı Endrıdi Piac fedett-nyitott pavilonok
használatba adására
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 2000 Ft
befizetésével egyidejőleg átvehetık a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386122/112.
Tájékoztató adatok:
Beépített terület:

1. pavilon
2. pavilon
3. pavilon
4. pavilon
5. pavilon
6. pavilon

80,00 m2
65,00 m2
50,00 m2
50,00 m2
65,00 m2
65,00 m2

Beépített terület összesen:

375,00 m2

Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség
nélküli társaságok.
2./ Gyomaendrıd Város Önkormányzata nem tesz kötöttséget az egy pályázó által pályázható
pavilonok számában az egyéni 1 pavilonra, üzletház területre vonatkozó igények kielégítését
követıen,
3./ Pályázónak vállalnia kell, hogy a fedett - nyitott pavilonokban igényesebb árukat árusít
kultúrált pultokon, összecsukható asztalokon, a padlóburkolaton árú nem helyezhetı el,
4./ Pályázó csak a tevékenységi körében engedélyezett áruféleségeket árusíthatja, ettıl eltérı
forgalmazás a használati jog megszőnését vonja maga után,
5./ Pályázó a fedett - nyitott pavilont 12 évre kapja használatba 2001. március 1. napjától, az
egyszeri használatbavételi díj megfizetése mellett,
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6./ Az egyszeri használatbavételi díj összege: bruttó 17.568,- Ft/m2,
7./ A használati jog a használatbavétel idıtartama alatt örökölhetı, valamint egy alkalommal
átruházható,
8./ Használatba vevınek, amennyiben saját költségén építi meg a fedett - nyitott pavilont a
területre megállapított helypénzt 10 évig nem kell megfizetnie,
9./ 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.
10./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be kell
mutatnia,
11./ A nyertes pályázónak a használatbavételi díjat a szerzıdéskötéskor egyösszegben kell
megfizetnie.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Pavilon" jeligével ellátva 2001. január 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 Pénzügyi és Gazdasági
Bizottsága dönt, a bizottság 2001. februári 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 gyomaendrıdi természetes személy,
2. Aki gyomaendrıdi jogi személy, de vállalkozások esetében a székhely Gyomaendrıd.
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
II./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a tulajdonában lévı 5008/1 hrsz alatt lévı második
ütemben építendı üzletházak alatti területeket értékesítésre meghirdeti az alábbi pályázati
kiírás alapján.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrıd, 5008/1. szám alatt lévı Endrıdi Piac második ütemben építhetı
üzletházak területeinek 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 2000 Ft
befizetésével egyidejőleg átvehetık a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386122/112.
Tájékoztató adatok:
Beépíthetı terület:

1. üzletház
2. üzletház
3. üzletház
4. üzletház

60,89 m2
60,89 m2
48,95 m2
48,95 m2

Beépítetı terület összesen:

219,68 m2

Pályázati feltételek:
1./ Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség
nélküli társaságok.
2./ Gyomaendrıd Város Önkormányzata nem tesz kötöttséget az egy pályázó által pályázható
üzletházak alatti terültek számában az egyéni 1 pavilonra, üzletház területre vonatkozó
igények kielégítését követıen,
3./ A pályázó vállalja, hogy a piactér építészeti stílusába beilleszkedı üzletházat ( -kat ) épít
fel, amely megfelel ( -nek ) a piac üzemeltetési feltételeinek,
4./ Az üzletházon ( -akon ) belül kialakíthatók üzlethelyiségek, hiányszolgáltatások mőhelyei,
5./ Pályázó kötelezettséget vállal az eladó felé arra vonatkozóan, hogy a pályázatában vállalt,
beépítési munkálatokat legkésıbb 2002. év december 31. napjáig befejezi,
6./ A terület minimum ára: 7000,- Ft/m2,
7./ Eladó visszavásárlási jogot köt ki arra az esetre, amennyiben vevı nem tesz eleget
átalakítási, beépítési kötelezettségének, visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral,
8./ 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.
9./ Gazdasági társaságnak a cégbírósági bejegyzést, valamint a társasági szerzıdést be kell
mutatnia,
10./ A nyertes pályázónak a vételárat a szerzıdéskötéskor egyösszegben kell megfizetnie,
11./ Pályázónak az építkezés megkezdése elıtt be kell mutatnia a felépítmény egyszerősített
vázlattervét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak valamint a Városfejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottságnak.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Üzletház" jeligével ellátva 2001. január 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy elızı napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
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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 Pénzügyi és Gazdasági
Bizottsága dönt, a bizottság 2001. februári 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 gyomaendrıdi természetes személy,
2. Aki gyomaendrıdi jogi személy, de vállalkozások esetében a székhely Gyomaendrıd,
3. Aki a vételár mértékére a legtöbbet ajánlja.
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
III./
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 közöstulajdonban lévı földterületekkel
értékesítésre meghirdeti az alábbi pályázati kiírás alapján.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrıd, Fı út 81/1. 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.
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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.
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 egyösszegben kell megfizetnie,
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve,
"Enci" jeligével ellátva 2001. január 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 2001. februári
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:
3. 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: 2001. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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23. napirendi pont
Gyomai köztemetı bıvítéséhez területvásárlás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, valamennyi bizottság ülésén szó volt arról, hogy
egyre sürgetıbb a gyomai köztemetı területének bıvítése. Jelenleg lehetıség van a temetı
északi része felıl történı bıvítésre 3 ha nagyságban. A föld tulajdonosával az egyezkedések
megtörténtek, és amennyiben a képviselı-testület azzal egyetért, úgy maximum 20.000 Ft/AK
értékben a 2857 m2 területő 74,26 AK értékő szántó mőveléső ingatlan megvásárlásra kerül.
Kérte a képviselı-testület tagjait a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete megvásárolja Soós János és Soós Jánosné
Gyomaendrıd, Katona József utca 52 szám alatti lakosok tulajdonát képezı 3748 hrszú 3 ha 2857 m2 területő 74,26 AK értékő szántó mővelési ágú ingatlant, maximum:
20.000 Ft/AK (1.485.000 Ft ) vételárért a gyomai temetı bıvítésének céljából.
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a megvásárlást követıen az ingatlant
további hasznosításra a köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására átadja a
Gyomaszolg Kft.-nek.
A Képviselı - testülete utasítja a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos tárgyalások
megkezdésére, illetve az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2000. december 31.
24. napirendi pont
Az Endrıdi u. 5-7.sz. alatti volt „Béke Tsz Irodaház” megvásárlása
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ez a napirend összefügg a 3. napirendi ponttal,
amelyben döntöttek arról, hogy a szociális elhelyezést biztosító bérlakás állomány
növelésének támogatására pályázatot nyújtanak be a Gazdasági Minisztérium által kiírt
pályázati kiírásra.
A kormányzati támogatásból az idısek részére tervezett bérlakások Endrıd területén az
Endrıdi úton kerülnének megvalósításra, és erre a célra vásárolnák meg a volt Béke Tsz
irodaházát, amelyen 16 db bérlakás kialakítása lehetséges.
Az ingatlan piaci forgalmi értéke az értékbecslés alapján 5.048.000 Ft.
Az ingatlan vásárlással a Pénzügyi és Gazdasági valamint a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság egyetértett, javasolják a képviselı-testületnek annak elfogadását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete megvásárolja Tímár Vince
Gyomaendrıd, Kilián tér 18., valamint Rácz István Gyomaendrıd, Zöldfa u.
17. szám alatti lakosok tulajdonát képezı 5044 hrsz-ú 1605 m2 területő
irodaház mővelési ágú, 5045 hrsz-ú 1227 m2 területő irodaház mővelési ágú
ingatlanokat, maximum: 5.048.000 Ft vételárért a költség alapon meghatározott
lakbérő bérlakások kialakításának céljából.
A Képviselı - testülete utasítja a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
tárgyalások megkezdésére, illetve az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2000. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
25. napirendi pont
Az Endrıdi u. 4.sz. alatti szociális bérlakás értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy közvetlenül az óvoda
mellett elhelyezkedı ingatlan értékesítésre kerülne, a befolyt összeget pedig visszaforgatnák a
lakásalapba. Az ingatlanban jelenleg bérlı nincs, a mőszaki állapota pedig olyan, hogy azt az
önkormányzat számára nem lehet gazdaságosan felújítani, ezért célszerő értékesíteni.
Az ingatlanra a vevı meg van, aki 835.000 Ft-ért azt megvásárolja. Ugyanakkor ajánlatot
kaptunk az Iskola útról egy ingatlan megvásárlására, amelyet ezért az összegért a vevı eladna
az önkormányzat részére.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az ingatlan ilyen formában történı
értékesítésével, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tulajdonában lévı - az ingatlan
nyilvántartásban 5058 hrsz-ú, természetben Gyomaendrıd, Endrıdi u. 4. szám
alatt található 737 m2 lakóház, udvarmővelési ágú - szociális bérlakást
értékesíti Balázs Tiborné Gyomaendrıd, Baross u. 24. szám alatti lakosnak
bruttó 835.000,- Ft összegben.
A befolyt összeg kizárólag szociális bérlakás vásárlására használható fel.
A Képviselı-testülete utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére.
A Képviselı-testülete törli a lakást a szociális bérlakás állományból, egyben
utasítja a jegyzıt, hogy az ingatlan értékesítésével érintett rendeleteket
módosításának elıkészítésére.
Határidı: 2000. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
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26. napirendi pont
Szociális (szükség) bérlakások
Hangya Lajosné bizottsági elnök az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, a testület
döntésének megfelelıen a szociális bérlakás állomány növelésének céljából megvásárlásra
került az Álmosdomb u. 26. és a Losonczi u. 16. sz alatti ingatlan.
A megvásárolt ingatlanokat át kell minısíteni szociális (szükség) lakásokká, illetve azokon a
szükséges átalakításokat el kell végezni.
A témához kapcsolódóan kívánt szólni arról a lakossági megkeresésérıl, miszerint a Vásártéri
lakótelepen élık lakóközösségei kérték, hogy a lakótelepi lakások külsı homlokzatainak
felújításához az önkormányzat nyújtson segítséget. A segítségnyújtás formája nem feltétlen
pénzbeli segítés lehet, hanem felkutatása azoknak a központi – állami – anyagi támogatási
lehetıségeknek, - adott esetben pályázatoknak -, amelyeket ilyen célra igénybe lehetne venni.
Utána járni, hogy más városok ezt a problémát hogyan oldják meg, milyen segítségeket
vettek/vesznek igénybe.
Dr. Dávid Imre polgármester jogosnak vélte a felvetést, az önkormányzatnak meg kell
keresni a segítségnyújtás lehetıségeit, városi érdekbıl is foglalkozni kell a problémával.
Más városokban ez a folyamat már elindult, nem csak belsı, hanem külsı megjelenésében is
felújítják, lényegesen korszerősítik az ilyen lakásokat.
Császárné Gyuricza Éva képviselı tudomása szerint van egy hatályos kormányrendelet a
lakótelepi lakások támogatására, amely szerint, kedvezményes felújítási kölcsönt vehetnek
igénybe az ott lakók, amennyiben a lakóközösség legalább négy évre visszamenıleg
rendelkezik a közös költségen belül a felújítási összeg bizonyos mértékő hányadával.
Babos László bizottsági elnök elmondta, ıt is megkereste annak a lakóközösségnek a
vezetıje, akitıl ez a felvetés elindult és elmondta, több magasabb fórumot is megjárt már
ezzel a problémával, de segítséget nem igen kapott, mindenhol vissza irányították az
önkormányzathoz. A lakóközösség évek óta tartalékolja a pénzt a felújításra, nem is igazán
pénzbeli támogatást várnának az önkormányzattól, hanem olyan lehetıségnek a felkutatását,
amivel pótolni tudnák a meglévı összeget az épület felújítására, rendbe tételére.
További hozzászólás nem hangzott el a képviselı-testület az elhangzottakat egyhangú 18 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben, illetve a Gyomaendrıdi Önkormányzat
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 24/1995.(X.24.) KT számú rendeletben biztosított
felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévı az ingatlannyilvántartásban 8694 hrsz alatt felvett Gyomaendrıd, Álmosdomb út 26. szám
lakóház, udvar és szántó mővelési ágba, valamint a 3038 hrsz alatt felvett
Gyomaendrıd, Losonczi u. 16. szám lakóház, udvar mővelési ágba sorolt
ingatlanokat átminısíti szociális bérlakásokká.
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A képviselı - testület utasítja a jegyzıt, hogy a többször módosított 24/1994.
(X.24.) számú rendelet módosítását készítse elı, az ingatlanokat az
önkormányzati
vagyonkataszterbe
a
forgalomképes
vagyontárgyak
kategóriájába vezesse fel.
Határidı: 2000. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
27. napirendi pont
Közhasznú társaság létrehozása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, Szegeden a Regionális Közép-Európai
Környezeti Technológiai Központ Alapító Fórumán olyan projekt bemutatására került sor
mely a vízgyőjtı terület gazdasági és környezetvédelmi céljait igyekszik összehangolni, és a
környezetvédelmi katasztrófák esetén hatékony, és eredményes fellépést tesz lehetıvé.
A fórumon részt vevık szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben rögzítették az együttmőködés
célját, és a célkitőzések megvalósítását szolgáló szervezet létrehozását. A létrehozásra kerülı
szervezetek eredményesen kívánnak részt venni az EU pályázatokon, a célok megvalósítása
érdekében.
A feladatok megvalósításának központjában a Regionális Közép-Európai Környezeti
Technológiai Központ Közhasznú Társaság áll. Az együttmőködés lényege, hogy a RKht és a
települési önkormányzatok, vagy az általuk létrehozott társulások további közhasznú
társaságokat hoznak létre, melyek lefedik a vízgyőjtı területet. Az alapítással járó költségeket
az RKht viseli, melynek fejében a Kht-n belül a törzsbetétek 51%-t birtokolja.
Az önkormányzatok biztosítják a Kht mőködéséhez a helységet, melynek alkalmasnak kell
lenni a térinformatikai rendszer, és Internet mőködtetésére. Ennek fejében az önkormányzat
vagy az általuk létrehozott társulás a törzsbetétek 49%-t birtokolják.
Elméletileg a társulásnak idıvel egy önfenntartó társulásnak kellene lennie, amely olyan
adatbázissal rendelkezne, ahonnan a környezetvédelemmel kapcsolatos információk térítés
ellenében beszerezhetık lennének, illetve turisztikai adatszolgáltatást végezne.
Az elıkészítés során az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a képviselı-testület vegyen részt
a projekt megvalósításában, illetve a Kht létrehozásában.
Jelenleg a hivatal épületén belül a két fı részére átmenetileg az iroda biztosítható, és az
alapítási költségek nem az önkormányzatot terhelik, esetlegesen a mőködési költségek egy
részét kell megelılegezni, továbbá két munkahely teremtése megtörténhet fiatal pályakezdı
szakemberek számára, és elméletileg, ha létrejön az informatikai adatbázis Gyomaendrıd
térségi szerepköre is javulhat.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést majd felkérte a
képviselıket amennyiben egyetértenek a közhasznú társaság létrehozásával, úgy a határozati
javaslatban foglaltakat fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
303/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi LXV tv. 8.§-ban
biztosított jogával élve jóváhagyja a polgármester által Szegeden 2000.
november 18-án aláírt az elıterjesztés mellékletét képezı szándéknyilatkozatot.
A szándéknyilatkozat 1. pontjában meghatározott közhasznú társaságot az
elıterjesztésnek szintén mellékletét képezı társasági szerzıdés- tervezet szerint
létre kívánja hozni oly módon, hogy az önkormányzatot megilletı törzsbetét
tulajdonjogát közösen birtokolja a - társulás igénye esetén - (51%
önkormányzat 49% társulás) Hármas Körös Kistérségi Területfejlesztési
Társulással.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a Kht. létrehozásával kapcsolatos
további intézkedések megtételére.
Határidı: 2001. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
28. napirendi pont
Ecsegfalva okmányirodai illetékessége
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, Ecsegfalva település ez idáig a
gyomaendrıdi okmányiroda illetékességéhez tartozott. November 1. Napjától Dévaványán is
önálló okmányiroda mőködik, ezért Dévaványa és Ecsegfalva települések önkormányzatai
kérelemmel fordultak a kormányhoz, hogy a jövıben Ecsegfalva a dévaványai
okmányirodához tartozzon, mivel földrajzilag közelebb van hozzá, így az állampolgároknak
az ügyintézés egyszerőbb lenne.
Gyomaendrıdöt különösebben ez nem érinti hátrányosan, tejesen természetes, hogy más
települések is mindent megtesznek azért, hogy minél szélesebb körő szolgáltatást tudjanak a
lakosságnak nyújtani. A mi feladatunk, hogy tudomásul vegyük az önkormányzatok ezen
irányú kérelmét.
Dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatban leírtakat
fogadják el.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
304/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi, és nem emel
kifogást Ecsegfalva és Dévaványa települések önkormányzatainak a
Kormányhoz benyújtott az irányú kérelmével szemben, hogy Ecsegfalva
település a jövıben a Dévaványai okmányiroda illetékességi területéhez
tartozzon.
Határidı: azonnal
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29. napirendi pont
Körösladány és Köröstarcsa települések csatlakozása a térségi hulladéklerakó építésére
létrejött társuláshoz
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a körösladányi képviselı-testület a
tegnapi nap folyamán döntött a társuláshoz történı csatlakozásról. Köröstarcsa
önkormányzatának döntésére még ez után kerül sor.
Mint ismeretes a hulladéklerakó megvalósítására létrejött társulás 9 településbıl állt össze. A
fent említett két településtıl a KAC pályázat benyújtásához csak beszállítói
szándéknyilatkozatot kértünk.
Az akkori pályázati kiírás szerinti feltétel az volt, hogy a résztvevı települések száma 10+1, a
lakosságszám pedig haladja meg az 50 ezer fıt. Ezt követıen viszont a Környezetvédelmi
Minisztérium mindentıl eltérıen a feltételeket úgy módosította, hogy 10+1 település, a
lakosság szám pedig meghaladja a 100 ezer fıt. Mindezek alapján, ha a két település nem
csatlakozik a programhoz a KAC pályázat kiírás módosított feltételeinek nem felelünk meg,
és azt nem tudjuk benyújtani.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben leírtak alapján vegyék tudomásul a két
település társuláshoz való csatlakozását.
A képviselı-testület a két település csatlakozását egyhangú, 18 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
305/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul veszi Körösladány és
Köröstarcsa települések csatlakozását a térségi hulladéklerakó megépítésére
létrejött társuláshoz.
Határidı: azonnal
30. napirendi pont
Sportorvosi szerzıdés meghosszabbítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke a bizottság nevében javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a Dr. Katona Piroska sportorvossal megkötött 2000. december 31ig érvényes sportorvosi feladatokat szabályozó szerzıdést, változatlan feltételek mellett
határozott idıre 2001. December 1. Napjáig ismételten kösse meg, az eddigiekben
meghatározott térítési díj ellenében. /10.000 Ft/hó/.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangú, 18 igen szavazattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az elıterjesztés
mellékletét képezı szerzıdés-tervezetet.
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A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a sportorvosi ellátás
fedezetére a 2001 évi költségvetési koncepció készítésénél a
támogatási összeget a Sport-alap terhére vegye figyelembe.
Határidı: azonnal
31. napirendi pont
Humánpolitikai Bizottsági tag felmentése és új tag választása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület a kisebbségi érdekek
közvetlen érvényesítése érdekében a kisebbségi önkormányzatok egy-egy tagját beválasztotta
a szakbizottságaiba. Ebben a ciklusban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ráczné Dógi
Piroskát ajánlotta a humánpolitikai bizottságba.
Ráczné Dógi Piroska nem csak a kisebbségi önkormányzat munkájában, hanem a
bizottságban is passzív magatartást tanúsít, folyamatosan távol marad az ülésekrıl. Mindezek
alapján a kisebbségi önkormányzat kezdeményezte Ráczné Dógi Piroska felmentését a
bizottság tagságából és helyére Dógi Józsefné megválasztását kéri.
A bizottság fontosnak tartaná, ha a kisebbség képviseltetné magát, fıleg a szociális ügyekben
tudnának az ı véleményére, tapasztalataira hagyatkozni.
Mindezekre tekintettel és figyelemmel a kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére a
bizottság javasolja a Ráczné Dógi Piroska felmentését és helyére Dógi Józsefné
megválasztását, aki az elızı ciklusban a Pénzügyi és Gazdasági bizottságban képviselte a
kisebbségi önkormányzatot, az üléseken rendszeresen részt vett, az ott elhangzottakról
folyamatosan tájékoztatást adott az önkormányzat tagjai részére.
A képviselık részérıl, kérdés hozzászólás nem volt a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Humánpolitikai Bizottság
elnökének javaslata alapján 2000. december 1. napjával felmenti
Humánpolitikai Bizottsági tagsága alól Ráczné Dógi Piroskát, egyidejőleg a
megüresedett helyre megválasztja bizottsági tagnak Dógi Józsefnét a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat tagját.
Határidı: azonnal
32. napirendi pont
Szeretet és Gondoskodás Mozgássérült Gyerekekért Alapítvány támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az alapítvány támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyet a Humánpolitikai bizottság megtárgyalt és úgy foglalt állást, hogy
elismeri az alapítvány tevékenységét, de költségvetési fedezet hiányában az anyagi támogatást
nem javasolja a képviselı-testületnek.
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Kérte a képviselıket, amennyiben a bizottság javaslatával egyetértenek, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Szeretet és Gondoskodás”
Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány tevékenységét elismeri, de
fedezet hiányában a 2000-res költségvetési évben anyagilag támogatni
nem tudja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
33. napirendi pont
Tájékoztató az adóhatósági ellenırzések eredményérıl
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés mellékletében szereplı számszaki kimutatásra
hívta fel a képviselı-testület figyelmét, amely tartalmazza, hogy mennyi részletfizetési és
méltányossági kedvezményt biztosít az adóhatóság a helyi adórendelet alapján.
Megítélése szerint az ellenırzés eredményébıl megállapítható, hogy a költségvetés elfogadása
során hozott azon határozatban megfogalmazott törekvés, - hogy az adóbevételeket nem csak
adóemeléssel, hanem helyi ellenırzéssel is növelni kell - elérte célját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy miért kell a piacon árusító vidéki
vállalkozóknak 400 Ft iparőzési adót + a helypénz fizetni.
Az érintett vállalkozók ezt nagyon sérelmezik.
Havelda Jánosné az adóosztály vezetıje az érdeklıdésre elmondta, az iparőzési tevékenység
kétféle típusú lehet. Egyik az állandó jelleggel folytatott tevékenység, míg a másik az
ideiglenes.
Az állandó jelleggel folytatott tevékenységrıl akkor beszélünk, ha a székhelye, telephelye itt
van a vállalkozónak, az ideiglenes pedig, amikor a vállalkozó a piacon értékesít.
A helyi rendeletünk alapján a mentességet az állandó jellegő iparőzési tevékenységet
folytatott ıstermelıknek adták meg, a vidékieket ezért ez nem érinti.
Kétségtelenül az adóosztálynak is sok kellemetlensége adódik e miatt az érintett vállalkozók
részérıl, ezért a jelen ülésre beterjesztett adórendelet módosításáról szóló javaslatban
kidolgozásra került, hogy a piacon értékesítı, ideiglenes tevékenységet folytató vállalkozók
esetében az állati, vagy állati eredető termékek – tej - forgalmazásával foglalkozó ıstermelık
mentességet kapjanak a 400 Ft iparőzési adó megfizetése alól, mivel ık „kicsiben” árusítanak.
Ugyanakkor nem vonatkozna ez a mentesség a zöldségfélét – krumpli, alma – árusító vidéki
ıstermelıkre.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, némileg lehetnek jogosak ezek a reklamációk, de
azt azért látni kell, hogy a zöldségfélét árusító vidéki vállalkozók bizonyos választékot
kínálnak, de hiányt nem kell, hogy pótoljanak, hiszen van elég helyi kereskedı.
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A piacok fenntartása azért nem kevés pénzébe kerül az önkormányzatnak, az endrıdi piac a
teljes befejezéséig 30 millió Ft-ba fog kerülni, ezért legalább arra kell törekednünk, hogy az
üzemeltetési költség ne kerüljön semmibe.
További kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nem hangzott el, a tájékoztatóban
foglaltakat egyhangú 18 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az adóhatósági
eredményérıl szóló tájékoztatóban leírtakat elfogadja.

ellenırzések

Határidı: azonnal
34. napirendi pont
Tájékoztató a mezııri járulék alakulásáról
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, annak idején, amikor a Képviselı-testület létrehozta a
mezııri szolgálatot az volt a célkitőzése, hogy azt úgy valósítsa meg, hogy annak
mőködtetése az önkormányzatnak lehetıség szerint plusz pénzébe ne kerüljön.
A mezııri szolgálat mostanra kezd odáig eljutni, hogy az állami támogatásból, a mezııri
járulékból és a vadászok által fizetett haszonbérbıl fenn tudja magát tartani, bár nyereség
nincs rajta, de önkormányzati támogatásra sincs szüksége.
A mezııri járulék alakulását a tájékoztató részletesen mutatja, azt a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság megtárgyalta és javasolta annak tudomásul vételét.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a mezıırök munkájáról, a végzett munka
színvonaláról is lehetne egy ehhez hasonló tájékoztatót készíteni a tavasz folyamán, amikor a
mezıgazdasági munkálatok megkezdıdnek.
A képviselı-testület részérıl kérdés, hozzászólás nem volt, a tájékoztatóban leírtakat
egyhangú, 18 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a mezııri járulék alakulásáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
35. napirendi pont
Jelentés a 2000. Évi csapadékvíz csatorna karbantartó közmunkaprogram teljesítésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, a program teljesítése kapcsán nyert
tapasztalatok alapján elmondható, hogy a brigád összetétele, az elvégzett munka mennyisége,
minısége a korábbiakhoz képest nem hogy javulást hozott volna, hanem inkább romlott.
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Ez nyilván annak is betudható, hogy a korábbi közmunkán jól dolgozó munkanélküliek
kikerültek ebbıl a körbıl, mert idıközben sikerült nekik munkát találni. Mindezt igazolja az a
számadat, hogy 1997-ben 1290 fı volt a munkanélküliek száma, amely mostanra 680 fıre
csökkent. Így talán ennek a közmunkaprogramnak talán más jelentısége is lehet, mint az
elvégzett munka.
Az 1997 óta folyó közmunkaprogram során jelentıs nagyságrendő csatorna karbantartást
végeztek a város területén, de még mindig vannak olyan területek, ahová nem jutottak el,
pedig nagyon szükséges lenne. Ezért a programot a jövı évben is folytatni kell.
Dr. Kovács Béla képviselı a témához kapcsolódóan kívánta az illetékes figyelmébe ajánlani,
hogy számtalan ingatlan tulajdonos a csatornába győjti a falevelet, ami ismét gondot fog
okozni, mert a csatorna eltömıdik, a víz nem tud lefolyni.
Knapcsek Béla képviselı csak megerısíteni tudta a polgármester úr által elmondottakat. A
belvíz károk helyreállítási munkálataiban az általa irányított Thermix Építıipari Vállalat is
részt vett. A hozzájuk került közmunkások közül jó néhány olyan, adott esetben megfelelı
szakmai végzettséggel rendelkezı munkás volt, akikkel célzott irányítás mellett megfelelı
minıségő munkavégzést lehetett elérni. Tehát a jövıben nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra,
hogy az irányítást olyan ember végezze, aki gyarkorlatiasabb, mert az másként tudja ezeket az
embereket irányítani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a csatorna karbantartás során személyesen is
tapasztalta, hogy ahol jelen volt a munkavezetı ott haladt a munka, annak minısége is
elfogadható volt, de ahol nem volt meg az ellenırzés ott óráról órára nem haladtak sehová.
A Katona J. úton a csatorna karbantartás úgy lett elvégezve, hogy azzal nem értek el semmit.
A munkát ugyan elvégezték, de ott a víz nem fog lefolyni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy a jövıben a megnyert közmunka
pályázat gyakorlati munkavégzését a hatékonyság és az eredményesség érdekben helyi cégek
bevonásával kell elvégezni.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyéb hozzászólásuk nincs, úgy a jelentésben foglaltakat
szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2000. Évi „Csapadékvíz
csatornarendszer karbantartás” közmunkaprogram végrehajtását 28.996 eFt
támogatás és 8.478 eFt. saját erı felhasználása mellett elfogadja.
Határidı: 2000. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
36. napirendi pont
Belterületi utak, járdák 2000. évi fejlesztési, fenntartási munkái
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Dr. Dávid Imre polgármester: sajnálatos tényként kell elmondani, hogy rendkívüli rossz a
város járdáinak állapota. A hosszan tartó hideg telek, és a belvíz nagyon tönkre tette a
járdákat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az újabb munkálatok megkezdése elıtt
nagyon át kellene gondolni, hogy milyen megoldást válasszanak ahhoz, hogy minél idıt
állóbb járdát tudjanak készíteni. Inkább csináljanak meg kevesebbet, de az legyen jó
minıségő.
Knapcsek Béla képviselı reagálva a véleményre elmondta, megfelelıen elıkészített, jó
minıségő kavicságyazatba öntött betonnal idıtálló járdát lehet készíteni.
Czibulka György képviselı a Pásztor J úton a Gyomaszolg Kft által elvégzett járdajavítások
minıségét kifogásolta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök meglátása szerint azért is van gond a járdák állapotával,
mert azokat évek óta mindig év végén a rossz idıben kezdik el javítani, építeni. Jó idıben
kellene az ilyen munkákat végezni.
Rau József osztályvezetı a felvetésekre reagálva elmondta, a kritikák sok esetben jogosak.
Az erre a feladatra rendelkezésre álló pénzösszeg ennyire volt elegendı. A munkavégzés
során elsıdlegesen az volt a cél, hogy azokon a területeken, ahol emeléssel meglehet oldani a
járdaburkolat javítását, ott ilyen módon tegyék közlekedésre alkalmassá.
Az idıtállóság és a megoldás kérdése még ma is óriási dilemát okoz, nem dılt el igazán, hogy
a lakosság megnyugtatására egy gyors megoldást válasszanak, ami átmenetileg egy-két évre
megoldja a problémát, vagy válasszanak egy drágább - például díszburkolat –idıt állóbb
megoldást, ami duplájába kerül egy hagyományos burkolatnak. Jó lenne, ha a város
költségvetése lehetıvé tenné ilyen megoldásnak az alkalmazását.
Az ilyen munka végzését nyári idıszakban nem lehet végezni, mert a friss beton locsolását
nem tudják megoldani, a beton meg ég. Járdakészítésre, javításra legjobb a kora tavaszi, vagy
az ıszi idıszak.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett az elhangzott véleményekkel, mint az anyagból is
látható az idei költségvetési évben járdaburkolat javítására 5 millió Ft lett elıirányozva, ez a
pénz ennyire volt elegendı. Kétségtelenül arra kell törekedni, hogy amit megcsinálunk az
olyan legyen, hogy többet ne kelljen hozzá nyúlni, mert akkor már a többszörösébe fog
kerülni.
Látni kell azt, hogy a járdák problémáját évek óta nem sikerül úgy lerendezni, hogy végre azt
mondhassuk, nincs javításra és építésre váró járda a város területén.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı a témához kapcsolódóan az endrıdi Közösségi Ház elıtt
lévı útburkolat minıségére hívta fel az illetékesek figyelmét. Ugyanakkor napi problémát
okoz a közösségi házzal szemben lévı oldalon lévı buszváró elhelyezkedése. A reggeli
órákban rendszeresen ott találkozik a szarvasi és a helyi járatú autóbusz, és csak úgy tudnak
megállni, hogy az utasoknak a sárból kell le és felszállni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az útburkolattal kapcsolatos problémát jelezni fogják
a Közútkezelı Kht felé, a buszváró elhelyezését illetıen pedig a hivatal városüzemeltetési
osztálya meg teszi a szükséges intézkedést.
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Egyéb hozzászólás, felvetés a képviselık részérıl nem volt, a tájékoztatóban foglaltakat
egyhangú 18 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a belterületi utak, járdák 2000. Évi
fejlesztési, fenntartási munkáiról készített tájékoztatóban foglaltakat tudomásul
vette.
Határidı: azonnal
37. napirendi pont
Tájékoztató a belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtott
támogatásról
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a központi költségvetés, a belvíz sújtotta –
személyi tulajdonban lévı – lakóépületek helyreállításához összesen 61.550.000,- Ft-ot
biztosított. Az elmúlt bizottsági üléseken a központi támogatás 100%-ban kiosztásra
került. A lehetıségekhez mérten igyekeztek a pénzt igazságosan elosztani.
A központi támogatáson túl a Karitász Alapítvány öt családot részesített támogatásban 3.020 e
Ft összegben. Továbbá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat meghívásos pályázati lehetıséget
biztosított városunknak, 10 belvízkárosult magánszemély támogatási pályázatát nyújtottuk be.
A rendelkezésre álló forrásokból azért sok családnak sikerült az életkörülményein változtatni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a
képviselıket a beszámolóban foglaltak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
313/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a belvíz sújtotta lakóépületek
újraépítéséhez és felújításához nyújtott támogatásokról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
38. napirendi pont
Közmeghallgatás meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Ötv. 13. §-ban foglaltak alapján a
képviselı-testületnek az idei évben is meg kell tartani az elıre meghirdetett
közmeghallgatást.
A közmeghallgatás idıpontját javasolta 2000. December 7-én 17 órai kezdettel a
gyomai településrészen a Polgármesteri Hivatal dísztermében, míg az endrıdi
településrészen 2000. December 14. 17 órai kezdettel az Endrıdi Közösségi Házban
meghatározni.
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A közmeghallgatás során tájékoztatást nyújtanának a város 2000. évi
költségvetésérıl, a jövı évi költségvetési koncepcióról. Beszámolnának az
önkormányzat vagyoni helyzetérıl, a tervezett beruházásokról a helyi adó tételeinek
változásáról és a szennyvízberuházásról.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy azt határozatban
fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
314/2000. (XI.30.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. december 7-én és
december 14 –én 17 órai kezdettel közmeghallgatást hirdet.
A közmeghallgatás napirendje:
1. Tájékoztató a 2000. Évi költségvetésrıl
2. A 2001. Évi költségvetési koncepció ismertetése
3. Beszámoló Gyomaendrıd város Önkormányzatának vagyoni
helyzetérıl
4. Tervezett beruházások 2001-es évtıl
5. A helyi adókból származó bevételek felhasználásáról szóló
tájékoztató
6. A 2001. Évi helyi adó tételei változásának ismertetése
7. 2000-2004. évi szennyvízberuházás
8. Kérdések, interpellációk
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester megkérdezte a képviselıket,
a jelenlévıket van e napirenden kívüli bejelenteni valójuk.
Bejelentés, hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a Polgármester
tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a
Fellebbezések tárgyú napirendi pontok megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte a jelenlévık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hack Mária
hitelesítı

Garai János
hitelesítı
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