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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. December 21-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek

polgármester,

Gellai

Imre,

Dezsı

Zoltán

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor,
Dr. Valach Béla, és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Rau József,
Uhrin Zoltánné osztályvezetık,
Az 5. Napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal az KVB Üzleti
Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság képviselıi,
Önkormányzati intézmények vezetıi,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı,
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelen lévı tagjait, a Jegyzı,
Aljegyzı urakat, a hivatal osztályvezetıit, az intézmények vezetıit és minden kedves
érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı
képviselı. Vass Ignác képviselı elızetesen jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a mai
ülésen nem tud részt venni. Ifj. Dógi János képviselı várhatóan késıbb fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Tótka Sándor és Jakus Imre képviselı urakat.
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltel idıszak fontosabb eseményeirıl.
A képviselı-testült döntésének megfelelıen december 7-én és 14-én megtartásra kerültek a
közmeghallgatások mind két településrészen. Sajnálatos módon a résztvevık száma nem túl
nagy érdeklıdésre engedett következtetni. Talán ez annak is betudható volt, hogy az egyéni
választókerületek képviselıi valamennyien megtartották a képviselıi beszámolójukat,
amelyen nyilván az adott körzethez tartozó lakosság nagyobb létszámban meg is jelent. A fı
témáról az induló szennyvízberuházásról ezeken a lakossági fórumokon a képviselık
megadták a tájékoztatást.
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A Német Kisebbségi önkormányzat által meghirdetett közmeghallgatás sajnálatos módon az
önkormányzat határozatképtelensége miatt meghiúsult. Egyébként a lakosság részérıl sem
volt érdeklıdı.
A két helyi kisebbségi önkormányzat szervezésében december 19-én került sor a Kisebbségi
Nap megrendezésére a Katona József Mővelıdési Központban. A megjelentek létszámából
következıen sajnos itt is érzékelhetı, hogy a Német Kisebbségi önkormányzat vezetését, az
elnök személyének stabilitását a következı idıszakban meg kell oldani ahhoz, hogy ki
tudjanak bontakozni, eredményeket tudjanak elérni a Cigány Kisebbségi Önkormányzathoz
hasonlóan.
A települési önkormányzatnak továbbra is akarni kell, hogy a kisebbségi önkormányzat
mőködjön, amelyhez elsısorban a hivatalnak, a jegyzı úrnak minden segítséget meg kell
adnia, és törekedni a jó kapcsolat kialakítására.
Megkapták a várost elkerülı út tanulmánytervét. Többszöri egyeztetés után két hely került
kijelölésre, ahol az út elhaladna. Az egyik rész a sportlétesítmény helyéül meghatározott
terület, amely számunkra kevésbé lenne jó, mert az út két oktatási intézmény között menne el.
A másik az endrıdi részen túl a Fazekasnál, amely mindannyiunk számára kedvezıbb lenne.
Elızetes információk szerint a szennyvízberuházásra benyújtott KAC pályázaton nem sikerült
nyerni. Átdolgozás után, ha ismételten benyújtjuk talán kedvezıbb elbírálásban fog
részesülni.
A kommunális hulladéklerakó megépítésére benyújtott KAC pályázatot elsı körben szintén
elutasították, de januárban az új pályázati feltételeknek megfelelı átdolgozás után újra
benyújthatjuk nyerési eséllyel.
Az Ipari Park kialakítására beadott pályázatunk elsı körben átment, várhatóan januárban meg
lesz a végleges döntés. A tegnapi nap folyamán a TEKI ismételten döntött az ipari park
kérdésében és 91.560 e Ft-ot ítélt meg két részletben az ipari park fejlesztésére.
/ ifj. Dógi János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
A városban élı 72. életévüket betöltött nyugdíjasok részére jutatott karácsonyi csomagok
kihordása befejezıdött. Több köszönılevelet kapott e miatt az önkormányzat. Örültek és
várták az idısek, jól esı gesztusként vették ezt a kis ajándékot.
A képviselı-testület és a jelenlévık nevében gratulált Császárné Gyuricza Éva képviselınek,
aki december 1. Napjától tagja lett a Megyei Közgyőlésnek a Fidesz – Kereszténydemokrata
Szövetség közös koalíciója révén.
Arra kérte, hogy munkája során, melyhez sok sikert, és eredményt kívánt – ne felejtkezzen el
Gyomaendrıdrıl.
Sok köszönılevelet kapott a képviselı-testület a döntések során tanúsított humánus
hozzáállásért, az emberek segítéséért, és a város fejlıdéséért.
Jól esıek ezek az elismerések, de a képviselı-testület nem tett mást, mint végezte a dolgát, a
képviselık ki-ki a maga területén igyekeztek a városért, a közért tevékenykedni.
Itt kívánta megragadni az alkalmat, és köszönetet mondani a képviselı-testület tagjainak,
hogy bíztak a város vezetésében. A hivatal dolgozóinak, hogy igyekeztek a feladatokat –
kisebb-nagyobb gondok mellett – úgy végezni, hogy az a közmegelégedést szolgálja.
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További polgármesteri tájékoztatója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a
jelenlévıket kíván e valaki napirend elıtt hozzászólni.
Lakatos Tibor a Sport Trió Kft. vezetıje elnézést kért a képviselı-testület tagjaitól, hogy az
elmúlt ülésen nem volt jelen a kft által készített Sportcsarnok megbízási szerzıdés alapján
végzett üzemeltetésének beszámolója megvitatásánál. Megköszönte a képviselı-testület
bizalmát, a kft. eddigi munkájának elismerését, amit a beszámoló elfogadásával tanúsítottak.
A közelgı ünnepek alkalmából a kft tagjai és a maga nevében mindenkinek kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt.
További hozzászólás nem volt a Polgármester felkérte a képviselıket a napirend elfogadására.
A napirend sorrendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta elfogadni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot 19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Az Önkormányzat 2000. Évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
2. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
3. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a
személyes gondoskodásról szóló 15/1998. (IV. 30.) KT számú rendelet módosítása
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló 19/2000 (VII.18) KT számú rendelet módosítása
5. Koncessziós szerzıdés megkötése a helyi autóbusz közlekedésre
6. Gyomaszolg Kft. által végzett szolgáltatások ár-és díjtételeinek változását
tartalmazó rendeletek módosítása.
7. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
8. Az önkormányzat és szervei középtávú informatikai, telekommunikációs és irodatechnológiai fejlesztési koncepciója
9. Az Ipari Parkkal kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
10. Pályázati kiírás a Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatói állására
11. A 2. számú Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
12. Beszámoló a Tourinform Iroda 2000. Évi tevékenységrıl
13. Apolló Mozi támogatási kérelme
14. Körösmenti Néptánc Alapítvány támogatása
15. Dr. Bagaméri Jánosné Gyomaendrıd, Kossuth u. 32. Sz. alatti lakos ajánlata
16. Krónikásének Alapítvány kérelme
17. Toók Péter Gyomaendrıd, Zalka M. u. 16. Sz.. alatti lakos részletfizetési kérelme
18. Jelentés az önkormányzati tulajdonú belvízkárt szenvedett épületek
„közmunkaprogram”- ban való helyreállítás teljesítésérıl

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült
jelentés megvitatására kérte fel a képviselıket.
Rövid kiegészítésként elmondta, a 259/2000.(X.26.)KT. sz. „közremőködés HU-99.04-01
Phare Pályázatban” tárgyú határozatra tett jelentésre. A pályázat lényegében a hátrányos
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helyzető cigány fiatalok foglalkoztatására és átképzésére került volna benyújtásra, amelynek a
fı koordinátora a Békés Megyei Regionális Munkaerı fejlesztı Központ lett volna. Nem
kellı elıkészítés és nem megfelelı koordinálás és különbözı nézeteltérések következtében
azonban a pályázat nem került benyújtásra.
A 217/2000.(IX.28.)Kt. sz. „önkormányzati szintő létszámleépítés” tárgyú határozattal
kapcsolatban elmondta, kellemes meglepetésként érte önkormányzatunkat, hogy a 9 fı
létszámleépítéssel járó többletköltségként megigényelt 7.8 millió Ft-ot változtatás nélkül
elfogadták és átutalták számunkra. Többé-kevésbé a létszámleépítéseken túl vagyunk,
nagyobb számú létszámleépítésre már nem fog sor kerülni a következı idıszakban.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e kiegészíteni valójuk a jelentéssel kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a jelentésben foglaltakat egyhangú 19 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
206/2000.(IX.28.),
217/2000.(IX.28.), 254/2000.(X.26.), 256/2000.(X.26.), 259/2000.(X.26.),
351/1999.XII.16.) KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az Önkormányzat 2000. Évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendhez kapcsolódóan el kívánta mondani, hogy a 2.sz.
Általános Iskola főtésrekonstrukciója 1.4-1.5 millió Ft-ba fog kerülni. Ez a költség a
rendeletben átvezetésre fog kerülni.
Ugrainé Gróf Éva a pénzügyi osztály ügyintézıje elmondta, a beterjesztett számadatok a
november 30-i állapotot tartalmazzák. December hónapban még lehetnek olyan pénzügyi
változások, amelyek a költségvetési rendelet ismételt módosítását teszik szükségessé.
Egyéb hozzászólás, kérdés a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a polgármester
felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A döntés elıtt elmondta, a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/2000.(……)KT. sz. rendeletét
Az Önkormányzat 2000. Évi költségvetésérıl szóló többször
módosított rendelet módosításáról
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2. napirendi pont
A helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a rendelet módosítás
lényegének ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, mint emlékezetes az elmúlt ülésen elsı
fordulóban megtárgyalásra került a helyi adókról szóló rendelet módosítása. Akkor a
gépjármő adótételek emelésérıl a rendelet megalkotásra került. A helyi adótételek
vonatkozásában olyan döntés született, hogy a közmeghallgatásokat követıen, az ott
elhangzott vélemények, javaslatok figyelembe vételével a mai ülésen kerül a rendelet
megalkotásra.
A közmeghallgatáson ezzel kapcsolatban észrevétel nem hangzott el, a bizottságok a rendelettervezetben foglalt adótételeket megtárgyalták és egyedül az idegenforgalmi adó tekintetében
volt véleményeltérés, amelyrıl most döntenie kell a képviselı-testületnek.
A maga részérıl a többségi bizottsági vélemények által támogatott A alternatíva elfogadását
javasolta a képviselıknek, amely szerint az idegenforgalmi adó mértéke a külföldi
állampolgárok esetén 280 Ft, míg belföldi állampolgár esetén 170 Ft/ vendégéjszaka. Míg a
Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslata alapján – mely javaslatot a B. alternatíva
tartalmazza – az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 220 Ft
lenne.
Az elsı fordulóban tárgyalt tervezethez képest még annyi változás történt, hogy a jelenlegi
tervezet tartalmazza az építményadó szabályozásának felülvizsgálatát, amikor is a kiépített út
fogalma kerül meghatározásra, amelyre az elıterjesztésben leírt jogeset miatt van szükség.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, az idegenforgalmi adó
mértékére tett javaslat során a bizottság abból a ténybıl indult ki, hogy egyéb vonatkozásban
sem tesznek különbséget külföldi és belföldi vendég között, akkor miért éppen az
idegenforgalmi adó esetében kellene tenni. Erre különösebb indokot nem is igen találtak, talán
a miatt van ez így, mondván, hogy a külföldi a magasabb összeget könnyebben ki tudja
fizetni.
A maga részérıl nincs ellene annak, hogy különbséget tegyenek, de akkor próbálják meg
minden adónem vonatkozásában – ahol ez lehetséges – a különbségtétel alkalmazását. Gondol
itt például az építményadóra stb.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítéseket, majd elsıként az A
alternatíva szerinti javaslatot tette fel szavazásra, mely szerint az idegenforgalmi adó mértéke
külföldi állampolgár esetén 280 Ft, belföldi állampolgár esetén pedig 170 Ft lenne
vendégéjszakánként.
A döntés elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 5 ellen
szavazattal elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/2000.(…..)KT. sz. rendeletét
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a helyi adókról szóló
21/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosításáról
3. napirendi pont
A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló 15/1998.(IV. 30.) KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette a rendelet módosítás lényegét.
A rendeletmódosítás szorosan összefügg az 5. Napirendi pontként tárgyalásra kerülı
anyaggal, hiszen a tervezetben foglaltak szervesen illeszkednek a helyi autóbusz
közlekedéshez.
Mint emlékezetes az autóbusz közlekedésre kiírt koncessziós pályázat nyertesével a KVB-vel
történt egyeztetés során egyezség született arról, hogy a koncessziós díjon felül közterület
foglalási díjat fog fizetni, ami a plussz bevételként jelenik meg az önkormányzat
költségvetésben. Ezen plussz bevételt a képviselı-testület döntése alapján vissza kívánják
forgatni a helyi tömegközlekedésre oly módon, hogy lehetıvé teszik a helyi diákok számára a
helyi autóbusz közlekedés ingyenesen történı igénybevételét. Ahhoz, hogy ezt az
ingyenességet biztosítani lehessen – amely szociális juttatásként fog megjelenni, és ez által
bıvül az önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások köre – szükséges a helyi szociális
rendeltünkbe beépíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést.
A rendelet-tervezetet valamennyi bizottság megtárgyalta, és az elıterjesztésnek megfelelıen
javasolják megalkotásra.
A döntés elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2000.(….)KT. sz. rendeletét
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
a személyes gondoskodásról szóló 15/1998.(IV.30.)KT. sz. rendelet módosításáról
és kiegészítésérıl
4. napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló 19/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, ezen rendelet módosítás egy része szintén kapcsolódik a
helyi autóbusz közlekedéshez, hiszen a 70 éven aluli nyugdíjasok esetében is – amikor is nem
jogszabály teszi kötelezıvé a mentesség biztosítását – a helyi rendelet alapján, mint pénzbeli
szociális juttatás bevezetésre kerül az ingyenes autóbusz közlekedés biztosítása. Ennek
fedezete szintén a KVB által befizetett közterület foglalási díj lenne.
A rendelet-tervezet második része a szennyvízhálózatra történı rácsatlakozáshoz nyújtandó
egyszeri pénzbeli támogatás biztosítását tartalmazza. Ezen pénzbeli juttatás a Vízmő Vállalat
kezdeményezésére, javaslatára kerülne bevezetésre annak érdekében, hogy ez által növeljék a
helyi rákötések számát.
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A támogatási összeg adómentesen vehetı igénybe, amelyet a vállalat fog biztosítani a rákötök
számára.
Kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem volt, a polgármester a döntés
meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2000.(…..)KT. sz. rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló
19/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosításáról
5. napirendi pont
Koncessziós szerzıdés megkötése a helyi autóbusz közlekedésre
Dr. Dávid Imre polgármester elızetesen köszöntötte a KVB Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjét Komandó Beatrixet és Regıczi Miklós urat a
társaság képviselıjét, aki a helyi autóbusz közlekedés szervezésére kiírt koncessziós pályázat
elbírálása során részt vett a bizottsági valamint a képviselı-testület ülésén.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a mai ülésen kerülhet sor a koncessziós szerzıdés
megkötésére a gyıztes pályázóval.
A szerzıdésbe beépítésre kerültek azok a pontok, amelyeket a képviselı-testület a pályázat
elbírálása során felvetett. Például, hogy a Villámturs Kht, mint a helyi közlekedés szervezését
korábban végzı cég továbbra is vegyen részt a koncessziós társaságban. Az errıl szóló
megállapodás a két cég által aláírásra került.
A bizottsági üléseken kérdésként hangzott el, hogy a 100.000 Ft koncessziós díj bruttó, vagy
nettó összegként értendı. Ez idıközben tisztázásra került és bruttó összegként kell figyelembe
venni, amely után az ÁFÁ-t majd be kell fizetni.
Egyéb pontokban az eredeti koncessziós szerzıdéshez képest módosulás nem történt.
A szerzıdés-tervezettel kapcsolatos egyeztetéseket lefolytatták a KVB-vel, érdemi változás
abban nem történt, így ennek megfelelıen javasolja a képviselı-testületnek annak elfogadását.
Tájékoztatásként még elmondta, hogy a KVB a menetjegy árakat meg kívánja változtatni,
amely a Pénzügyminisztérium elızetes hozzájárulásával a képviselı-testület által kerül majd
jóváhagyásra.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a szerzıdés-tervezet 12. Pontjával kapcsolatos aggályát
kívánta kifejteni.
Tekintve, hogy ez a szerzıdés 15 évre kerül megkötésre ez a 100.000 Ft-os koncessziós díj
amiatt, hogy nem követi az inflációt nagyon elértéktelenedik. Ugyanakkor a menetjegyárak
követni fogják az inflációt.
467

Amennyiben van rá lehetıség azt a tényt, hogy a koncessziós díj a KSH által meghatározott
inflációs mértékkel növekszik kerüljön a szerzıdésbe rögzítésre, mert egyébként 15 év alatt
elértéktelenedik.
Regıczi Mihály a KVB képviseletében kinyilatkozta, hogy a társaság a kompromisszum
érdekében a képviselı asszony javaslatának megfelelıen elfogadja, hogy a koncessziós díj
minden évben a KSH által bejelentett infláció mértékével növelésre kerüljön.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a fentiekben elhangzott javaslatra és
nyilatkozatra, javasolta a képviselı-testületnek a koncessziós szerzıdés jóváhagyását a 12.
Pont alábbiak szerint történı kiegészítésével.
„A koncessziós díj mértéke 2002. január 1. napjától a KSH által meghatározott inflációs
mértékkel növekszik.”
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 19 igen szavazattal jóváhagyta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı
koncessziós szerzıdést köti meg, a KVB Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társasággal, (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál út 21.)
figyelemmel az 1991. Évi XVI.-tv-ben biztosított jogkörére.
Határidı: azonnal
6. napirendi pont
Gyomaszolg Kft. által végzett szolgáltatások ár-és díjtételeinek változását tartalmazó
rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet-tervezetek a képviselı-testület által az elmúlt
ülésen elfogadott 2001. Évre vonatkozó szolgáltatási árakat tartalmazzák.
A szolgáltatási díjak egységesen 12 %-os ÁFA alá tartoznak.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a döntés elıtt a polgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy a rendeletek megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2000.(……)KT. sz. rendeletét
a települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/1996.(IX.16.)KT. sz.
rendelet módosításáról
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/2000.(……)KT. sz. rendeletét
a köztemetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 26/2000.(XI.2.)KT. számú
rendelet módosításáról

7. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét röviden ismertesse az elıterjesztést.
Babos László bizottsági elnök elmondta, úgy tőnik, azon intézkedés, hogy a képviselıtestület rendszeresen tájékoztatást kap az intézmények gazdálkodásáról, elérte célját.
A tájékoztatóban szereplı számadatokból megállapítható, hogy az intézmények november
végi határidıvel felelısségteljesen gazdálkodtak a számukra biztosított költségvetéssel, év
végéig várhatóan már különösebb gond, probléma nem fog felmerülni.
Dr. Dávid Imre polgármester ezúton kívánta megköszönni az intézményvezetıknek, hogy
betartották a költségvetési elıírásokat és igyekeztek a költségvetésükön belül gazdálkodni.
Felkérte a képviselıket a tájékozatóban foglaltak elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató az intézmények
finanszírozási helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul vette.
Határidı: azonnal
8. napirendi pont
Az önkormányzat és szervei középtávú informatikai, telekommunikációs és irodatechnológiai fejlesztési koncepciója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt az elıterjesztés készítıjét,
annak lényegi ismertetésére.
Megyeri László aljegyzı elmondta, 10 év óta, amióta a polgármesteri hivatal megvásárolta az
elsı számítógépet, bizony sokat változott a világ a technika területén. Akkor még azon
gondolkodtak, hogy azt a gépet mire használják, ma meg már arra törekednek, hogy az
elıttünk álló feladatokat hogyan oldják meg úgy, hogy az minél kevesebb energiájába
kerüljön mind az ügyfeleknek, mind az ügyintézıknek.
A nemzetgazdaságban és mindenhol a világban az informatika stratégiai húzóágazat, ezért a
vállalati és az önkormányzati szinten is legfelsıbb vezetési szinten kell ezzel a témával
foglalkozni. Azért is került immár harmadszorra a képviselı-testület elé, hogy az elkövetkezı
öt évre is kialakítsák az önkormányzati szervei információs stratégiáját.
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Nem arról kell dönteni, hogy milyen számítógépet vegyenek, hiszen az szakmai kérdés,
hanem határozzák meg a célokat, prioritásokat, az elveket, amelyek mellett nekünk nap mint
nap haladnunk és dolgoznunk kell. A hivatalvezetés pedig az itt lefektetett elvek alapján,
évente alakítsa ki az adottságok és lehetıségek alapján, azt, hogy milyen módon valósítsa
meg a kitőzött célokat, úgy hogy az mindig a közmegelégedésére szolgáljon, és a lehetı
legolcsóbb legyen.
Mindezen feladatok végrehajtásához szükség van azok költségének évenkénti megtervezésére
is, természetesen a realitások talaján maradva. A saját erıs részt pedig lehetıség szerint meg
kell próbálni pályázati pénzekkel kiegészíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, mint az élet más területén, ezen a téren sem
állhatunk meg a fejlıdésben. A lehetıségekhez mérten erre pénzt kell biztosítanunk.
A kincstárrendszer bevezetése is annak bizonyítéka, hogy az ilyen jellegő fejlıdés mennyire
megkönnyíti a munkánkat. Rövid idın belül bevált ez a rendszer és mára már napra készen
láthatjuk a város pénzügyi helyzetének alakulását.
Kérte a képviselıket, hogy a véleményezı bizottságok által is elfogadásra javasolt határozati
javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja az 1996-2000. Évek
informatikai fejlesztési feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót és
jóváhagyja a 2001-2005. Évek közötti idıszakra szóló informatikai stratégiai
célkitőzéseit az elıterjesztés „Feladatok 2001-2005. Évekre” fejezetében
foglaltak szerint.
Határidı: 2005. December 31., illetve évente november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/Hack Mária képviselı távozott az ülésrıl a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
9. napirendi pont
Az Ipari park területének rendezésével kapcsolatosan a „GYOMASZOLG Kft” és az
Illés Beruházási Korlátolt Felelısségő Társaság között létrejött megállapodás
jóváhagyása
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismertetıjében elmondta, mint ismeretes az ipari park
megvalósításában részt vesz Illés János, mint magánszemély, aki az ipari park területéhez
tartozó földterületét be akarja vinni az Illés Beruházási Korlátolt Felelısségő Társaságba.
Az önkormányzat a tulajdonos ezen szándékát nem akadályozhatja meg, viszont a
részarányok alakulásába már beleszólhat ezért szükséges az elıterjesztés mellékletét képezı
megállapodás jóváhagyása.
A megállapodás alapján a felek az Ipari park megvalósításának teljes ideje alatt
együttmőködnek a költségeket terület arányosan viselik és ilyen arányban részesülnek a
hasznokból is.
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A Felügyelı Bizottság a megállapodást megtárgyalta és megállapította, hogy annak
jóváhagyása az önkormányzat érdekét nem sérti.
Mindezekre figyelemmel kérte a képviselı-testületet a megállapodás jóváhagyására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
328/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, mint a Gyomaszolg Kft tulajdonosa,
az elıterjesztés mellékletét képezı „ a Gyomaszolg Kft és az Illés Beruházási
Korlátolt Felelısségő Társaság között létrejött megállapodást, figyelemmel a
Felügyelı Bizottság véleményére is jóváhagyja.
Határidı: 2000. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Hack Mária képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 19. /
10. napirendi pont
Pályázati kiírás a Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatói állására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét
az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a zeneiskolában jelenleg Holubné Hunya Anikó
látja el az igazgatói feladatokat a pályázati eljárás lefolytatásáig.
Az igazgatói megbízás nyilvános pályázat útján kell betölteni, melyre a képviselı-testületnek
a jogszabályban meghatározottak szerinti pályázati kiírást kell közzétenni.
A pályázati kiírást és a pályázat tartalmi követelményeit az elıterjesztés részletesen
tartalmazza.
Kérte a képviselıket a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A képviselı-testülete egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a
Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatói állására. A megbízás öt tanévre
szól 2001. július 1-tıl, 2006. augusztus 15-ig.
A megbízás feltételeit az iskolai végzettség és szakmai gyakorlat
vonatkozásában az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 18. §-ban
foglaltaknak megfelelıen határozza meg.
Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230 %-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
⇒ iskolai végzettséget igazoló hiteles oklevél másolatot,
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⇒ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
⇒ a pályázó szakmai életrajzát,
⇒ az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
⇒ a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történı
megjelenést követı 30 nap.
A pályázat elbírálása a véleményeztetési eljárásra szolgáló harminc nap leteltét
követı Képviselı-testületi ülés, de legkésıbb 2001. június 30.
A pályázatot Gyomaendrıd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. címre kérjük eljuttatni.
Határidı: azonnal
11. napirendi pont
A 2.sz. Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, az iskola az alaptevékenységei
között szerepeltetni kívánja a különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás feladat
meghatározását, mert a feladat ellátására csak így igényelheti meg az állami normatívát.
Ezen változás miatt szükséges az alapító okirat 4. Pontjának módosítása, kiegészítése.
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek az alapító okirat módosítás jóváhagyását.
A képviselı-testület támogatva a bizottság javaslatát egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
330/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2.sz. Általános Iskola és Óvoda
288/1999.(X.28.)KT. sz. határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
4./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
alapfokú oktatás 8 évfolyammal – a következı mondattal egészül ki:
„Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás.”
Határidı: azonnal
12. napirendi pont
Beszámoló a Tourinform Iroda 2000. Évi tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elızetesen annyit kívánt elmondani, hogy Hornok Ernı az
iroda mőködtetıje írásos beszámolót adott a 2000. Évi tevékenységrıl, melyet a
Városfenntartó és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi és Gazdasági bizottságok
véleményezetek.
Kérte a bizottságok elnökeit ismertessék a kialakult véleményeket.
Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint egy korrekt beszámolót kaptak az iroda
tevékenységérıl. Ha az anyaghoz melléklet közvélemény kutatásban szereplı számadatokat
nézzük, bizonyos szállásadó helyek által tett bevallás lehet, hogy nem teljes körő.
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Értékelendı, hogy az iroda a város idegenforgalmáért dolgozik. Örömmel vette tudomásul,
hogy a következı Utazás 2001. Kiállításon egy nagyobb önálló alapterületen mutatkozhat be
Gyomaendrıd.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a beszámolót és az irodavezetı által végzett munkát is
jónak értékelte. Viszont nem tartotta jónak, hogy az iroda a Magyar Turizmus Rt. által évente
kétszer szervezett rendezvények mindegyikén nem tudott részt venni, mert ez idı alatt
készítette el a várost népszerősítı 2001-es falinaptárat. Ettıl azért jobban be kellene osztani az
idejét, és egy ilyen fontos rendezvényre igen is részt kellene venni.
/Gellai Imre alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az iroda vezetıje igen sokat tesz a város
idegenforgalmáért, a rendezvények számának növeléséért, azok színvonaláért.
Az is biztos, annak, hogy a város idegenforgalma fejlıdjön nagyon sok összetevıje van.
Megfelelı kiadványokkal, helyiséggel, információkkal kell rendelkezni, amelyet az
irodavezetı megpróbál a lehetıségeihez mérten biztosítani.
Abban nyilván egyetértenének, hogy az irodában jó lenne egy fı állandó alkalmazása, aki
rendelkezésére állna az ügyfeleknek, de ennek rögtön jelentkeznek a költség vonzatai is.
Az iroda fenntartása a városnak anyagilag nem kerül semmibe, az ugyanis vállalkozásban
mőködik.
Összegezve megállapítható, hogy a város idegenforgalma, a városi rendezvények száma
évrıl-évre nı, igyekeznek a várost minél jobban eladni, amelyhez egy-két új szórakozóhely,
szálláshely megjelenése még inkább hozzásegít.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a polgármester javasolta határozatban
rögzíteni, miszerint a Tourinform Iroda 2000. Évi tevékenységérıl készült beszámolót
elfogadják, egyben megköszönik Hornok Ernınek az iroda mőködtetıjének a végezett
munkát, és kérik, hogy a jövıben is tegyen meg mindent a város idegenforgalmának
fejlıdéséért.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tourinform Iroda 2000. Évi
tevékenységérıl készült beszámolót elfogadja, ezzel egyidejőleg megköszöni
Hornok Ernınek az iroda mőködtetıjének a végzett munkát és kérik, hogy a
jövıben is tegyen meg mindent a város idegenforgalmának növelése
érdekében.
Határidı: azonnal
13. napirendi pont
A gyomaendrıdi Apolló Mozi támogatási kérelme
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette a
kérelem lényegét.
473

A vállalkozási formában mőködtetett Apolló Mozi üzemeltetıje kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy az energiaköltségek fedezetére nyújtsanak számára támogatást.
A mozi látogatottsága 2000. Január óta jelentısen visszaesett, viszont ezzel szemben a
kiadásai fokozatosan emelkedtek. Sajnos országos jelenség, hogy a mozik sorsa egyre inkább
az, hogy be kell zárni ıket, mert csak veszteséggel mőködtethetık.
A bizottság véleménye szerint ezt a mozit még fenn kellene a városnak tartani, amelyhez a
következı évben javasolják a pénzbeli segítségnyújtást oly módon, hogy a mozi közüzemi
díjának 50 %-át bemutatott és igazolt számlák alapján térítsék meg a 2001. Évi költségvetés
terhére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a fentiekben elhangzott véleménnyel, és
javasolta a kért támogatás megítélését. A mozinak fontos szerepe van a város fiataljai
számára, a szabadidı hasznos eltöltése vonatkozásában.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester szavazásra bocsátotta a bizottság által
javasolt határozati javaslatot, amely szerint a képviselı-testület 2001. Évben vállalja az
Apolló Mozi víz és-csatorna, szemétszállítási, villamos energia költségeinek, továbbá a
gázköltség 50 %-ának megtérítését a 2001. Évi költségvetés terhére, a bemutatott és igazolt
számlák alapján.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
332/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. Évben vállalja az Apolló Mozi
víz és-csatorna, szemétszállítási, villamos energia költségeinek, továbbá a
gázköltség 50 %-ának megtérítését a 2001. Évi költségvetése terhére, a
bemutatott és igazolt számlák alapján.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
A Körösmenti Néptánc Alapítvány támogatása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a Körösmenti Néptánc
Alapítvány Mővészeti Alapiskolája 378 e Ft-al tartozik a Zene-és Mővészeti Iskolának az
iskolából történı kiválásából eredıen. Ez az összeg a néptánc oktatáshoz vásárolt
ruhaanyagok ára.
A bizottság a téma megvitatása során úgy foglalt állást, hogy a zeneiskolánál e miatt
keletkezı leltárhiány megszőntetése céljából, az anyagból varrt ruhákat adják át három évre
az alapítványnak azzal a feltétellel, hogy ha a néptánc képzés három éven belül megszőnne,
úgy a fenti összeg idıarányos részét köteles az iskolának megfizetni.
Ezen fennálló tartozás miatt a 2000. Évi Civilszervezetek támogatási alapból az alapítvány
részére még nem került kifizetésre 300.000 Ft, ennek sorsáról a bizottságnak nem volt
egységes véleménye, ezért kérik a képviselı-testület döntését.
Személyes véleménye szerint a pénzt át kellene adni az alapítványnak a boldogulásuk
érdekében.
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Jenei Bálint bizottsági elnök szintén egyetértett a 300.000 Ft támogatás megítélésével.
Ugyanakkor véleménye szerint az errıl szóló határozatba bele kellene foglalni a 378.716 Ft
tartozás rendezésének sorsát is, a késıbbi esetleges problémák elkerülése érdekében.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a tartozásról a bizottság saját hatáskörben
döntött, így azért nem került a határozati javaslatba. Mint a fentiekben is elmondta, a 300.000
Ft –ról nem volt egységes a bizottság véleménye ezért került a Képviselı-testület elé.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a hozzászólók véleményére elsıként a B
alternatíva szerinti javaslatot tette fel szavazásra, amely szerint a Civilszervezetek támogatási
alapból az alapítvány részére még ki nem fizetett 300.000 Ft összeg kifizetését elrendelik.
A képviselı-testület a B alternatíva szerint határozati javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
333/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Körösmenti Néptánc Alapítvány
2000. Évi Civilszervezetek támogatási alapból még ki nem fizetett 300.000 Ft
összeg kifizetését elrendeli.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Dr. Bagaméri Jánosné Gyomaendrıd, Kossuth u. 32.sz. alatti lakos ajánlata
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után megkérdezte a bizottság
elnököket, a képviselı-testület tagjait, kívánnak e szóbeli kiegészítést tenni, esetleg kérdést
intézni a jelenlévı Dr. Bagaméri Jánosné felé.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, így a polgármester megadta a hozzászólás
lehetıségét Dr. Bagaméri Jánosnénak.
Dr. Bagaméri Jánosné elmondta, immár 34 éve lakik ebben az önkormányzati bérlakásban.
A „volt” tanácsi bérlakások értékesítésére vonatkozó törvény életbelépése óta ennek a
lakásnak a megvásárlására törekszik, de sajnálatos módon talán mindkét fél hibájából
adódóan erre a mai napig nem került sor.
34 éve lakik a városban, egyedülálló, özvegy, és szeretne továbbra is itt élni.
Véleménye szerint a bérleti jog lemondásáért neki sokkal több járna, mint amennyi a
határozati javaslatban szerepel. A mai lakásárakat figyelembe véve, 1.5 millió Ft-ért már nem
lehet lakást venni, fıleg nem olyan komfortfokozatút, mint amilyenben jelenleg ı lakik.
Az önkormányzat által tett javaslatot úgy tartaná elfogadhatónak, hogy tekintettel a jelenlegi
lakásárakra, és az általa elvégzett komfort fokozatot növelı beruházásokra 2 millió Ft
összegért vállalná a lakásból való kiköltözést a bérleti jog visszaadását.
A lakáshoz tartozó melléképületért pedig, amelyet szintén saját erıbıl építetett és nem
elbontható, további 500.000 Ft-ot kérne. A melléképületben kényelemesen kialakítható a
garázs és egyéb helyiségek. Ma már annak felépítésére nem lenne elegendı ennyi pénz.
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Ha a ház elhelyezkedését vesszük figyelembe a város központjában, kiemelt helyen van, ami
szintén növeli az értékét.
Dr. Dávid Imre polgármester meg kívánta jegyezni, hogy az 1.5 millió Ft-ot ı ajánlotta fel a
Dr. Bagamériné által 2000. november 30-án kelt levelében tett 2.5 millió Ft-os ajánlatára. Az
általa tett ajánlatot akkor közölték a bérlıvel, aki arra úgy nyilatkozott, hogy 1.5 millió Ft-ot
kér a lakásért és további 500.000 Ft-ot a melléképületért.
Ezzel szemben a most elıadott ajánlata nem egészen errıl szól.
A döntés a képviselı-testület kezében van.
Jenei Bálint bizottsági elnök egy a kompromisszumos megoldás érdekében támogathatónak
tartaná a 2 millió Ft-ot bruttó összegben Dr. Bagamériné bérleti jogának megváltásáért. Így
talán mind két fél elérné a célját, hosszú idı után végre megoldódna ez a probléma. A város
érdeke is, hogy ez az épület végre kiürüljön és az önkormányzat azt a céljai megvalósítására
használhassa fel.
Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye szerint az, hogy ez az ingatlan frekventált helyen
van nem a bérlı érdeme. İ csupán a korábbi városvezetésnek köszönheti, hogy a férje halálát
követıen –akinek a jogán annak idején meg kapták ezt a szolgálati lakást – még ma is ebben a
lakásban lakhat.
A maga részérıl nem értett egyet a bérlı szóbeli kérelmével. A 1.5 millió Ft-al is
túlfizetettnek tartja azt az állapotot, ugyanis annak az ingatlannak botrányos a környezete,
ahogyan kinéz, nem a jó gazda gondosságával tartják rendbe.
Információi szerint a garázsépítés nem a bérlı költségén történt, de amennyiben úgy érzi,
hogy e miatt bármilyen jogsérelme lenne, annak is meg van az elintézési módja.
Az pedig, hogy a bérlı a további lakásproblémáját hogyan oldja meg, az már nem a
képviselı-testületre tartozik. Elég rég óta húzódik ez a dolog ahhoz, hogy már lehetett volna
erre megoldást találni.
Babos László bizottsági elnök meglátása szerint nem azon van a fı hangsúly, hogy ki lakik
ebben a lakásban, hanem azon, hogy ez a város frekventált helyén lévı lakás, amelyet, ha nem
laknak annak az állaga fokozatosan romlik, veszít az értékébıl.
Ha figyelembe veszik, hogy ennek az ingatlannak az értéke, ha rendbe van téve akár a 20
millió Ft-ot is eléri, akkor az a 1.5-2 millió Ft, amirıl itt most szó van, két év alatt
megtérülhet.
A döntés során talán érdemes lenne ebbıl a szempontból kiindulni.
Tótka Sándor képviselı egyetértve Jenei Bálint bizottsági elnök véleményével, javasolta az
ingatlanért és a hozzá tartozó garázsért 2 millió Ft összeget felajánlani a bérlı részére.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve az elhangzott véleményeket az alábbi módosító
javaslatot terjesztette a képviselı-testület elé.
A Képviselı-testület Dr. Bagaméri Jánosné bérlı részére az önkormányzat tulajdonában lévı
Kossuth u. 32.sz. alatt lévı 3 szobás szociális bérlakás és a bérlı által épített garázs
felülépítményért a bérleti jog megváltása címén bruttó 2 millió Ft-ot ajánl fel a bérlakásból
2001. Ápr. 30-ig történı kiköltözés és kiürítés fejében.
A képviselı-testület ajánlatát 2001. Február 28. Napjáig tartja fenn.
A képviselı-testület a Polgármester úr által tett módosító indítványt 16 igen szavazattal, 2
ellen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
334/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Bagaméri Jánosné bérlı részére
az önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Kossuth u. 32. Sz. alatt
lévı 141/A/1 hrsz-ú 3 szobás szociális bérlakás és a bérlı által épített garázs
felülépítményért a bérleti jog megváltása címén bruttó 2 millió Ft-ot ajánl fel a
bérlakásból 2001. Április 30. Napjáig történı kiköltözés és kiürítés fejében.
A képviselı-testület az ajánlatát 2001. Év február 28. napjáig tartja fenn.
Határidı: 2001. Február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után Bagarméri Jánosné bérlı elmondta, az önkormányzat ajánlatát
abban az esetben tudja elfogadni, ha a Vásártéri ltp-en lévı önkormányzati bérlakásokból
eladnak részére egy lakást szabadpiaci forgalmi értéken
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az elmondottakra hangsúlyozta, az ajánlatot vagy
elfogadja a bérlı, vagy nem, szabadpiaci forgalmi értéken bár hol lehet lakást találni, ez már
nem a Képviselı-testület feladata.
16. napirendi pont
Krónikásének Alapítvány kérelme
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, nevezett
alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az általuk mőködtetett
Krónikás Zeneiskola határon túli növendékeit a lehetıségeihez mérten anyagilag támogassa.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és költségvetési fedezet hiányában a kérelem elutasítását
javasolja.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Krónikásének Alapítvány kérelmét
költségvetési fedezet hiányában elutasítja.
Határidı: azonnal
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17. napirendi pont
Toók Péter Gyomaendrıd, Zalka M u. 16.sz. alatti lakos részletfizetési kérelme
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a kérelem lényege, hogy a Zalka M.utcában
1998-ban kezdıdött közmőfejlesztés, amely után 1999. December 31-i fizetési határidıvel
nevezett részére kivetésre került a közmőfejlesztési hozzájárulás.
A kivetést tartalmazó határozatban foglaltaknak a kérelmezı nem tett eleget, ezért az
adóhatóság a fennálló tartozás adók módjára történı behajtását írta elı.
Nevezett kérelmezı a tartozását elismerte, de szőkös anyagi körülményire való hivatkozással
kérte a részletfizetési lehetıség.
A bizottság a kérelem megtárgyalása során – hosszas vita után – úgy foglalt állást, hogy 12
havi egyenlı részletbe engedélyezzék a köztartozás megfizetését, különleges egyszeri
méltányosság alapján, amely nem ismételhetı meg.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás nem volt, a bizottság javaslatával egyhangú, 18 igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete Toók Péter Gyomaendrıd, Zalka M. u.
16. Sz. alatti lakos részére a fennálló 48.685.-Ft tartozás megfizetését - az
elıterjesztésben megfogalmazott kivételes méltányosságból - 12 havi
(4057.-Ft/hó) kamatmentes részletekben engedélyezi.
Határidı: a megfizetésre 2001. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
18. napirendi pont
Jelentés
az
önkormányzati
tulajdonú
belvízkárt
„közmunkaprogram”-ban való helyreállítás teljesítésérıl

szenvedett

épületek

Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, több alkalommal volt már a képviselı-testület elıtt a
belvízkárok helyreállítási munkái. A jelentés egy részletes beszámolót ad errıl.
Kérte a képviselıket az abban foglaltak elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/2000. (XII.21.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2000. Évi önkormányzati tulajdonú
belvízkárt szenvedett kötelezı feladatokat ellátó építményei felújítási
munkáinak végrehajtását vissza nem térítendı 32.010 e Ft állami támogatás és
21.340 e Ft belvízkárok helyreállítását segítı „rendkívüli közmunkaprogram”
értékének felhasználásával elfogadja.
Határidı: 2000. December 21.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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További írásos napirend nem lévén és miután a bejelentések között képviselıi interpelláció,
közérdekő bejelenteni való nem volt, a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv.
12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a fellebbezések tárgyú napirendek megtárgyalására zárt
ülés keretében kerül sor.
A közelgı ünnepek alkalmából valamennyi jelenlévınek kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés boldog új évet kívánt, majd a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Tótka Sándor
hitelesítı

Jakus Imre
hitelesítı
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