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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1998. Július 30-i ülésérıl.

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla,
Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, R. Nagy János, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla képviselık,
Megyeri László aljegyzı, Rau József, Nagy Istvánné, Kóris Györgyné
csoportvezetık,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi, a megyei és a
helyi sajtó képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az intézmények
vezetıit, a csoportvezetıket, és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen volt 16 fı képviselı. Nagy Pál képviselı elızetesen jelezte, hogy késıbb
fog érkezni, míg Dr. Szendrei Éva képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Várfi András és Dr. Kovács Béla képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Napjainkban a sajtók és a médiák elég sokat foglalkoznak a mezıgazdaság problémájával,
ami a térségünket sem kerülte el. Ennek kapcsán az Endrıdi Takarékszövetkezet a helyi
mezıgazdasági vállalkozók bevonásával egy határszemlét szervezett. Látni kell azt, hogy igen
heterogén a településünk határa, hiszen vannak igen jól megmővelt területek, fıleg a
nagyobbak, viszont a kisebbek esetében vannak elhanyagolt területek. Sajnos nem lehet tudni,
mi lesz azokkal a kis gazdálkodókkal, akik tıke hiányában nem tudják a földet megmővelni,
az ott termelt gabona rossz minıségő, csak takarmányként lesz értékesíthetı. Ha anyagilag
tönkre mennek, szociális alanyként fognak megjelenni az önkormányzatnál, ami gondot
jelenthet a városnak.
A közös Phare pályázat benyújtását elıkészítı egyeztetések lefolytatására három alkalommal
voltak a Romániai Zimándújfaluban. A témáról bıvebben a napirendek között lesz szó.
/ Dr. Szedrei Éva képviselı megérkezett a jelenlévık száma 17 fı./
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Egy köszönılevelet kapott a város a Magyar Judó Szövetség Fıtitkárától. / A levelet szó
szerint ismertette a jelenlévıkkel. /
Szeptember hónapban kerül sor a Kner Judó Kupa megrendezésére, amely remélhetıleg egy
olyan, a város nevéhez kötıdı program meghonosodását jelentheti, ami a város hírnevét a
jövıben pozitívan fogja megjelentetni.
Augusztus 20-22 között immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a VITA AGRICOLE
Mezıgazdasági és Ipari Kiállítás és Vásár. A rendezvénysorozat keretében 21-én kerül sor a
Nemzetközi Halfızı Verseny megrendezésére. Kérte a jelenlévıket, hogy lehetıség szerint
minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a rendezvénysorozaton.
A Rekline Stúdió vezetıje azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne egy 15
perces videó filmet készíteni Gyomaendrıdrıl, amely 500.000 Ft-ba kerülne. A költség
biztosításáról a szeptemberi testületi ülésen- a költségvetés áttekintése során, amennyiben lesz
rá fedezet- dönt a képviselı-testület.
A helyi pártok és civil szervezetek képviselıi tartottak egy elızetes megbeszélést az ıszi
önkormányzati választással kapcsolatban. Sikerült egyezségre jutni abban, hogy a városunk is
indít jelöltet a megyei közgyőlésbe. Ez idáig három jelölt van, akik megfelelı helyen lesznek a
megyei listán.
Itt kívánta bejelenteni, hogy teljesen függetlenként kíván indulni a polgármesteri választáson,
természetesen reméli, hogy számíthat a pártok támogatására is.
A megyei közgyőlésbe, mint képviselı jelölt nem kíván indulni.
/ Nagy Pál képviselı megérkezett a jelenlévık száma 18 fı. /
Mint már arról volt szó a Póhalmi út 4,5 km szakaszának megépítése mintegy 42 m Ft-ba
kerül, amely 28 m Ft pályázati pénz, 7 m Ft természetbeni hozzájárulás és 7 m Ft ÁFA
összegbıl tevıdik össze. A tervezést a Közútkezelı KHT munkatársai készítették. A
kivitelezı kiválasztására a közbeszerzési eljárás keretében került volna sor, de a benyújtott
pályázatokban a tervezett 42 millió forinttól lényegesen többért vállalták volna a kivitelezést,
ezért a pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és új eljárás keretében – meghívásos
alapon – próbálják azt a kivitelezıt megtalálni, aki a tervezett összegen belül elvégzi ezt a
munkát.
További bejelenteni valója nem volt, megkérdezte az alpolgármester urat, bizottság elnököket,
képviselıket, van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Tótka Sándor képviselı szükségesnek tartotta szólni a hetek óta tartó “szúnyog invázióról”.
Sok a lakossági panasz ezzel kapcsolatban. Javasolta, hogy az arra alkalmas szakember
vizsgálja felül, hogy a használt permetszer megfelelı e a hatékony irtásra. Van e arra
jogszabály, amely a permetszer összetételét szabályozza, illetve amelyik kimondja, hogy az
élıvíz mentén tilos a szúnyog irtás.
Dr. Kovács Béla képviselı, oktatási tanácsnok egyetértett a képviselı véleményével, egyre
több turista, kempingezı hagyja el várost a szúnyogok miatt.
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Czibulka György képviselı aziránt érdeklıdıtt, hogy az új MOL 2000 töltıállomás
megnyitásával mikor kerül sor a régi kút rekultivációjára. Kérte, hogy lakótelep és a piactér
között a járdaszakasz készüljön el.
Kérte továbbá, hogy lehetıség szerint a lakótelepi garázs sor elıtt építsenek egy rázatót, sáros
idıben tőrhetetlen, hogy a gépjármővek felhordják a sarat a járdára. Az ott levı fedet csatorna
is tisztításra szorul, annyira el van tömıdve hogy, a vizet nem tudja elvezetni, esıs idıben
azon a részen áll a víz.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint is folyamatosan kontrolálni kell, hogy
szakmailag megfelelı e a szúnyogirtás.
Felháborítónak tartotta, hogy azon hatóságok dolgozói, akik nem a településünkön élnek,
jelölik ki természetvédelmi területnek a mi lakóhelyünket, megtiltva ez által a Körös mentén a
szúnyogirtás lehetıségét. Máshol az országban a természetvédelmi területek mentén –
Balaton, Tisza – még is szabad a szúnyogot irtani.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a felszólalók véleményével. Biológiai védekezési
engedélyt kell kérni a természetvédelmi területen való irtásra, amit remélhetıleg a jövı évben
meg fogunk kapni. Sajnos ez a szúnyog invázió országos probléma, a sok esı és a meleg
kedvez a lárvák kikelésének, és hiába permetezik a várost, egy kisebb szellı másnapharmadnap az ártérbıl befújja a kikelt szúnyogokat. Amíg a folyó mentén az irtás nem lesz
megengedett a permetezés majd nem kidobott pénz az ablakon.
Természetesen az ellenırzést folyamatosan kell végezni, és mindent meg kell tenni az
engedély beszerzése érdekében.
Czibulka György képviselı úr felvetésére reagálva bejelentette, hogy július 29-én az új MOL
2000 kút átadásra került. Sajnos az ünnepélyes átadásra nem kerülhetett sor, a lényeg az, hogy
egy új szolgáltatással bıvült a településünk.
A régi kút rekultivációját még ebben az évben el fogják végezni, a járdaszakasz megépítése
szerepel a rekultivációs tervben. A garázssor elıtti rázató megépítéséhez szükséges pénz
biztosítására a jövı évi költségvetés tervezésekor lehet visszatérni, míg a fedet csatorna
tisztítását a “csatornás brigád” a következı hetekben el fogja végezni.
További napirend elıtti bejelenteni való nem hangzott el, javaslatot tett az ülés napirendjére,
mely a meghívóban leírtakkal megegyezı volt.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Adósságkezelésrıl szóló rendelet-tervezet
2. Mezei ırszolgálat létrehozása
3. Gyomaendrıd Város és térségi vonzáskörzete középtávú fejlesztési koncepció
tervezetének megvitatása
4. Helyi választási bizottság három tagjának megválasztása
5. Gyomaendrıd Város szennyvízcsatornázás II-III. ütemének megvalósítása
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6. Gorkij utca nevének Vaszkó Mihály névre történı módosítása
7. Szent Imre Római Katolikus Plébániával kötendı együttmőködési megállapodás a lezárt
felekezeti temetık gondozására
8. Körös Völgye Településszövetség alapszabályának elfogadása
9. Közös Phare pályázat benyújtása Zimándújfalu és Nagyenyed településekkel
10. Pályázat kiírás a Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatói állására
11. A Városi Egészségügyi intézménynél tartott pénzügyi-gazdasági ellenırzés
12. 2.sz. Általános Iskolában létszámcsökkentés elrendelése
13. 2.sz. Napközi Otthonos Óvodában létszámcsökkentés elrendelése
14. Az 1998. Év elsı félévében képviselı-testületi határozattal elrendelt létszámleépítés
végrehajtása
15. Az intézmények 1998. I. félévi finanszírozásának helyzete
16. A Katona József Mővelıdési Központ gazdálkodási jogkörének változása miatti
elıirányzat módosítása
17. 2. sz. Általános Iskola fejlesztési feladatának átcsoportosítási kérelme
18. Tájékoztató az 1998.évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
19. A város közoktatási intézményeiben 1998/99-e tanévben indítandó tanulócsoport
létszámok engedélyezése
20. Központi tankönyvvásárlási támogatás intézmények közötti differenciálásának alapelvei
21. Az 1997/98-as tanév pedagógiai munkájának értékelése a város iskoláiban
22. A 2.sz. Általános Iskola Napközi Konyhájának nyári nyitva tartás szüneteltetés
23. Beszámoló a Gyomaendrıdi Híradó tevékenységérıl, és az 1998. I. félévi pénzügyi
helyzetérıl
24. Városi Családsegítı Központ alapító okiratának felülvizsgálata
25. Liget-fürdı alapító okiratának módosítása
26. Bethlen Gábor Mg. Iskola alapító okiratának módosítása
27. Városháza felújítása
28. Tájékoztató a túraútvonal megvalósításának anyagi vonzatáról
29. Beszámoló az 1998. I. félévi zöldterület gazdálkodásáról
Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt arra kérte a testületet, hogy a lejárt határidejő
képviselı-testületi határozatokról készült jelentésrıl hozzák meg döntésüket.
A 152/1998./V.28./Kt. számú “ Pályázat kiírás a Kocsorhegyi iskolaépület értékesítésére”
tárgyú határozatra tett jelentést annyiban kívánta pontosítani, miszerint a pályázat kiírása
megtörtént, a pályázatok beérkezése van folyamatban, azok értékelését elsı lépcsıben az
elıkészítı munkacsoport fogja elvégezni, majd az érdemi döntés meghozatalára a szeptemberi
képviselı-testületi ülésen kerül sor.
A 144/1998./V.28./KT. számú “ Intézmények pénzügyi helyzetének felülvizsgálata,
intézkedési terv készítése” tárgyú határozathoz kapcsolódóan elmondta, a Zene és Mővészeti
iskolában az állami normatíván felül egy tanuló plusz 40-45 e Ft-ba kerül a városnak.
Alapvetıen ezzel különösebb gond probléma nincs, viszont elég számottevı a vidéki tanulók
létszáma az iskolában, ezért jó lenne ha az adott települések anyagilag is hozzájárulnák ezen
tanulók oktatásának támogatásához.
Az iskola létszáma olyan arányban megnövekedett, ami hely gondot okozhat a következı
idıszakban, a bıvítés pedig újabb pénzügyi problémát fog eredményezni. Ennek megelızése
érdekében is szükség lenne a vidéki tanulók oktatásának támogatására.
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További kiegészíteni való nem lévén
jelentésben leírtakkal kapcsolatban.

megkérdezte a képviselıket van e észrevételük a

Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, egyhangúlag 18 igen szavazattal a jelentés
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 5/1998./I.29./, 6/1998./I.29./,
28/1998./I.29./,
63/1998./II.26./,
66/1997./II.27./,
104/1998./IV.30./,
112/1998./IV.30./, 114/1998./IV.30./, 117/1998./IV.30./, 118/1998./IV.30./,
124/1998./IV.30./, 131/1998./IV.30./, 132/1998./IV.30./, 141/1998./IV.30./,
143/1998./V.28./, 144/1998./V.28./, 145/1998./V.28./, 147/1998./V.28./,
148/1998./V.28./, 149/1998./V.28./, 150/1998./V.28./, 151/1998./V.28./,
152/1998./V.28./, 153/1998./V.28./, 155/1998./V.28./, 157/1998./V.28./,
/158/1998./V.28./, 161/1998./VI.25./, 163/1998./VI.25./, 165/1998./VI.25./,
166/1998./VI.25./, 167/1998./VI.25/, 170/1998./VI.25./, 438/1997./XII.10./
számú határozatokról készült jelentés elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Az adósságkezelésrıl szóló rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Megyeri László aljegyzı elmondta, mint ahogy az elıterjesztésben is olvasható a
96/1998./V.13./ Korm. Rendelet lehetıvé teszi, hogy amennyiben az önkormányzatok helyi
rendeletükben szabályozzák, úgy állami támogatást kapjanak arra, hogy a közüzemi
díjtartozás, közös költség hátralék, lakbérhátralék és lakáscélú kölcsön átvállalását, rendezését
hajtsák végre a szocálisan hátrányos helyzetben lévı lakosság számára.
Az adósságkezelés lehet pénzbeni támogatás, engedményezés, tartozásátvállalás, illetve a
terhelt ingatlannak a megvásárlása. A támogatás formája lehet vissza nem térítendı, és
visszatérítendı.
A bizottságok elé terjesztett rendelet-tervezetben arra helyezıdött a fı hangsúly, hogy
elsısorban a lakáscélú kölcsönökbıl fennálló tartozásokat rendezze az önkormányzat. Az
adósságkezelésnél csak az engedményezést és a tartozásátvállalást vállalja. A támogatás
formájában vegyesen alkalmazza a vissza nem térítendı és visszatérítendı támogatást.
A rendelet-tervezet másik megszorító feltétele, amely egy pozitív diszkrimináció, hogy csak
azoknál a pénzintézeteknél fennálló lakáscélú kölcsönökre terjeszti ki, amelyik pénzintézet
vállalja, hogy 40 % engedményt ad a fennálló hiteltartozásból.
A harmadik megszorító feltétele a rendeletnek, hogy csak az állami támogatás mértékéig
vállalja fel az adósságkezelést, ugyan is a fennálló hiteltartozás 70 %-át adhatja az
önkormányzat vissza nem térítendı támogatásként. Ennek az összegnek viszont csak a 80 %át kapja meg állami támogatásként.
A Kormányrendelet kimondja, hogy ez az összeg költségvetési évenként nem haladja meg a
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások címén biztosított normatív
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állami hozzájárulás és ugyanezen jogcímen elszámolt, átengedett személyi jövedelemadó
együttes összegének 4 %-át. Ez a mi esetünkben ebben az évben 4. 677 e Ft.
A fentiekben elhangzott elveket, feltételeket, javasolnák a rendeletben is szerepeltetni, illetve
további kiegészítésként javasolnák, hogy amennyiben a Takarékszövetkezeten kívül más
pénzintézet is belépne – Gyomaendrıd viszonylatában az OTP, ami szóba jöhet – a
keretösszeg meghaladhatná a 4.677 e Ft-ot. Éppen ezért, hogy ezen állampolgárokat se zárják
ki a lehetıségbıl, a keret-megállapodásban célszerő lenne kitérni arra, hogy azon adósok, akik
a részvételi szándékukat bejelentették, de a tartozásátvállalást az ez évi keretösszeg nem
fedezi, úgy esetükben a pénzintézet felfüggeszti a végrehajtási eljárást a 1999. Évi
igénybejelentés határidejéig.
További pontosításként a rendelet-tervezet 3. § /3/ bekezdését, annyival javasolnák
kiegészíteni, miszerint az adós 30 %-os önrésze és a letét összege közötti különbözet a /4/
bekezdésében foglaltak szerint elszámolásra kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a számítások szerint 14 millió forint állami
támogatás nagyságáig képes az önkormányzat ezekkel a feltételekkel az adósságkezelést
rendezni, amelybıl 4.6-4.7 millió forintot tesz ki az állami pénz, és 1.6 m Ft között lesz amit
az önkormányzat hitelez meg, visszatérítendı támogatásként, amely pénzösszeg elviekben
rendelkezésére áll a városnak.
Az érintettek körét nehéz megállapítani, várhatóan 40-50 fıt érint ebben az évben, a
Takarékszövetkezet esetében, de ugyan ennyi várható az OTP-nél is. Az anyag mellékletében
szereplı keret-megállapodás tervezettel felkereste a helyi OTP fiók vezetıjét, aki elsı
fordulóban úgy nyilatkozott, hogy ık a 40 % elengedését nem tudják felvállalni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök jó dolognak tartotta az adósságkezelés bevezetését, viszont
jó lenne, ha ebben az OTP is partner lenne és vele is megtudnák kötni a keret-megállapodást,
hiszen ha nem tudnak megállapodni, úgy az ott lévı adósok hátrányos helyzetbe kerülnek.
Kérte a városvezetést, hogy tegyen meg mindent a megállapodás érdekébe.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, amennyiben a képviselı-testület a mai ülésen
elfogadja ezt a rendelet-tervezetet, úgy újabb tárgyalást fog kezdeményezni a helyi és a
megyei OTP vezetésével.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, hogy elsıként döntsenek a
beterjesztett határozati javaslatról az aljegyzı úr által javasolt kiegészítéssel, miszerint a
Képviselı-testülte az elıterjesztés mellékletében szereplı keret-megállapodást az alábbi
kiegészítéssel fogadja el.
A pénzintézet vállalja, hogy azon adósok esetében, akik az adósságkezelési eljárásban
részvételi szándékukat bejelentették, de tartozásátvállalásukra azért nem került sor, mert az
államilag támogatott keretösszegre tekintettel 1998. Évi adósságrendezést az önkormányzat
nem tudja biztosítani az 1999. Évi igénybejelentés napjáig velük szemben kényszerintézkedést
nem foganatosít, illetve a kényszerintézkedések felfüggesztését fenntartja.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot a javasolt kiegészítéssel egyhangúlag, 18 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/1998./VII.30./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete keret-megállapodást köt az Endrıdi és
Vidéke Takarékszövetkezettel a 96/1998./V.13./ Kormányrendelet végrehajtása
tárgyában.
A képviselı-testület az elıterjesztés mellékletében szereplı keretmegállapodást az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
A pénzintézet vállalja, hogy azon adósok esetében, akik az adósságkezelési
eljárásban részvételi szándékukat bejelentették, de tartozásátvállalásukra azért
nem került sor, mert az államilag támogatott keretösszegre tekintettel 1998. Évi
adósságrendezést az önkormányzat nem tudja biztosítani az 1999. Évi
igénybejelentés napjáig velük szemben kényszerintézkedést nem foganatosít,
illetve a kényszerintézkedések felfüggesztését fenntartja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a keret-megállapodás
megkötésével kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidı: 1998. Augusztus 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy döntsenek az
adósságkezelési eljárással kapcsolatos rendeletnek a megalkotásáról, az aljegyzı úr által
javasolt kiegészítések figyelembe vételével, miszerint a tervezet 2. § /4/ bekezdése kiegészül
“ az adósságkezelési eljárást államilag vállalók pénzintézeti kedvezménnyel csökkentett
együttes hitelösszegének államilag támogatott hányada nem haladja meg az önkormányzat
tárgyévi költségvetésében a pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások
címén biztosított normatív állami hozzájárulás és ugyan ezen jogcímen elszámolt, átengedett
személyi jövedelemadó együttes összegének 4 %-át. Ezt meghaladó esetben a támogatás
nyújtására a keretösszeg erejéig a kérelmek benyújtásának sorrendjében kerül sor”.
Továbbá a 3. § /3/ bekezdés kiegészül egy mondattal, miszerint “ az adós 30 %-os önrésze és
letét összege közötti különbözet a /4/ bekezdésben foglaltak szerint kerül elszámolásra.”
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal – a fent javasolt módosítások és
kiegészítéssekkel egyetértve – megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1998./…../Kt. számú rendeletét
a szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságkezelésének enyhítésérıl
és lakhatási körülményeinek javításról
2. napirendi pont
Mezei ırszolgálat létrehozása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
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Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása során volt némi vita a
bizottság tagjai között, hiszen nem mindenki tartotta szükségesnek a mezei ırszolgálatnak a
létrehozását. Természetesen az ebben érintettek, többsége azért szükségesnek ítélte, a
földtulajdonosok igényt tartanának erre, annál is inkább, mert egyre több a külterületeken is a
tulajdon ellen elkövetett bőncselekmény.
Természetesen voltak némi kétségek az ırszolgálat bevezetésérıl, hiszen nem tudható, hogy
az 5 fı mezııri létszám elegendı lesz e a szolgálat ellátására, illetve a mőködtetésre elegendı
e a tervezet összeg. Az ırszolgálat kialakítási, és mőködtetési költségek fele a központi
költségvetésbıl megigényelhetı, míg a másik 50 %-ot az érdekeltek fizetik mezııri járulék
megfizetésével. Mint a határozati javaslatból is kitőnik, a bizottság a mezııri járulékot 100
Ft/ha–ban javasolta meghatározni.
Mindezek ellenére az volt a bizottság javaslata, hogy ezen az úton el kell indulni, a szolgálatot
ki kell alakítani, mert ha nem próbálják meg sosem fogják megtudni hogyan is mőködik.
Dávid István képviselı nem értett egyet az ırszolgálat létrehozásával. Az önkormányzat
mikor fogja a kereskedık és az iparosok tulajdonának védelmét ilyen módon megszervezni,
hiszen ott is hasonló számba vannak a betörések, lopások száma.
Az érintett földterületek többsége magán kézben van, miért kell azok védelmét az
önkormányzatnak megszervezni, adott esetben finanszírozni.
Ilyen alapon joggal várhatná el a többi vállalkozó, nem beszélve az vikendházak
tulajdonosairól, hogy az ı tulajdonaik védelmét is szervezetten végeztesse a város.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, az ırszolgálat létrehozásával az önkormányzat
nem vállal plusz áldozatott a földtulajdonosok érdekében, csupán egy lehetıség
kihasználásáról van szó. Mint a fentiekben is elmondta, a mőködtetési költségek 50 %-a
állami pénzbıl, a másik 50 %-a az érdekeltek által megfizetett mezııri járulékból kerül
biztosításra. Az önkormányzat szerepe annyi, hogy ezt a szolgálatot koordinálja,
megszervezze.
R. Nagy János képviselı véleménye szerint ez a szolgálat információ szerzés tekintetében is
hasznára lehet a városnak, hiszen segít a földtulajdonosok, bérlık kilétét meghatározni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ezt a tevékenységet a vikend telkek területére is
szeretnék kiterjeszteni, a tulajdon védelme érdekében.
Mint azt Katona képviselı úr is elmondta, a városnak az ırszolgálat létrehozása nem kerül
pénzbe, csak a szervezés lesz a feladata, amely fıleg a Gazdajegyzınek fog plusz feladatot
jelenteni.
A téma lezárásaként arra kérte a képviselıket, elsıként döntsenek a beterjesztett határozati
javaslatról.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/1998./VII.30./KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi CLIX tv. 16.§-ban
biztosított jogkörében eljárva településhez tartozó külterületi termıföldek
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ırzésére 1998. szeptember 1-tıl mezei ırszolgálatot hoz létre 5 fıvel, az
elıterjesztés mellékletét képezı térképen feltüntetett 5 mőködési körzettel.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a mezei ırszolgálat
létesítését jelentse be a megyei földmővelésügyi hivatalnak és a létrehozással
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. A mezııri állásokra az 1997.
évi CLIX tv. 20.§-ban foglaltakra figyelemmel a pályázatot írja ki. A képviselıtestület a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos elıkészítı feladatok
ellátására munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai a polgármester, az
alpolgármester és a bizottság elnökök. A munkacsoport vezetésével a
képviselı-testület a polgármestert bízza meg. A képviselı-testület utasítja a
munkacsoport vezetıjét, hogy a munkacsoport ülésére Kertes Imre
gazdajegyzıt tanácskozási joggal hívja meg, és javaslatát a képviselı-testület
szeptemberi ülésére terjessze be.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a mezııri járulékot 100 Ft/ha-ban
határozza meg.
Határidı: 1998. szeptember 1
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A továbbiakban a polgármester kérte a képviselıket, hogy döntsenek a mezııri járulék
mértékérıl és megfizetésének módjáról szóló rendeletnek a megalkotásáról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1998./……/Kt. számú rendelete
a mezııri járulék mértékérıl és megfizetésének módjáról
3. napirendi pont
Gyomaendrıd Város és Térségi Vonzáskörzete Középtávú Fejlesztési koncepció
tervezete
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pont tárgyalása kapcsán köszöntötte Dr. Halas Bélát
a Dél –Alföldi Fejlesztési Rt. munkatársát, a koncepciót készítı szakértıi munkacsoport
vezetıjét.
Megkérdezte van e észrevétele az elıterjesztésben leírtakkal kapcsolatban.
Dr. Halas Béla köszöntötte a polgármester urat, a képviselı-testület tagjait és valamennyi
jelenlévıt. A szakértıi munkacsoport által elkészített koncepció tervezetet a megadott
határidıre elkészítették és a város vezetés rendelkezésére bocsátották. Ezt követıen eljutott
valamennyi érdekelthez.
Megragadva az alkalmat, megköszönte azt a segítséget amit, a város lakosságától, a
polgármesteri hivatal dolgozóitól, a város elismert személyeitıl, intézményvezetıktıl,
vállalkozóktól kaptak ennek a munkának az elkészítéséhez.
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Nagyon nehéz feladatot vállaltak akkor, amikor vállalták, hogy koncepcionálisan és
szakmailag megfontoltan, a lehetséges körülmények figyelembe vételével, 8-10 évre
igyekeztek meghatározni a város és térsége legfontosabb kitörési lehetıségeit.
Úgy gondolta, hogy a koncepció minden olyan fontos elemet tartalmaz, amely hozzásegítheti
a városban élıket, az önkormányzatot ahhoz, hogy kitörhessen a jelenlegi helyzetbıl.
Egy ilyen munka soha sem problémamentes, ezért is örült, és egyben köszönte a koncepciót
véleményezı munkacsoport és a bizottságok észrevételeit, javaslatait.
Ezek a felvetések a koncepcióban megfogalmazott lényeges elemeknek a pontosításával
elısegíthetik a koncepció végérvényessé tételét.
Ez a véleményezı munka csak elsı lépés volt az önkormányzat részérıl, amit meg kellett
hogy tegyen, hiszen ezt követni kell több olyan lépésnek, ami a koncepció
megvalósíthatóságát segítheti elı.
Át kell gondolni prioritási sorrendben, – az önkormányzat mindenkori anyagi lehetıségének
tükrében- hogy melyek azok a pontok, amelyek a koncepció elemeiben kiemelést érdemelnek
és konkrét programként kidolgozásra érdemesek.
Meggyızıdése, hogy egy város iparfejlesztés, ipari park program nélkül nem képzelhetı el.
Amit viszont fel mernek vállalni, és javasolják a T. képviselı-testületnek, hogy a
koncepcióban szereplı rendelet módosítási javaslatot támogatólag továbbítsák a megyei
önkormányzat felé, ugyanakkor javasolják, hogy a következı évben a város pályázzon az ipari
park címre, hiszen a város gazdasági életének fellendülésének csak így tudják megteremteni
az alapjait.
Még egyszer megköszönte valamennyi közremőködı segítségét, és bízott abban, hogy a
koncepció részleteinek kidolgozásában is együtt munkálkodhatnak.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a koncepció megvitatása során az a vélemény
alakult ki a bizottsági ülésen, hogy az anyag minden olyan területet áttekint, amely érintheti a
város fejlıdését, viszont annak a döntésnek a felelısségét nem veszi le az önkormányzat
válláról, hogy meghatározza, mit akar ezen belül csinálni.
A koncepcióban leírtakat egy az egyben megvalósítani nem lehet, mert olyan sokrétő, de arra
alkalmas, hogy ennek iránymutatása alapján egy részletes koncepciót dolgozzanak ki.
A viták során elhangzott jó néhány javaslat, amelyek figyelembe vételével, ha átdolgozásra
kerül a koncepció, elırébb kerülhetnek a kitőzött cél felé.
Az anyag eléggé sokat foglalkozik a gazdasági kérdésekkel, ugyanakkor ezen belül egy –egy
konkrét dologra is tesz utalást, pl. nagyüzemi méhészet. Véleménye szerint egy koncepciónak
ilyen mélységben nem kellene ebbe belemenni, hiszen ezek közvetlenül úgy sem itt fognak
eldılni. A gazdasággal csak olyan szintig szabad foglalkozni, amelyek a mőködés kereteit
segítik.
Összességében a koncepciót alkalmasnak tartotta arra, hogy ebbıl kiinduljanak, de igazán az
önkormányzatnak kell eldönteni, hogy mit akar csinálni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a koncepciót, jónak és érdekesnek tartotta, mindenképpen
elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
Fontosnak tartotta a prioritási sorrend megállapítását, hiszen a szerint kellene az
önkormányzatnak tovább munkálkodnia.
A sorrend megállapításánál jó úton haladnak az infrastruktúra javítása felé, viszont nem
mondható el ez a munkahelyteremtésrıl. Fontos lenne az oktatás fejlesztése, az
idegenforgalmi fejlesztése és nem utolsó sorban egy városképnek – imázsának – a kialakítása.
Érdekes a koncepciónak a szociológiai része. Tulajdonképpen a legfontosabbak azok a humán
erıforrások a városban, amit még jobban ki kellene használni. Érdekes, ahogyan a lakossági
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véleményeket leírja az anyag, hogyan is érzik magukat a gyomaendrıdiek a lakóhelyükön.
/szó szerint idézett az anyagból. /
Mindezek alapján megállapítható, hogy az egyes területeken van még javítani való, és ezeket
figyelembe kell venni, hiszen a humán erıforrás segítségével tudunk elıre haladni.
Tótka Sándor képviselı az Ügyrendi és Jogi Bizottsági ülésen elmondott és rögzített
véleményét annyiban kívánta pontosítani, hogy a családi vállalkozásokat nem csak a
rizsföldekre, hanem általában valamennyi mezıgazdasági tevékenységre értette.
Összességében jónak tartotta a koncepciót, viszont elsıdlegesen a létfontosságú dolgokat
kellene elıtérbe helyezni ahhoz, hogy érdemi változást tudjanak elérni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök, véleménye szerint egy koncepciónak elsısorban a jövı
képet kell vázolni, amelyben szerepelnie kell esetenként antagonisztikus lehetıségeknek is,
mert hosszú távon a gazdasági érdekek, illetve a vállalkozások kifizetıdése határozza meg azt,
hogy mi valósítható meg, és mi nem.
Ami a munkahelyteremtést illeti, kétségtelen, hogy az önkormányzatnak van egy bizonyos
rászervezı, rásegítı szerepe, - elsısorban az infrastruktúra kialakításával, a tıke
idecsábításával – de ezen túlmenıen már a munkahely konkrét megteremtése nem az
önkormányzat feladata.
A koncepciót ebben az állapotában elfogadhatónak tartotta. Amit a legnagyobb buktatójának
tartott az a négy éves ciklus. Ugyanis, ha egy koncepciót négy éves ciklusonként felül kell
vizsgálni politikai okok miatt, akkor az egész nem ér semmit.
A ciklusok, a pártok az irányzatok jöhetnek, mehetnek, de egy népi, lakossági konszenzus kell
ahhoz, hogy mit akarunk valójában.
Hanyecz Margit képviselı jónak tartotta az anyagot, egyben kérte, hogy bár mit is
valósítanak meg, arra törekedjenek, hogy a helyi lakosokat jutassák elınyös helyzetbe, azok
élethelyzetének javításra törekedjenek.
Gellai Imre a Független Kisgazdapárt Endrıdi Szervezetének vezetıje a koncepció
mezıgazdasági részével kapcsolatban kívánta elmondani véleményét.
A rizsfeldolgozó – jó elgondolás, de nem ad konkrét javaslatot, ki indulási pontot arra
vonatkozóan, hol lehet erre a tıkét elıteremteni.
Thermálvíz hasznosítás - ebbe a próbálkozásba már jó néhányszor belefürdött a város évekkel
ezelıtt. A melegvízzel történı főtés sem igazán volt sikeres, mert a kifolyó vízzel nem tudtak
mit kezdeni. Ezzel kapcsolatosan a koncepció említést tesz a víz kémiai tisztítására, kíváncsi
volt arra, hogy hol van erre lehetıség, van e tudomásuk arról, hogy az országban hol mőködik
ilyen.
Nagyüzemi méhészet lehetısége - az 1970-es évek végén 80-as évek elején szintén több
próbálkozás volt erre az országban- de sikertelenül.
Keverı üzemek, kutya-macska táp feldolgozó üzemek létesítése- a településen jelenleg 3-4
keverı üzem áll üresen, amelyik bár mikor beindítható lenne. A probléma, hogy nem kell a
jószág, így nem kell a takarmány sem, ezért lehet, hogy nem éppen idıszerőek ezek a dolgok,
talán majd 5-10 múlva szükség lesz rájuk.
Ami a kisállat tartást illeti - itt-ott mőködik a városban, nem teljes kapacitással.
Húsfeldolgozó, vágóhíd- az endrıdi településrészen lévı vágóhíd jelenleg 20 %-os
kapacitással dolgozik. Csak akkor vágnak, ha el is tudják adni.
Hangyaszövetkezetek kialakítása- nem új kelető, a századforduló után már nagyapáink ezt
kitalálták.
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Nem értett egyet azzal, hogy Kht.-k hívnának le pályázatokat, és segítenék ehhez a támogatási
lehetıséghez a mezıgazdasági vállalkozásokat. Jelenleg nagy problémája a mezıgazdaságnak,
hogy nem alanyi jogon jár a támogatás, mire a termelı a lehetıségrıl értesül, addigra kimerül
a támogatási keret.
Helyes javaslatnak tartotta a lakossági pénzmegtakarítás hasznosítását - jó lenne kidolgozni
olyan lehetıségeket, ahol ezt a pénzt megfelelıen tudnák megforgatni.
A Rendırség tekintetében van némi ellentmondás az anyagban. Véleménye szerint a jelentıs
átmenı vasúti és közúti forgalom miatt, igen is indokolt lenne a városban egy
rendırkapitányság létrehozása. Hasonlóképpen szükség lenne a bíróságra, ügyészségre is,
hiszen Gyomaendrıd is legalább olyan vonzáskörzettel rendelkezik, mint Szarvas.
Nem értett egyet a koncepció azon részével, ahol a nem tartja szükségesnek a felsıfokú
oktatási intézménynek a kialakítását. Véleménye szerint a városnak igen is törekedni kell arra,
hogy minél elıbb legyen ilyen intézménye.
Összegezve a koncepciót elfogadásra alkalmasnak tartotta, bár véleménye szerint egy ilyen
koncepciónak egy kicsit hosszabb távú iránymutatást kellene tenni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a vita során elhangzott észrevételek a
koncepcióba beépítésre kerülnek. Látni kell azt, hogy ennek a koncepciónak az elkészíttetése
során nem volt könnyő helyzetben a testület sem, hiszen nehéz volt eldönteni, hogy egy
koncepciót, vagy egy részletes tervet készítessenek. A kettı ugyanis nem ugyan az.
A koncepcióban kaptak egy olyan keretet, amellyel majd élni kell, finomítani kell, és annak
mentén elindulni a megfelelı sorrendiség figyelembevételével.
A maga részérıl arra kérte a koncepció készítıit, hogy a vita során elhangzottakkal
kiegészítve, pontosítva a végleges anyagot a határozati javaslatban megjelölt határidıre
bocsássák a város rendelkezésére.
Dr. Hanyecz Vince a DRF Rt. munkatársa, néhány gondolattal reagálni kívánt a
hozzászólásokra. A koncepcióban az élelmiszergazdasági rész volt az İ területe, azonban a
mai gazdasági helyzetben errıl a területrıl fejlesztési koncepciót készíteni igen hálátlan
feladat.
A mai magyar gazdasági rendszernek és a gazdasági szisztémának a legnagyobb problémája,
hogy hiányzik a regionális gazdasági szervezı tevékenység, illetve az ezzel felruházott
szervezet.
Egyetértett Valach képviselı úr azon véleményével, hogy egy fejlesztési koncepció nem lehet
ciklusfüggı, fıleg a mezıgazdaság és élelmiszeripari része nem lehet az.
Megköszönte Gellai úrnak, hogy ilyen részletesen foglalkozott ezzel a területtel.
Lehet, hogy vannak benne idıszerőtlen dolgok, de egy fejlesztési koncepciót készítınek nem a
visszafele fejlesztésen, hanem a továbbfejlesztésen kell gondolkodnia. Az, hogy most ilyen
helyzetben van a magyar mezıgazdaság, ezen belül az egyes ágazatok, az nem lehet
mértékadó egy fejlesztési koncepció készítésekor. Ebbıl az állapotból igen is ki kell lépni, és
azt, hogy Gyomaendrıd merre lépjen ki, erre próbál irányt mutatni ez a koncepció.
Ami a konkrét kérdéseket illeti, a thermálvíz kémiai hatástalanítását egy budapesti székhelyő
Kft. végzi. A magyar környezetvédelmi törvény még a tisztított víznek is a visszasajtolását írja
elı.
Nagyüzemi méhészet- személy szerint még nem látta, hogy ez hogyan mőködik, ötletként
merült fel, véleménye szerint egy jó ágazat, biztos lenne piaca a terméknek.
Befejezésül megköszönte mindazok segítségét, akik ennek a területnek a kidolgozásában a
segítségére voltak.
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Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát megköszönte a koncepciót készítı
munkacsoport munkáját, majd felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Rt. által készített Gyomaendrıd város és térségi vonzáskörzete középtávú
fejlesztési koncepció-tervezetét a véleményezı munkacsoport és a bizottságok
észrevételei szerinti javítása, és javaslataik szerinti kiegészítése után elfogadja.
Határidı: 1998. augusztus 14.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4. napirendi pont
Helyi választási bizottság három tagjának megválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az ıszi önkormányzati választásra a képviselıtestületnek meg kell választani a helyi választási bizottság tagjait. A tagok személyére a helyi
választási iroda vezetıje – a jegyzı – tesz javaslatot. A javasolt személyek közül két fı a most
leköszönı választási bizottságnak is tagja volt. Új tagként javasolnák Dr. Debreceni Gizellát
megválasztani, aki a korábbi önkormányzati választásokon, mint szavazatszámláló bizottság
elnöke vett részt.
Arra kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javasolt személyek megválasztásával,
úgy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. évi C. tv. 23.§ (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság
tagjainak az 1998-as önkormányzati választásokat követı általános
önkormányzati választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig
Dr. Debreczeni Gizella Gyomaendrıd Bacsó B. út 3. sz.
Hornok Béláné Gyomaendrıd Ifjúsági ltp. 10/II/5. sz.
Gyetvai Jánosné Gyomaendrıd Baross G. út 19. sz. alatti lakosokat
választja meg.
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Amennyiben a választási bizottság választott tagjának megbízása az 1997. évi
27.§ (1) bekezdésében meghatározottak miatt szőnik meg, az új tagok
megválasztásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselı-testület az 1997. évi C tv.
27.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Ügyrendi és Jogi
Bizottságára ruházza át..
Határidı: azonnal
5. napirendi pont
Gyomaendrıd város szennyvízcsatornázás II-III ütemének megvalósítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben leírtak alapján indokolttá válik a
céltámogatási pályázatunk visszavonása és a jövı évben történı újra indítása. Az információk
szerint 1999-ben várható, hogy a normatívák 15 %-al megemelkednek és a céltámogatás 30
%-ról 40 %-ra van elıirányozva. Mind ezt megerısítette Domokos László országgyőlési
képviselı úr is, és biztosította az önkormányzatot arról, hogy az új kormány ezt erısebb
ütemben kívánja fejleszteni és az ehhez szolgáló pénzeszközt egy “csomagprogramba”
kívánja összehozni. Ez azt jelenti, hogy elképzelhetetlen, hogy a céltámogatási pályázaton
nyer egy pályázat, míg ugyan az a pályázat a különbözı alapokon elutasításra kerül.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy a hozzák
meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd szennyvízberuházás
II. és III. ütem céltámogatási pályázatát visszavonja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 1999. Évi
benyújtásához szükséges intézkedést tegye meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. napirendi pont
Gorkij utca nevének Vaszkó Mihály névre történı módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes az elmúlt évben a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség kezdeményezte a Gorkij utca nevének Vaszkó Mihály névre
történı módosítását. Akkor a képviselı-testület az egyik Gyomaendrıdön élı hozzátartozó
kérésére az érdemi döntést elhalasztotta egy félévre. A határidı lejártával a téma ismét testület
elé került a végleges döntés meghozatala céljából.
A kezdeményezést a bizottságok ismételten megtárgyalták, és az alábbi álláspontot alakították
ki.
A Humánpolitikai Bizottság az ügyben nem tudott döntést hozni, az Ügyrendi és Jogi
Bizottság nem támogatta a kezdeményezést, míg a Városfenntartó és Környezetvédelmi
bizottság javasolta, hogy a döntésre az önkormányzati választások után térjenek vissza.
Kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
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Dávid István képviselı az érintett lakosság észrevételét tolmácsolva elmondta, a lakosság
nincs tájékoztatva arról, hogy ez a névváltoztatás milyen következményekkel jár. Gondol itt
az igazgatási intézkedésekre – a lakcímváltozás személyigazolványon, útlevélen,
jogosítványon történı átvezetésére, amely intézkedésekért illetéket kell fizetni.
Tudomása szerint sem az érintett lakók, sem pedig a hozzátartozók véleménye nem egyezik
meg a Szövetség ezen kezdeményezésével.
A maga részérıl az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményével értett egyet, miszerint az
utcanév módosításra vonatkozó kezdeményezést ne támogassa a testület.
Vaszkó András a Kereszténydemokrata Szövetség képviselıje úgy érezte, hogy december óta
ellentmondásba került a tisztelt testület saját magával, hiszen akkor minden bizottság
támogatta ezt a kezdeményezést. Azóta újabb tény nem merült fel, ezért nem értette a
bizottságok mostani hozzáállását.
Az érintett lakókat külön-külön megkérdezték, hogy hozzájárulnak e a névváltoztatáshoz,
senkit nem kényszeríttettek a nyilatkozat aláírására.
A maga részérıl arra kérte a képviselıket, hogy a 1. Számú határozati javaslatot fogadják el.
További hozzászólás nem lévén a polgármester úr arra kérte a képviselıket, hogy a három
határozati javaslatról külön-külön szavazzanak.
Elsıként az 1. Számú javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a képviselı-testület támogatja a
Kereszténydemokrata Szövetség utca név módosítására vonatkozó kezdeményezését.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal és 4
tartózkodás mellett támogatta.
A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség Gyomaendrıdi szervezetének kezdeményezésére - figyelemmel az
Endrıdiek Baráti Köre Egyesület, a Honismereti Egyesület, valamint az érintett
utca lakóinak támogató és egyetértı nyilatkozatára - az 5089 helyrajzi számú
belterületi közterület földrajzi nevét a Gorkij utca megnevezésrıl 1998.
augusztus 1-i hatállyal VASZKÓ MIHÁLY UTCA megnevezésre változtatja.
Felkéri a jegyzıt a közterületi névváltozással összefüggı további szervezési és
igazgatási intézkedések megtételére.
Határidı: 1998. augusztus 1. illetve 1998. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Katona Lajos képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 17 fı. /
7. napirendi pont
A Szent Imre Római Katolikus Plébániával kötendı együttmőködési megállapodás a
lezárt felekezeti temetık gondozására
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Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztés lényegét.
A Katolikus Egyház pályázatot nyújtott be a Soros Alapítványhoz a gyomaendrıdi lezárt
temetık rendbetételére közhasznúak foglalkoztatásával. A benyújtott pályázaton a második
fordulóban 2.500.000 Ft vissza nem térítendı támogatást kaptak, azzal a feltétellel, ha a
pénzügyi lebonyolítás tekintetében együttmőködési megállapodást kötnek az önkormányzattal,
valamint az önkormányzat vállalja , hogy a 14 fı közhasznú munkavállalót további 6 hónapon
keresztül foglalkoztatja. A továbbfoglalkoztatással viszont az a probléma, hogy az ezzel járó
többletköltségeket senki sem téríti meg az önkormányzatnak a továbbfoglalkoztatás ideje téli
idıszakra esne, amikor a közterületen jelentısebb munkák nincsenek, és 15 fıre már vállalt
elkötelezettséget a város. Az elızetes számítások szerint a bérköltségek összes kiadása 4 m
Ft-ban határozható meg. 50 %-os támogatottság mellett is a saját erıs rész nagysága 2 m Ft. A
pályázók képviselıje ígéretet tett arra, hogy a megállapodás megkötése esetén biztosítja a saját
erıs rész 50 %-át, illetve a munkaügyi központ helyi vezetıje is ígéretet tett, hogy a 14 fı
tovább foglalkoztatásához, ismételt kérelem benyújtása során támogatást biztosít.
Ezeknek a lezárt temetıknek a gondozása nem kötelezıen ellátandó feladata az
önkormányzatnak, de az állapotukat tekintve indokolt lenne ennek a megállapodásnak a
megkötése, az abban foglalt kötelezettségek felvállalása, a rendbetételük biztosítása
érdekében.
Kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı testülete együttmőködési megállapodást köt a
Szent Imre Katolikus Plébániával a gyomaendrıdi lezárt felekezeti temetık
rendbetételére.
A Képviselı-testület az 1999-es költségvetési évben szereplı
többletfoglalkoztatással járó költségeket a megállapodás tervezet szerint
biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, az együttmőködési megállapodás
megkötésére, illetve a többletfoglalkoztatással járó költségek 1999-es
költségvetési rendelet tervezetben való szerepeltetésére.
Határidı: 1998. augusztus 1, illetve 1999. február 28
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Körös Völgye Eurórégió Településeinek Szövetsége Alapszabályának elfogadása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, elsı fordulóban a májusi ülésen találkozott a testület
ezzel a témával, akkor úgy döntött, hogy a Szövetségbe való belépésrıl a végleges alapszabály
ismerete után fog dönteni.
Az alapszabály idıközben megérkezett, melyet áttekintve az volt a bizottságok véleménye,
hogy javasolják a képviselı-testületnek a szövetségbe való belépést. Veszíteni nem
veszíthetünk, nem érdemes ebbıl kimaradni, hátha jól fog mőködni és hasznossá válik a
városunk számára.
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Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottságok javaslatával, úgy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kinyilvánítja a Körös Völgye
Eurórégió Településeinek Szövetségébe történı belépési szándékát.
A Képviselı-testület a Szövetség Alapszabályát az alábbi kiegészítéssel
javasolja módosítani:
- Az elnökség megbízatása egy évre szóljon
- A 3 tagú elnökség két tagjának tisztsége alelnöki tisztség legyen, akik
megbízatása – a folyamatosság biztosítása érdekében – a megbízatás
kezdetekor az egyik tisztségviselı 1 év, a másik tisztségviselı 2 évre
történjen, ezt követıen pedig minden alelnök megbízatása két évre szóljon.
Határidı: 1998. Szeptember 22.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
1. napirendi pont
Közös Phare pályázat benyújtása Zimándújfalu és Nagyenyed településekkel
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a Phare Programiroda Credo
pályázati felhívása alapján lehetıség nyílt a fenti két határ menti településsel közösen egy
pályázatnak a benyújtására a magyarság ápolása, az ottani kapcsolatok erısítése céljából.
A pályázat 1-3 napos kulturális és gazdasági rendezvények lebonyolítását tőzte ki célul,
melyeket 1999 évi kezdéssel és 2000. Április 1-i befejezéssel és elszámolással kell
megvalósítani.
A programok várható összköltsége 9.6 00.000 Ft, az igényelt támogatás 8.640.000 Ft. A saját
erı a teljes költség 10 %-a –960.000 Ft – mely a települések között az alábbi arányban oszlik
meg. Nagyenyed 10 %, Zimándújfalu 30 % és Gyomaendrıd 60 %. A pénzügyi megoszlás
területén a települések szintén ilyen arányban részesednek. A 10 %-os saját erıt lehetıség van
természetbeni hozzájárulással kiváltani, a program tervezésében és végrehajtásában
közremőködık ez évi költségvetésben szereplı munkabérének arányos részével fedezni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás 50 %-át a szerzıdés aláírását követıen, míg a
maradék összeget a végsı elszámolást követıen utalnák az önkormányzatnak, mint
fıpartnernek a számlájára. Ez azt jelenti, hogy a teljes költség és szerzıdés aláírás kori 50 %
közötti különbözet összegét az önkormányzatnak a jövı évi költségvetésében szerepeltetni
kell.
Tárgyi elıterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták és javasolták a pályázat benyújtásának
támogatását.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy hozzák
meg döntésüket.
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A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Phare támogatás Credo
programjának puha projektjére közös pályázat benyújtását Zimándújfalu és
Nagyenyed településekkel.
A projekt 10 %-os saját erejét a program tervezésében és végrehajtásában
közremőködık 1998. évi költségvetésben szereplı munkabérének arányos
részével fedezi.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 9.600.000 Ft Phare által
biztosítandó összeg, továbbá a szerzıdés aláírás kori 4.800.000 Ft összeg
közötti különbözetet, - 4.800.000 Ft- megelılegezi, és ezt az összeget az
1999. Évi költségvetésében a céltartalékok között szerepelteti.
Határidı: 1998. Július 27., illetve 1999. December 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2. napirendi pont
Pályázati kiírás a Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatói állására
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, az intézmény jelenlegi
igazgatójának vezetıi megbízatása szeptember 7-én lejár, így a közalkalmazotti törvény
alapján a magasabb vezetı beosztás ellátásra a fenntartónak pályázatot kell kiírni. A megbízás
határozott idıre, 5 évre szólna, a vezetıi pótlék mértéke a mindenkori pótlékalap 225 %-ban
kerülne meghatározásra.
A Humánpolitikai bizottság a pályázati kiírást támogatta, ugyanakkor javasolta a testületnek,
hogy a pályázati eljárás lebonyolításáig, legkésıbb 1998. December 31-ig a jelenlegi igazgató
vezetıi megbízását hosszabbítsa meg.
Dr. Dávid Imre polgármester támogatva a bizottság javaslatát, felkérte a képviselıket annak
elfogadására.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/1998./VII.30./KT. számú határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki
a Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatói állására.
A megbízás feltételei a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6. §. (6)
bekezdése alapján. A megbízás kezdı idıpontja: 1999. január 1. A megbízás
határozott idıre – 5 évre szól – 2004. december 31-ig.
Vezetıi pótlék mértéke a Korm. rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott mindenkori pótlékalap 225%-a.
2./
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázati
eljárás lebonyolításáig, de legkésıbb 1998. december 31-ig Megyeriné
Csapó Ildikó igazgatói megbízását meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
3. napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézménynél tartott pénzügyi-gazdasági ellenırzés
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, személy szerint İ kérte a hivatal Pénzügyi
csoportját ennek az ellenırzésnek a lefolytatására, tekintettel arra, hogy a szakrendelések
bıvülésével fejlıdött azok színvonala, de nyilván bonyolódott a pénzügyi elszámolási
rendszere is. Megnyugvással vette tudomásul, hogy a pénzügyi ellenırzés során nem tártak fel
olyan hiányosságokat, amelyekre az elızı években volt példa. Gondolt itt a két évvel ezelıtt
az akkori gazdaságvezetı által elkövetett sikkasztásra.
Azokat a kisebb hiányosságokat, amelyek megállapításra kerültek az intézményvezetı és a
gazdaságvezetı saját hatáskörben igyekszik kijavítani.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az intézménynél 1995-ben feltárt
gazdasági bőncselekmény ügyében folytatott bírósági eljárás hol tart.
Dr. Gedei Margit intézményvezetı az érdeklıdésre elmondta, az ügyet másod fokon
tárgyalta a bíróság, az elsı rendő vádlott fellebbezett a bírósági ítélet ellen, míg a másodrendő
vádlottat 1 év próbaidıre felfüggesztették.
A kártérítési igényét a város benyújtotta, melyet polgári peres eljárás útján kell érvényesíteni.
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el a képviselı-testület 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a “Városi Egészségügyi Intézménynél
tartott pénzügyi-gazdasági ellenırzés” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi,
egyben kéri az intézmény vezetı intézkedését a meglévı hiányosságok
megszüntetésére.
Határidı: 1998. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4. napirendi pont
2.sz. Általános Iskolában létszámcsökkentés elrendelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt az elıterjesztés ismertetésére.
Megyeri László aljegyzı elmondta, alapvetıen az elıterjesztés két részbıl tevıdik össze.
Egyik része a képviselı-testület által januárban elrendelt létszámleépítésnek a végrehajtása,
míg a másik része az intézményvezetı kérése alapján egy fı részmunkaidıs dolgozó
munkaviszonyának megszőntetését tartalmazza. Ez utóbbi létszámleépítésbıl eredı
283

többletköltségek megpályázhatók a központi költségvetésbıl, míg az 1 fı korengedményes
nyugdíjazással és 1 fı elırehozott öregségi nyugdíjazással felmerülı költségek fedezetére nem
lehet pályázatot benyújtani, ezt az összeget az önkormányzatnak kell biztosítani, mintegy 3 m
Ft összegben.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló aziránt érdeklıdött, hogy milyen szempontok
alapján határolják el, hogy mely létszámleépítés esetében igényelheti meg az önkormányzat az
ebbıl eredı többletköltség fedezetét a központi költségvetésbıl.
Megyeri László aljegyzı az érdeklıdésre elmondta, az állami költségvetésrıl szóló törvény
szabályozza, hogy milyen létszámleépítés esetében, milyen kiadások pályázhatók meg, A
korengedményes valamint az elırehozott öregségi nyugdíjazás esetében a pályázat
benyújtására nincs lehetıség.
Halászné Dr. Balog Erzsébet a 2. Sz. Általános Iskola pedagógusa, és mint az
Érdekegyeztetı Tanács elnöke szerette volna megismertetni a képviselı-testülettel az
Érdekegyeztetı tanács véleményét az iskola pedagógiai programjának készítése, elfogadása
során kialakult problémával kapcsolatban.
Elsıdlegesen hangsúlyozta, attól kezdve, hogy a most leköszönı igazgató megválasztásra
került az iskola élére, mind az érdekegyeztetı tanács, mind a közalkalmazotti tanács arra
törekedett, hogy megtalálja a megfelelı összhangot az igazgató nıvel, ez azonban
sikertelennek bizonyult.
Három év eltelte után jelezték a fenntartó felé, hogy az igazgató nı nem biztosítja az
érdekképviselet mőködését. Az igazgatói intézkedések nem a pedagógiai célokat szolgálják –
tantárgyfelosztás, helyettesítés- rosszul voltak megállapítva a besorolási osztályok, amelyek
korrigálására egy fél év eltelte után nem a törvényes keretek között történt. A képviselıtestület által januárban elrendelt 4 fınek a létszámleépítése is annyira jogszerőtlenül történt,
hogy – a felmentéseket nem az intézményvezetı írta alá -, mind a 4 fıt vissza kellett
helyezni.
A pedagógiai program elfogadását illetıen elsı fordulóban azt az érdekképviselet nem
fogadta el, ezt jelezték az igazgató felé, és kérték, hogy biztosítson lehetıség egy új
programnak az elkészítéséhez. Ezt a lehetıséget nem kapták meg, amit jeleztek is a fenntartó
felé.
Május 11-én a pedagógiai program nevelı testület által történt ismételt nem elfogadása után,
arra kérték a Polgármester urat és a Jegyzı urat, hogy látogassanak ki az intézménybe a
felmerült problémák egyeztetése céljából. Ezen találkozás alkalmával volt szó arról, hogy
amennyiben nem lesz az iskolának pedagógiai programja, úgy 1. és 7. Osztály nem indulhat az
iskolában. Ez nem csak az iskolának, hanem a fenntartónak is kellemetlenségeket szült volna.
Ekkor kaptak lehetıséget arra, június 19-ig egy új programot készítsenek, amelyet végül a
nevelıtestület elfogadott.
A témához kapcsolódóan, mint az érdekegyeztetı tanács elnöke az alábbi kérdésekkel kereste
fel a Jegyzı urat. Elsısorban szerette volna megismerni az oktatási intézmények pedagógia
programjának elıirányzott idıtervezetét, mivel úgy érezték, hogy a program elkészítése során
csak ad hoc intézkedések történtek az igazgatónı részérıl. Kíváncsi volt arra is, hogy mint
fenntartó, hogyan gyakorolja a felügyeleti jogát, mikor milyen intézkedéseket tesz ez ügyben
konkrétan a 2. sz Általános Iskolánál. Végül azt szerette volna megtudni, hogyan történt az
iskola alapító okiratának módosítása, ha ez feladatcsökkenéssel jár. Sajnos ezekre a
kérdésekre nem kapott kielégítı választ.
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Személy szerint is és az érdekképviselet is örül annak, hogy ez az ügy így zárult le, mindent
meg tesznek annak érdekében, hogy az új megbízott igazgatónıvel felhıtlen legyen a
kapcsolatuk.
Konkrétan a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, az érdekképviseletnek nem az 1fı
részmunkaidıs dolgozó munkaviszonyának megszőntetése ellen van kifogása, hanem az ellen,
hogy ezt az intézkedést a leköszönt igazgatónı kérte úgy, hogy elızetesen az érintett
dolgozóval nem egyeztetett.
A beterjesztett határozati javaslatban ellentmondást fedezett fel, ugyanis abban úgy szerepel,
hogy a létszámleépítésbıl felszabaduló pénz a továbbra is alkalmazásban maradók
keresetének növelésére használható fel. Hogyan fogja ezt az iskola erre a célra felhasználni, ha
a 18. Napirendi pontban leírtak szerint ebbıl az összegbıl a dologiból keletkezı
túlfinanszírozást kell megszőntetni.
Szintén a 18. Napirendi pont elıterjesztésében szerepel, hogy az intézmény az elızı évben
nem használta fel a törvényben meghatározott óraszámot. Nem tudja, hogy ezt az órakeretet
kényszer, vagy felajánlás alapján nem használta e fel az intézmény, ha felajánlás alapján,
akkor meg kellett volna nézni, hogy az aki felajánlotta, mi alapján tette. Ha kényszer, akkor
pedig azt kellene megnézni.
Ugyanezen elıterjesztésben szerepel az is, hogy az elfogadott pedagógiai program
szükségessé teszi a törvényben biztosított órakeret felhasználását, ezért a várható
csoportcsökkenés költségvetési megtakarítást nem fog eredményezni. Az iskola elfogadott
pedagógiai programjában 68,3 fı pedagógus alkalmazását vállalták. Az elrendelt
létszámleépítés végrehajtása után, illetve ha lesz olyan pedagógus, aki önként fog elmenni, 62
fı létszám marad, amellyel a meghatározott óraszámot nem tudják ellátni, mert a túlórakeret is
maximálva van
Mindezek alapján az volt az érzése, hogy az önkormányzat ahhoz a módszerhez folyamodik,
ami a legegyszerőbb- leépíteni az oktatást ameddig lehet. Ezzel nem a jelenlegi helyzetet,
hanem a távlatokat teszik tönkre.
A maga részérıl bízott abban, hogy a következı testület egy kicsit oktatás centrikusabb
szemléletben fog mőködni.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva ez elhangzott véleményre elmondta, akkor amikor 8 %
alatti normatív állami támogatást kap a város, és 16 %-os a béremelés, nem lehet vitatható,
hogy a létszámleépítésbıl felszabadult pénzösszeget mire fordították.
A felmentések körüli jogszerőtlenségek tisztázásra kerültek, az igazgató nı megbízása
visszavonásra került, az új megbízott igazgató megbízása demokratikus úton történt, azt a
tantestület is elfogadta. Itt a lehetıség arra, hogy a tantestület az érdekképviselet
együttmőködjön vele, és segítsék egymás munkáját.
Lezárva a témát, arra kérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket a napirendi ponttal
kapcsolatban.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/1998./VII.30./KT. számú határozata
I.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a feladatok racionálisabb elvégzése
miatt a 2. sz. Általános Iskolánál 1998. szeptember 1-tıl, 1 fı részmunkaidıs
adminisztratív munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott létszámleépítés és
1 fı teljes munkaidıs pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott
korengedményes nyugdíjazással történı létszámleépítés végrehajtását rendeli
el.
A létszámleépítésbıl felszabaduló személyi juttatási elıirányzat az
önkormányzat foglalkozási körében továbbra is alkalmazásban maradó
munkavállalók keresetének növelésére használható fel.
A Képviselı-testület utasítja a 2. sz. Általános Iskola igazgatóját a
létszámleépítésre és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés
többletköltségének fedezetére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZhoz.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Intézményvezetı
Határidı: a létszámleépítés végrehajtására: 1998. szeptember 1.
a pályázat benyújtására: 1998. szeptember 30.
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Általános Iskola intézménynél
1998. szeptember 1-tıl elrendelt 3 fı létszámcsökkentés miatt utasítja a
jegyzıt, hogy az 1998. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
A Képviselı-testület 1 fı korengedményes nyugdíjazása és 1 fı elırehozott
öregségi nyugdíjazásával felmerülı 4 havi felmentési idıre járó 8+4 havi
végkielégítésre járó átlagkereset többletköltség összegét biztosítja az intézmény
1998. évi költségvetésében mintegy 3000 E Ft összegben.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 1998. december 31.
13. napirendi pont
2.sz. Óvodában létszámcsökkentés elrendelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte R. Nagy János képviselı urat, a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagját, hogy a bizottság elnökének távolléte miatt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztést.
R. Nagy János képviselı elmondta, az óvoda vezetıje a Képviselı-testület felé benyújtott
kérelmében egy fı óvodapedagógus munkaviszonyának megszüntetését kérte. A kérését azzal
indokolta, hogy a délutáni foglalkozást igénybevevık számának csökkenése miatt
csoportösszevonást kell végrehajtani, így egy fınek a foglalkoztatása szükségtelenné válik.
Ez az intézkedés azonban nem érinti a januárban elrendelt létszámcsökkentést.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az intézményvezetı kérését támogatta, javasolta a
Képviselı-testületnek annak elfogadását.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/1998./VII.30./KT. számú határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a feladatok racionálisabb elvégzése
miatt a 2. sz. Óvodánál 1998. szeptember 1-tıl 1 fı óvodapedagógus
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott létszámleépítés végrehajtását
rendeli el.
A létszámleépítésbıl felszabaduló személyi juttatási elıirányzat az
önkormányzat foglalkozási körében továbbra is alkalmazásban maradó
munkavállalók keresetének növelésére használható fel.
A Képviselı-testület utasítja a 2. sz. Óvoda vezetıjét a létszámleépítésre és a
feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket
tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés
többletköltségének fedezetére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZhoz.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Intézményvezetı
Határidı: létszámleépítés végrehajtására: 1998. Szeptember 1.
Pályázat benyújtására: 1998. Szeptember 30.
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Óvoda intézménynél 1998.
szeptember 1-tıl elrendelt 1 fı létszámcsökkentés miatt utasítja a jegyzıt, hogy
az 1998. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
14. napirendi pont
Az 1998. év elsı félévében képviselı-testületi határozattal elrendelt létszámleépítés
végrehajtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a tájékoztató az ez idáig megtörtént, illetve meg nem
történt létszámleépítéseket tartalmazza intézményenként.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a tájékoztatóban leírtakkal, úgy azt vegyék
tudomásul.
A Képviselı-testülete a tájékoztatót, 17 igen szavazattal tudomásul vette és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete “az 1998. Év elsı félévében
Képviselı-testületi határozattal elrendelt létszámleépítés végrehajtása“ tárgyú
elıterjesztést tudomásul veszi.
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Határidı: 1998. Július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

15. napirendi pont
Az intézmények 1998. I félévi finanszírozásának a helyzete
R. Nagy János képviselı elmondta, az elmúlt ülések napirendje között is szerepelt az
intézmények finanszírozásának helyzete. Az eltelt egy hónapra inkább a csökkenés jellemzı,
ami minden intézménynél a sajátságos intézményi mőködtetésnek tudható be.
Összességében 11.667 e Ft többletkiadás jelentkezett az idıarányoshoz képest. Az
intézményvezetıkkel történt egyeztetés, valamint a költségvetésük áttekintése során
megállapítást nyert, hogy ezek a túlfinanszírozások év végére megszüntethetık,
kigazdálkodhatók lesznek, ami az egyes intézmények sajátosságaitól függıen más-más módon
fog történni.
A Mővelıdési Központ vonatkozásában a túlfinanszírozás megszőntetése érdekében az
intézményvezetı 1fı népmővelı létszámának csökkentését tartja szükségesnek augusztus 1tıl. A feladatok jellegének megváltozása miatt erre lehetıség lenne, hiszen egy más jellegő
szervezımunkára lenne ezután szüksége az intézménynek.
A bizottság az elıterjesztésben foglaltakkal egyetértett, javasolja annak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester támogatva a bizottság javaslatát, felkérte a képviselıket hozzák
meg döntésüket.
Örömmel vette tudomásul, hogy az intézmények a gondok, problémák ellenére mindent
megtesznek a jó gazdálkodás érdekében. Az állami támogatás mellett a városi támogatásra is
vigyáztak, valahol az egész éves együttmőködésnek ez is alapja. Bízott benne, hogy ez a
következı idıszakban is így marad, és a fenntartáson kívül még több pénzt tudnak majd a
fejlesztésre, fejlıdésre biztosítani.
A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/1998./VII.30./KT. számú határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete “Az intézmények 1998. I. félévi
finanszírozásának helyzetérıl” szóló elıterjesztést elfogadja, tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a feladatok racionálisabb elvégzése
érdekében a Katona József Városi Mővelıdési Központnál 1998. augusztus 1tıl 1 fı teljes munkaidıs népmővelı munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazott létszámleépítés végrehajtását rendeli el. A létszámleépítésbıl
felszabaduló személyi juttatási elıirányzat az Önkormányzat foglalkoztatási
körében továbbra is alkalmazásban maradó munkavállalók keresetének
növelésére használható fel.
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A Képviselı-testület utasítja a Katona József Városi Mővelıdési Központ
igazgatóját a létszámleépítésre és a feladatok racionálisabb ellátásával
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés
többletköltségének fedezetére nyújtson be pályázatot a Békés Megyei TÁKISZhoz.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Intézményvezetı
Határidı: létszámleépítés végrehajtására. 1998. augusztus 1.
Pályázat benyújtására: 1998. szeptember 30.
III.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Katona József Városi Mővelıdési
Központnál 1998. augusztus 1-tıl elrendelt 1 fı létszámcsökkenés miatt
utasítja a jegyzıt, hogy az 1998. évi költségvetési rendelet módosítását készítse
elı.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı

16. napirendi pont
A Katona József Mővelıdési Központ gazdálkodási jogkörének változása miatti
elıirányzat módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény gazdálkodási jogkörének megváltozása
miatt elıirányzat módosítást kell végrehajtani a város költségvetési rendeletében.
Tárgyi elıterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és javasolta annak
elfogadását.
Kérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katona József Mővelıdési Központ
gazdálkodási jogkör változás miatt 4060 E Ft önkormányzati támogatást zárol,
mely összegbıl 1400 E Ft fejlesztési támogatást tartalmaz.
A Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló
Katona József Mővelıdési Központ költségvetését 1998. július 1-tıl az
alábbiak szerint határozza meg:
Adatok E Ft-ban
Mód. ei.
Személyi jutt.
1890
M. adót terh. Jár.
783
Dologi kiadás
900
289

Fejlesztési kiadás
Saját bevétel
Önkormányzati tám.

1400
913
4060

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az elıirányzat módosítással
kapcsolatos változások miatt az 1998. évi költségvetési rendelet módosítását
készítse elı.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
17. napirendi pont
2. sz. Általános Iskola fejlesztési feladatának átcsoportosítási kérelme
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésben az intézmény 150 e Ft
felújítási kiadásának fejlesztési kiadássá történı átcsoportosításához történı hozzájárulásról
van szó.
Kérte a képviselıket támogassák a határozati javaslatot.
A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a 2. sz. Általános Iskola
150 E Ft felújítási kiadásának fejlesztési kiadássá történı átcsoportosításához.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény elıirányzat
átcsoportosításáról készítse el a város költségvetési rendelet tervezetét.
Határidı: 1998. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
18. napirendi pont
Tájékoztató az 1998. Évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
R. Nagy János képviselı elmondta, okulva az elmúlt idıszakból, amikor utólag reagáltak az
egyes intézményeknél bekövetkezett létszámváltozásokra, és az ebbıl következı normatív
állami támogatás visszafizetési kötelezettségre, meg próbálták elıre hozni a döntésnek a
lehetıségét, és meghatározni, hogy létszámarányosan 1999-re milyen normatív támogatás
változások várhatók az intézményeknél.
Összességében a Városi Gondozási Központ és a Bethlen G. Mg. Iskola jóvoltából városi
szinten pozitívum mutatkozik, a többi intézménynél viszont a tervezethez képest csökkent a
tanulói létszám, ami miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén az a javaslat alakult ki, miszerint ezeket a
mínuszos összegeket nem javasolják visszavonni az intézményektıl, hanem a normatívából
adódó különbözetnek az 50 %-át javasolják megvonni éves szinten. Ez azt jelenti, hogy ezzel
egy tendenciát biztosítanak az önkormányzat részérıl – nem egy összegben vonják el ezt a
pénzt, hanem folyamatos pénzelvonást próbálnak biztosítani.
Arra kérte a képviselıket, támogassák a bizottság javaslatát.
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Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a
döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1998. évi normatív állami
támogatás alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Azon intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó
ellátotti létszámot a tervezetthez képest alul teljesítik, a tanulói létszám
csökkenésbıl adódó visszafizetési kötelezettség 50 %-át kötelesek az 1998. évi
költségvetésébıl kigazdálkodni, míg a napközi ellátással és az étkeztetéssel
kapcsolatos visszafizetési kötelezettségük 50 %-át pedig az 1999. évi
költségvetésébıl.
A
normatív
állami
támogatás
visszafizetési
kötelezettségüknek 50 %-os összege önkormányzati támogatás csökkenéssel
jár.
A Képviselı-testület az oktatási intézmények csoportnövekedéssel járó
(kollégiumi, tanuló és szakmacsoport) ellátotti létszám növekedésébıl adódó
többletköltségét elismeri, a felmerülı többletköltség alapján az intézmény
nyújtsa be mutatószámos fejlesztési igényét.
A többletköltség kimutatására:
Határidı: 1998. Augusztus 31.
Felelıs: Intézményvezetı
A tanulói létszám csökkenéssel kapcsolatos intézkedés:
Határidı: 1998. október 31.
Felelıs: Intézményvezetı
A napközi ellátás és étkeztetéssel kapcsolatos elszámolás:
Határidı: 1999. január 31.
Felelıs: Intézményvezetı
1999. évi költségvetési rendelet módosítás:
Határidı: 1998. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
19. napirendi pont
A város közoktatási intézményeiben 1998/99-es tanévben indítandó tanulócsoport
létszámok engedélyezése
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a hatályos közoktatási törvény 3. Számú
melléklete szabályozza évfolyamonként az óvodai és iskolai csoportok létszámhatárait. A
fenntartó feladata, hogy az intézmények által benyújtott tanulócsoport létszámokat jóváhagyja.
A Humánpolitikai Bizottság a létszámokat az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadta, ott
ahol eltérés mutatkozik, az ok az anyagban megindokolásra került.
Kérte a képviselıket, hogy az egyes intézményeknél indítandó tanulócsoportok számát a
határozati javaslat szerint engedélyezzék.
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A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
az 1998/99-es tanévben a város közoktatási intézményeiben az
alábbiak szerint engedélyezi a gyermek, illetve tanulócsoportok
számát.
1. sz. Napközi Otthonos Óvoda: 9 csoport
2. sz. Napközi Otthonos Óvoda: 13 csoport
Az óvodák a napközbeni ellátást nem igénylı
gyermeklétszámtól
függıen
a
lehetséges
csoportösszevonásokat hajtsák végre a délutáni csoportok
szervezésekor.
Rózsahegyi Kálmán Ált. Isk.:
Normál tagozat: 22 csoport
Speciális tagozat: 5 csoport + 2 integrált
Diákotthon: 3 csoport
Napközis csoportok száma: 9.
2. sz. Ált. Isk.:
Tanulócsoportok száma: 33.
Napközis csoportok száma: 16.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:
Tanulócsoportok száma: 13.
Kollégiumi csoportok száma: 2.
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola:
Tanulócsoportok száma: 22.
Kollégiumi csoportok száma: 9.
Városi Zene- és Mővészeti Iskola:
Zeneoktatás szolfézs csoportok száma: 11.
Néptánc oktatás csoport száma: 9.
Határidı: 1998. Szeptember 1.
Felelıs: Intézményvezetık
20. napirendi pont
Központi tankönyvvásárlás támogatás intézmények közötti differenciálásának
alapelvei
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elmúlt években a központi
tankönyvtámogatást a tanulók létszámának arányában került felosztásra. Ebben az
évben az MKM által kiadott rendelet alapján az önkormányzatok kapják meg a
tankönyvtámogatást, és az iskolák a normatív támogatási összeg 70 %-át kapják
létszámarányosan, míg a fennmaradó 30 %-ot differenciálásra használják fel a
támogatásra jogosultak arányában. Intézményenként van eltérés a támogatásra
szorulók vonatkozásában, legkisebb a Kner Imre Gimnáziumban 51 %, míg
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legmagasabb a Rózsahegyi K. Általános Iskolában 76,2 %. A támogatásra azon
családok jogosultak, ahol az 1 fıre esı havi jövedelem 9.000 Ft-tól 13.700 Ft között
van.
A Humánpolitikai bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat
elıterjesztés szerint történı elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1998./VII.30./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1998.
évi központi tankönyvvásárlási támogatás összegébıl 30%-ot az
intézmények közötti differenciálásra használ fel, a tanulók szociális
rászorultságának arányában. Az intézmények közötti elosztás elve az
elıterjesztésben foglaltak alapján.
Határidı: a központi támogatás átutalásának idıpontja
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
21./ napirendi pont
Az 1997/98-as tanév pedagógiai munkájának értékelése a város iskoláiban
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az elıterjesztés a gimnáziumi,
szakközépiskolai, és az ipari szakképzı iskolák pedagógiai munkájának értékelését
tartalmazza.
Felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg szóbeli
értékelését,
illetve
röviden
értékelje
a
tanév
pedagógiai
munkáját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatást adott arról, hogy a bizottsági ülésen dr.
Kovács Béla tanácsnok felhívta a figyelmet - jogosan - a nyelvoktatás színvonalára, mely a
beszámolóban is önmagáért beszél. Az érettségi nyelvvizsgák tantárgyi átlaga angol nyelvbıl
4,2 francia nyelvbıl 4,4 német nyelvbıl 4,6 volt. Mindez bizonyítja azt, hogy az iskolák
kiemelten foglalkoznak bizonyos dolgok kezelésével. Ugyanúgy a mezıgazdasági iskolánál a
szakmai és ipari tantárgyak kiemelkedı eredményei utalnak erre. Az iskoláknak beszámolót
kell küldeniük a pedagógiai munkáról az iskolaszéknek és a fenntartónak. Ennek megfelelıen
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és a Zeneiskola megküldte beszámolóját, míg a többi
iskola minden bizonnyal pótolni fogja.
Dr. Kovács Béla tanácsnok elmondása szerint, amennyiben megvalósulnak az iskolákban a
pedagógiai programban leírtak, nagyon dicséretes lenne, hiszen a szülık lehet hogy ennek
tudatában íratják be az adott intézménybe gyermekeiket. Megköszönte Hangya Lajosnénak,
hogy az idegen nyelvet, mint kiemelt tantárgyat említette meg de hozzátette, ehhez a szülık
által finanszírozott magánórák is erısen hozzájárultak, mint bármely más iskolánál. A
beszámoló munka alapján, az éves költségvetésben utána lehet nézni, hogy az iskolák mire
használták fel a plusz pénzt.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök javaslata az intézmények munkájának összehasonlítása,
melynek eredményeként iskolánként egy tudáspróba tesztet kellene elvégezni, független
emberekbıl álló bizottság elıkészítésével, mely csak bizonyos helyen és idıben kerülne
ismertetésre, napvilágra. Ezek a felmérések rajtaütésszerőek, objektívek lennének.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint változatlanul kell, hogy legyen egy
gimnázium, és egy szakközépiskola a városban. Az iskolákban olyan eredményt kell
produkálni, melynek eredményeként nem csökken a jövıt illetıen a gyermeklétszám.
A továbbiakban megköszönte a két általános iskolában, a Zene és Mővészeti Iskolában,
valamint a két középiskolában a pedagógusok, a vezetés, és az igazgató által végzett munkát.
Jó pihenést, a jövı évre pedig jó munkát kívánt mindannyiuknak.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testületet, hogy hozza meg
határozatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1998.(VII.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Zeneés Mővészeti Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 1997/98-as tanév végi
beszámolóját, továbbá a tájékoztatást a város középiskoláiban megtartott érettségi,
valamint érettségi-képesítı vizsgákról.
Határidı: azonnal
22./ napirendi pont
A 2. sz. Általános Iskola Napközi Konyhájának nyári nyitvatartás szüneteltetése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a 2. sz. Általános Iskola
vezetése kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, mely szerint július 6-tól augusztus 19-ig
a Napközi Konyha nyári nyitvatartás szüneteltetését kérték. A szüneteltetést az étkezık
létszámcsökkenése okozta, melynek gazdaságtalan üzemeltetés lenne a következménye.
Hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1998.(VII.30.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2. sz. Általános
Iskola Napközi Konyhájának 1998. július 6-tól 1998. augusztus 19-ig a
nyitvatartás szüneteltetését engedélyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgatóhelyettes
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23./ napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrıdi Híradó tevékenységérıl és az 1998. I. félévi pénzügyi
helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt, hogy ismertesse az
elıterjesztést, tegye meg észrevételét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Humánpolitikai Bizottság ülésén
elfogadta, és támogatta a beszámolót, ugyanakkor javasolta a szerkesztınek, hogy vizsgálja
meg annak lehetıségét, hogy a Kner Nyomdában bevezetett új nyomdatechnika mennyivel
csökkentheti a lap árának költségeit, és errıl számoljon be a szeptemberi testületi ülésen.
Továbbá a hirdetési bevétel ösztönzésé céljából a bizottság javasolta a szerkesztı jutalékának
50 %-os emelését.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a testület tagjait, hogy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1998.(VII.30.) KT számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bíró Károly, a
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolóját elfogadja.
A Képviselı-testület engedélyezi 1998. augusztus 1-tıl a hirdetési bevétel
jutalékának 50 %-ra emelését, ezzel ösztönözve az újság hirdetési bevételének
növelését.
Határidı: 1998. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

2./

A Képviselı-testület utasítja Bíró Károly szerkesztıt, hogy számoljon be a
Kner Nyomdában alkalmazott új nyomdatechnológiai eljárás igénybevételével
csökkenthetı-e az újság nyomdaköltsége.
Határidı: 1998. szeptemberi Képviselı-testületi ülés
Felelıs: Bíró Károly szerkesztı

3./

A Képviselı-testület 1998.
árát 60,-Ft-ban határozza meg.

október

1-tıl

a

Gyomaendrıdi

Híradó

Határidı: 1998. október 1.
Felelıs: Bíró Károly szerkesztı
24./ napirendi pont
A Városi Családsegítı Szolgálat alapító okiratának felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, Dr. Szendrei
Évát, hogy ismertesse az elıterjesztést.
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Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök ismertetve az elıterjesztést tájékoztatást adott arról, hogy a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló rendelet szerint: az
intézmény fenntartója köteles az intézmény alapító okiratát felülvizsgálni, és szükség szerint
módosítani (4 hónapon belül). Az intézmény alapító okiratát megvizsgálva megállapították,
hogy a Képviselı-testület 10/1998.(I.29.) KT számú határozata szerint az alapító okirat
tartalmazza ezen feladatokat, ezért nem szükséges az alapító okirat módosítása. Kérte a
testület tagjait, hogy fogadják el az elıterjesztést.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a Képviselı-testületet,
hogy hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1998.(VII.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 158. §-ban foglaltak miatt, a Városi Családsegítı
Központ alapító okiratát felülvizsgálva megállapítja, hogy a 10/1998.(I.29.) KT
számú határozat 4./ pontja tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatás és a
gyermekjóléti szolgálat ellátásának feladatát, ezért az alapító okirat
módosítását
nem
tartja
szükségesnek.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
25./ napirendi pont
A Liget-fürdı alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, dr. Szendrei
Évát az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy 1998. január 1-el új,
TEÁOR jegyzék jelent meg, melyhez nem volt részletes útmutató, ezért nem volt lehetıség a
fürdıben végzett tevékenységek körének meghatározására. A Központi Statisztikai Hivataltól
érkezett egy részletes kiadvány, melybıl kiderül, hogy az elızıekben meghatározottakat
módosítani kell.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a Képviselı-testületet, hogy hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1998.(VII.30.) KT számú határozata
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 13/1998. (I.29.)
KT számú határozattal elfogadott Liget-fürdı alapító okiratának 5./ pontját az
alábbiak szerint módosítja:
5./ A Fürdı az alábbi tevékenységeket alapfeladatként látja el:
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, gyógyfürdı
TEÁOR szám: 9304
Kempingszolgáltatás
TEÁOR szám: 5522
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
TEÁOR szám: 8514
Az alapító okirat módosításával egyidejőleg a 13/1998.(I.29.) KT számú
határozat 5./ pontja hatályát veszti.
Határidı: azonnal
26./ napirendi pont
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola alapító okiratának
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Szendrei Évát, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola igazgatója, Gubucz József kérelemmel fordult a
Képviselı-testülethez, mely az iskola névváltoztatására - a szakmai képzés struktúrájának
megváltozása indokolja -, feladatnövekedésre - ezek a TEÁOR számok az elızı módosítás
során kimaradtak, és az intézmény végzi ezen tevékenységeket- , és a dévaványai tagozat
szakmai felügyeletének megszőnésére irányul.
Dr. Dávid Imre polgármester, kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1998.(VII.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 18/1998.(I.29.)
KT számú határozattal elfogadott Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari
Szakképzı Iskola alapító okiratát módosítja:
2./ pontban: “A költségvetési szerv nevét törli és helyében “Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola és Kollégium” elnevezést rendeli el.
4./ pontban: “Állami feladatként ellátandó alaptevékenység” az alábbi két
francia bekezdéssel egészül ki:
“ - TEÁOR 0120
Állattenyésztés
- TEÁOR 0140
Növénytermelési, kertészeti, állattenyésztési és kisegítı
mezıgazdasági szolgáltatás”
a 4./ pont utolsó mondata törlésre kerül
“A Dévaványai Önkormányzat Képviselı-testülete által alapított Dévaványa,
Széchenyi út 8. szám alatti kihelyezett tagozat szakmai felügyelete”
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Határidı: 1998. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
27./ napirendi pont
Gyomaendrıd Városháza felújítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát, a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatott arról, hogy a városház felújítására a
költségvetésben 5 m Ft szerepelt. A teljes homlokzat felújítás, ablakcsere, járda és lépcsı
átépítésének összköltsége kb.: 16.130,-e Ft.
Ebben az évben a költségek nagyságából eredıen nem hajtható végre a teljes felújítás, ezért
javasolnák
a
szakaszos
felújítást,
mely
kb.:
7,5 m Ft-ot tesz ki. Továbbá az ajánlatok elbírálására szükségesnek tartják munkacsoport
létrehozását, mely munkacsoport a testület szeptemberi ülésére tenne javaslatot a kivitelezı
személyére.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a nyílászárókat egy ütemben
kellene kicserélni. Mőemlék profilú mőanyag nyílászárók kerülnének elhelyezésre.
Hanyecz Margit képviselı nem ért egyet ezzel a nagy kiadással. Nem érti, ha viszonylag jó
állapotban vannak a nyílászárók, miért van szükség azok cseréjére. Ha vannak hiányosságok,
azokat valóban meg kell szüntetni, de sokkal fontosabb dolgok is adódnak, melyekre nem
marad a költségvetésben elég keret. Javasolná a városház felújításának elhalasztását 1 évvel.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva a képviselı felszólalására elmondta, hogy az északi
szárnyon halaszthatatlan a nyílászárók cseréje, az elhasználódottság miatt. Információk szerint
a felújítások az új nyílászárók bekerülési költségének 60-70 %-ába kerülnének.
Dávid István képviselı kétfelıl közelítette meg a dolgokat. Véleménye szerint el kell
dönteni, hogy akar-e a város egy lenni, akar-e új városközpontot kialakítani? A polgármester
úr megválasztása elıtt úgy nyilatkozott, hogy a két település közé (középre) kívánja kivinni a
városházát. Ez mostanra fordulatot vett. A mai beszélgetésük eredményeként más meglátás
került elıtérbe, mely szerint nem a városházát kell középre kivinni, hanem intézményeket kell
odatelepíteni. Meglátása szerint az ablakszárnyak, ablaktokok még 15-20 évig szükségszerően
használhatók, ezért a nyílászárók cseréjére most nincs szükség. Miért nem az önkormányzat
tulajdonában lévı Enci épületét újítják fel, ahol praktikus irodaház kialakítása is lehetséges.
Személyes véleménye, hogy a városháza felújítása ismét csak gyomai érdekeket képvisel.
Tudomása szerint Martfőn 2 éve adták át az új városházát, mely 18,5 m Ft-ba került.
Knapcsek Béla képviselı tájékoztatásként elmondta, hogy a martfői polgármesterrel beszélt,
mielıtt elkészült volna a városház, és akkor 150 m Ft körüli összegrıl volt szó.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a városház felújítására 5 m Ft volt a
tartalékkeretben. A városháza külsı-belsı felújítása kb.: 25 m Ft-ba kerülne. Egyetért azzal,
hogy a központ épüljön ki Gyomaendrıd vonatkozásában. A Képviselı-testületnek el kell
döntenie, hogy milyen szakaszban hajtsák végre a felújításokat. A felújítás, fejlesztés
következtében értéket növelı tényezıkrıl beszélhetünk.
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További észrevétel, hozzászólás nem lévén kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület 15 igen, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/1998.(VII.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városház Nyugati homlokzatának
felújítását és a külsı nyílászárók cseréjét 1998. évi kivitelezéssel engedélyezi.
A felújítási munkák keretösszegeként az 1998. évi költségvetési céltartalék e
címre elıirányzott összegének 150 %-át határozza meg.
Utasítja a jegyzıt, hogy a többletforrás kijelölését a költségvetési rendelet
következı módosítása során készítse elı.
A Képviselı-testület kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
és a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság vezetıit, hogy a városháza
felújítására
vonatkozó
ajánlati
felhívás elkészítésére és az ajánlatok elbírálására munkacsoportot hozzon létre
a 24/1995.(X.24.) KT számú rendelet 26. § (1) bekezdés elıírása szerint.
A munkacsoport a Képviselı-testület szeptemberi ülésére az ajánlatokat bírálja
el és tegyen javaslatot a kivitelezı személyére.
Határidı:
Felelıs:

1998. szeptember 18.
Dr. Dávid Imre polgármester

28./ napirendi pont
Túraútvonal megvalósításának anyagi vonzata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elmúlt testületi ülés alkalmával Hanyecz Margit
képviselı kérte, hogy a júliusi testületi ülésen kapjanak tájékoztatást a túraútvonal
megvalósításának anyagi vonzatáról.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a város 25.000,-$-t (azaz 5 m Ft-ot) kapott a
térségmenedzseri iroda berendezésére és a túraútvonal kialakítására. A túraútvonal teljes
bekerülési költsége 3.310,-e Ft, ebbıl pályázati összeg 1.750,-e Ft, saját erı összege:
1.560,-e Ft. A tájékoztató tartalmazza az összes kiadásról szóló táblázatot, illetve a
túraútvonal megépítésénél alkalmazott dolgozók béreit, illetve azok járulékait ismertetı
kimutatást.
Hangya Lajosné bizottsági elnök azon kérdésére szeretett volna választ kapni, hogy a
túraútvonal folyamatos karbantartása biztosított-e? Ha erre nem kerül sor, akkor egyre több
járhatatlan szakasz alakul ki, és ebben az esetben hiábavaló munkáról beszélhetünk.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, ismeretei szerint 4 fıt folyamatosan foglalkoztatnak,
akik a túraútvonalon kifejezetten ezen munkálatokat végzik. A járhatatlan szakaszok azért
alakultak ki, mivel a Körös több ízben is kiöntött. İsszel behozzák a túraútvonalra utaló
táblákat, tavasszal pedig visszahelyezik azokat. Ekkor egy nagy karbantartásra is sor kerül, ezt
követıen a nyári, turista szezonban folyamatosan végzik a munkálatokat. Nagyon látványos,
fedett tároló épült a szabad-strandon a hivatalos átadást követıen. Várhatóan augusztus 25-e
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körül lesz egy szők körő hivatalos átadás, ahol a projekt képviselıi, a Körös Maros Nemzeti
Park igazgatója, a Vízügy igazgatója vesz részt. Július végére tervezték az ünnepséget, de
mivel a Körös elárasztotta az árteret, így késıbbi idıpontban kerül sor az átadásra.
A tájékoztatóval kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért kérte a
testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1998.(VII.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a “Túraútvonal megvalósításának
anyagi vonzatáról” szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
29./ napirendi pont
Az 1998. I. félévi zöldterület gazdálkodás
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a város az idegenforgalmi
szezon közepén van, és nagy problémát jelent a szemétgyőjtı kukák elhelyezése. A kukák
várható költsége 25.000,-Ft/db, a város 20 db-ot rendelt, melyek megfelelı minıségben,
kovácsoltvas formában kerülnek elhelyezésre. Célszerő lenne a jövıt illetıen helyben
elkészíteni az ehhez hasonló dolgokat, a költségek megtakarítása végett. Ahhoz hogy az egész
város területén biztosítani tudják az utcai szemét elhelyezését, kb.: 80-100 db szemétgyőjtıre
lenne szükség, ezt a magas költséget azonban nem tudja az önkormányzat fedezni. A nagyobb
létesítményeknek, mint pld.: OTP, Posta, Takarékszövetkezet ... megpróbálják megvételre
felajánlani. A szemételhelyezésen felül padokra is szükség lenne a városban.
Hanyecz Margit képviselı meglátása szerint elsı helyen kellene gondoskodni a Blaha Lujza
u. 5. szám alatti ingatlan rendbetételérıl. Évek óta leromlott, elhanyagolt állapotban van, a
tulajdonossal le kell kaszáltatni a füvet, kötelezni kell a telek rendbetételére. A padok
hiányával kapcsolatban elmondta észrevételét, miszerint a Vasútállomáson, ill. környékén
sincs pad, ezért ácsorognak a vonatra vagy buszra várakozók, minimum 3-4 pad elhelyezésére
lenne szükség.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondása szerint a Gyomaszolg Kft. a zöldterületek
fenntartása kapcsán nagyot lépett elıre. A Vasútállomás elıtti park, ill. az Október 6. ltp.
elıtti Millecentenáriumi Emlékpark nagyon szép, rendszeresen vágják a füvet. Szükségesnek
tartja a padok és szemétgyőjtık elhelyezését. A körzetében szeretné elérni, hogy a BajcsyZsilinszky utca szépítését is szorgalmazzák. Meg kell oldani, akár a lakosság bevonásával a
sövényesítést, mely sáros idıben védelmet biztosít az út menti házaknak. Bízik abban, hogy
lép valamit a sövényesítési programban a város. Örül annak, hogy a kisebb dolgokra is
odafigyelnek,
pld.:
a
játszótereket
is
folyamatosan
rendben
tartják.
Dávid István képviselı örömmel jelentette a testületnek, hogy az endrıdi liget is nagyon
szép, a körülményekhez képest rendbe tették. Hanyecz Margit képviselı felszólalására
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reagálva hangsúlyozta, hogy az említett ingatlan egyik része a Munkáspárt székhelye. Két
évvel ezelıtt levágták a füvet, és majdnem a bíróságon kötöttek ki, a tulajdonossal.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a beszámolóval kapcsolatban kiemelte azt a változást, ami
pozitívan látható a közterületek állapotában. Meglátása szerint a zöldterületek karbantartása,
sövények nyírása jól halad, lehetıség szerint ütemezetten és nincs nagy elmaradás.
A Bajcsy út sövényesítése kapcsán elmondta, hogy veszélyes közlekedési helyzeteket
okozhatnak a sövények, leginkább a kis utcákból való kihajtásnál gátolják az útra való
biztonságos kilátást.
A szemétgyőjtıkkel kapcsolatban elképzelését ismertette, mely szerint az üzletek
tulajdonosaival kellene leülni és egyeztetni, - hiszen ık is érdekeltek abban - hogy valamilyen
szeméttároló kerüljön az üzlet elé, melyet reggel kihelyeznek, este pedig beviszik az üzletbe.
Czibulka György képviselı a szemétgyőjtıkkel kapcsolatos észrevételét mondta el a
testületnek, az iskolában már évek óta a gyermekek a nagy ABC-ig, illetve a tornateremig
naponta összeszedik a szemetet. Ugyanezt más iskoláknál is meglehetne oldani. A Vásártéri
ltp. B. épület mögött van 2 db vadgesztenyefa, mely valószínő, hogy nem kapott permetezést.
Megállapítható, hogy a zöldterületek minısége az utóbbi idıben sokat javult. A Vásártéri
ABC és a volt Diszkont áruház közötti rész parkosítását már több ízben kérte. Továbbá a
“kislakótelep” játszóteréhez kérnének 6 db gömbfát, a villanyvezetékek miatt. A játszóterekre
meglátása szerint még néhány fa telepíthetı, és a padok sem nélkülözhetetlenek.
Knapcsek Béla képviselı véleménye, hogy a Gyomaszolg Kft.-t túlértékelik, nem lehet
megfeledkezni a Polgármesteri Hivatal mőszaki csoportjának dolgozójáról, a zöldterületek
karbantartásáért felelıs Bóczér Tiborról sem. A megállapodás a Kft.-vel racionális. Meg
vannak határozva azon területek, melyek rendbetételét el kell, hogy végezzék. A hivatal
részben a közmunkások segítségével végzi a többi terület rendbetételét. Ezért a szép városkép
kialakítását a hivatal érdemének tartja.
Dr. Dávid Imre polgármester szerint jólesı az az érzés mindannyiunk számára, amikor is
megállapítást nyer, hogy fejlıdés történt. Egyetért az elıtte felszólalókkal. A város
rendelkezik köztisztasági rendelettel, melyet érvényesíteni kellene. Célszerőnek tartja az
üzletek tulajdonosával való egyeztetést, a szemétgyőjtık elhelyezését illetıen. A sövényesítés
kapcsán elmondta, hogy lépni kell, ahol az utca rendben van, ott lehetıség nyílik erre.
Elsısorban a szennyvíz bevezetését, majd kövesút kiépítését, és ezt követıen a sövényesítést
kell szorgalmazni. Tenni és költeni kell a kedvezı városkép kialakításáért.
Valóban történt fejlıdés, de a város többet is költött ezen feladatok ellátására. A zöldterületek
karbantartását illetıen a mőszaki osztály is sokat tett és tesz, ugyanakkor a Gyomaszolg Kft. is
partner volt ebben, ezért elismerést érdemelnek.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén kérte a testületet, hogy hozza meg határozatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1998.(VII.30.) KT számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete “ Az 1998. I. félévi zöldterület
gazdálkodásról” szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatalát követıen a Polgármester az Ötv. 12. § (4) bekezdés b./ pontja
alapján a Blaha L. u. 5. szám alatti ingatlanra beérkezett pályázatok elbírálása, és a Blaha L.
úton lévı Idısek Otthonának bıvítése elıterjesztéseket javasolta zárt ülésen megtárgyalni.
Felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület a zárt ülésre tett javaslatot egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1998.(VII.30.) KT számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b./ pontja
alapján a
- Blaha Lujza u. 5. Sz. alatti ingatlanra beérkezett pályázatok elbírálása
- Blaha Lujza úton lévı Idısek Otthonának bıvítése
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Továbbiakban tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Fellebbezések tárgyú elıterjesztés
megvitatására is zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Várfi András
hitelesítı
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