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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1991.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1991. szeptember 26-i ülésérıl.
Jelen vannak:Gellai József
terek,

és dr. Farkas Zoltán alpolgármes-

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné,
Hornok Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla,
Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák
Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı, Megyeri László, Varjú Ernıné
titkársági fımunkatárs, Gellai Attiláné,
Pápai Pálné, Nagy Mária, Nagy Pál, Nagy
Istvánné, Csorba Csaba, Balog Károlyné csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva kirendeltség
vezetı,
Fluk Józsefné A KISOSZ képviseletében,
a városban mőködı gazdálkodó egységek, intézmények, pártok
és szervezetek képviselıi.
Gellai József alpolgármester köszöntötte a képviselı-testületi
ülésen megjelent tisztelt képviselıket, Fluk Józsefnét, a
KISOSZ Békés Megyei Szervezete részérıl, aki a vállalkozókat
érintı iparőzéshez kapcsolódó helyi adókról
szeretne majd
néhány gondolatot elmondani. Az alpolgármester elmondta, hogy
dr. Frankó Károly polgármester Szegeden egy városrendezési
találkozón vesz részt, így kérésének megfelelıen az ülés vezetésével megbízta. A köszöntı szavak elhangzása után megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tett a jegyzıkönyv hitelesítıkre Hornok Lajosné és Bátori Gyula személyében.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére.
l./ A helyi adókról szóló rendelet-tervezetek vitája
elıadó: dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
2./ Bejelentések
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A testület tagjai a napirenddel egyetértettek.
A napirendek tárgyalása elıtt néhány szóval beszámolt az eltelt
idıszak eseményeirıl. Elmondta, hogy szeptember 18-án a Déryné
Mővelıdési Házban tartott elıadást a kárpótlási törvényrıl dr.
Zsíros Géza országgyőlési képviselı. Szeptember 19-én a városháza nagytermében Békesi László országgyőlési képviselı tartott
elıadást, majd 20-án Petı Iván országgyőlési képviselı, az
SZDSZ parlamenti frakciójának vezetıje járt városunkban a helyi
Szabadelvő Kör meghívására, majd pedig szeptember 21-én Tıkés
László püspök úr fogadta el a város meghívását a Bethlen Gábor
mezıgazdasági Szakmunkásképzı és Szakközépiskola udvarán elhelyezett Bethlen Gábor szobor avatására. A szoboravatást megelızıen református istentiszteletet tartott a gyomai református
templomban. A képviselı-testület és a maga nevében köszönetét
fejezte ki Kovács Károlynak, akitıl az ötlet származik. Elképzeléseit mindvégig következetesen végrehajtotta. A képviselı
testület köszönetét fejezi ki a tantestületének, valamint a
város azon lakóinak is, akik részt vettek az ünnepségen. Szeptember 24-én a pártokkal és az egyházak képviselıivel volt egy
találkozó, ahol szó volt többek között az október 23-ai ünnepség megszervezésérıl. Ennek keretében október 22-én nagygyőlést
szeretnének tartani, majd pedig másnap mindkét városrészben
külön-külön lesznek megemlékezések.
A beszámoló elhangzása után megkérdezte az alpolgármester urat,
illetve a bizottsági elnököket, van-e bejelentésük.
Miután senkinek nem volt bejelentése, felkérte az elsı napirend
elıadóját, dr. Tímár Gyöngyi jegyzıt szóbeli kiegészítésének
megtételére.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı hangsúlyozta, hogy a helyi adók kivetésével kapcsolatos döntése lesz a testület elsı, a lakosságot
leginkább érintı fontos döntése. A képviselı-testület döntésének megfelelıen a hivatal elkészítette a testület által megjelölt 5 adónemben a rendelet-tervezeteket. Miután az 1990. évi
C. törvény rendelkezéseibıl adódóan 1991. december 31-ével a
helyi adók jelenlegi formában megszőnnek, így 1992. évtıl az
önkormányzat dönt arról, kíván-e helyi adót kivetni, avagy e
bevétel nélkül biztosítja a város mőködését.
Az önkormányzatnak nem kötelezı a helyi adók bevezetése, a
központi adókból azok a kvóták, amelyeket törvények írnak elı,
így is, úgy is eljutnak az önkormányzatokhoz.
A kiadott anyagok közül két adónemre hívta fel a tisztelt
testület figyelmét. Egyik a kommunális adó, a másik pedig az
idegenforgalmi adó. A kommunális adónál mérlegelésre ajánlotta,
hogy amennyiben a testület az infrastruktúra fejlesztésére kell
fordítani. Az idegenforgalmi adó bevezetése esetén a költségvetés az így keletkezett bevételt megduplázza.
Gellai József alpolgármester megköszönte a kiegészítést, megkérte a képviselıket hozzászólásaikkal segítsék elı a megalapozott döntés meghozatalát.
Dr. Kulcsár László képviselı elöljárójában elmondta, hogy a
kiadott anyagokat jónak tartja. Aggályai vannak azonban a
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tekintetben, hogy mi indokolja a helyi adók bevezetését. Kérdéses számára mennyire tudja a testület összeegyeztetni a helyi
adók bevezetését, illetve a meghirdetett eszméit. Nem tudja,
hogy a kezdıdı idegenforgalom
el tudja-e viselni majd a
helyi adókat, avagy a vállalkozásbarát politikai és a vállalkozók részére kivetendı adó hogyan egyeztethetı össze. Mindezek
figyelembevételével szükségesnek látná számokkal alátámasztani
a helyi adók kivetésének indokoltságát.
Hangya Lajosné képviselı véleménye szerint is nagyon meg kell
gondolni ezt a lépést. Figyelembe véve azt, hogy a jövı évi
költségvetésis 380 -400 millió forint körül alakul, a helyi
adókból befolyó 6-7 millió Ft nem biztos, hogy elengedhetetlenül szükséges. Ezt mindenképpen elgondolkodtatónak tartotta.
Elképzelhetı az is, hogy a lakosság szívesen fog fizetni a
város környezetének javításáért. Sajnos nem tudhatják még, hogy
a kormány hogyan sújtja azokat az önkormányzatokat, amelyek nem
vezetik be a helyi adókat. Mindemellett számára a legszimpatikusabb tervezet a kommunális adó. Egyrészt azért, mert ez
érinti mind a bérlakásban, mind pedig a saját tulajdonú lakásban élıket, ugyanakkor az 1200 Ft-os mérték nem túl magas.
Véleménye szerint az így befolyt összegre választókerületenként, lakókörzetenként kellene pályázatot kiírni a különbözı
közmővek fejlesztése érdekében.
Bátori Gyula képviselı véleménye továbbra is az, mint az elızı
ülésen is hangsúlyozta, korai még a helyi adók be- avagy be nem
vezetésérıl tárgyalni. Megítélése szerint csak elhamarkodott
döntést tud jelenleg hozni a testület.
Véleménye szerint a közmeghallgatást követıen lehet csak érdemi
vitát folytatni.
Megítélése szerint amennyiben mégis bevezetésre kerül valamely adónem, mindenképpen differenciáltan kell
alkalmazni.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı az eddigi hozzászólásokból azt véli
kicsengeni, hogy a hivatal akarja megsarcolni a lakosságot.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatal a testület megbízásának tett eleget akkor, amikor az anyagokat elkészítette. A
döntés a testület kezében van. Azt, hogy elhamarkodott dolog
lenne errıl beszélni, megkérdıjelezte. A közmeghallgatásra a
testületnek már bizonyos elképzelésekkel kell kiállni. Amennyiben azonban most úgy döntenek, hogy 1992. évben nem vezetnek be
helyi adókat, vagy a kiadott anyagokat tárgyalásra alkalmatlannak tartják, úgy a további vitának nincs értelme.
Arra azonban ismételten felhívta a figyelmet, amennyiben mégis
szándékában áll a testületnek az adó bevezetése, úgy a munkához
idıben hozzá kell látni, hiszen a testületi döntés végrehajtásához komoly munkára lesz még szükség. Miután továbbra is az a
véleménye, hogy pénzt beszedni csak konkrét célra lehet, így a
testület feladata e célok megjelölése.
Jenei Bálint képviselı úgy érezte, hogy jelenleg nincs a testület döntésképes helyzetben, nem ismerik még a jövı évi költségvetési számokat, illetve nem ismerik a lakosság véleményét. Azt
azonban, hogy most napirendre került, helyesebbnek tartja,
hiszen közmeghallgatásra már a testület egységes véleményével
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kell kiállni.
Amennyiben a testület a helyi adók kivetése mellett dönt, úgy
megítélése szerint azt igen liberálisan kell kidolgozni. Véleménye szerint mind a lakosság, mind pedig a vállalkozók nehezen
viselik el a terheket. Néhány elıterjesztésnél úgy érzi nem
teljesen ez a szemlélet - mondta.
Példának hozta fel az építményadónál a teleknagyságot 400
négyzetméterben határozta meg a tervezet.
A testület figyelmébe ajánlotta azt a tényt, hogy a város
infrastruktúrájának kialakításában a helyi gazdálkodó egységek
a korábbi években is komoly együttmőködést tanúsítottak.
Amennyiben a testület a Hangyáné által javasolt pályázati
rendszert támogatná, úgy a maga részérıl azzal messzemenıkig
egyetértene.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı felhívta a testület
figyelmét arra, hogy a normatív támogatások nem szokták fedezni
a kiadásokat. Elmondta továbbá, hogy 1991. december 31-ével nem
csak a korábbi adónemek szőnnek meg, hanem egyéb bevételi
források is, mint pl. a közmőfejlesztési hozzájárulás. Így a
kiesés kb. 10012 millió forint. Az állami költségvetés nincs
olyan helyzetben, hogy az intézmények mőködéséhez szükséges
anyagiakat biztosítani tudja. Egyre inkább csökkenı normatívákra lehet számítani, illetve néhány területen annak megszőnésére.
Amennyiben erre sor kerül, mérlegelni kell, hogy a hiányzó
összeg pótlására bevezetik-e a helyi adókat, vagy milyen más
forrásból tudja biztosítani az önkormányzat a szükséges pénzeszközt.
Pápai Pálné adócsoport vezetı a Jenei Bálint által felvetettekre válaszolva elmondta, hogy a 400 m2-es telekhatárt azért így
határozták meg, mert az érvényes ÁRT hiányában a helyben szokásos mértéket adja meg a rendelet-alkotás készítésének elısegítése érdekében kiadott kézikönyv is. A helyben szokásos mérték
pedig a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a 400 m2 volt.
Dr. Kulcsár László képviselı továbbra is amellett foglalt
állást, hogy a helyes döntés meghozatalához a képviselıknek
ismerni kell a költségvetés kiadási és bevételi számait. Tévesnek tatja azt, hogy a testületnek kell koncepcióval rendelkeznie.
A közmeghallgatásra már egy ideológiával kell a testületnek
kiállni, konkrétan alátámasztva azokat. Az SZMSZ-szel ellentétesen cselekszik a testület, ha egy konkrét rendelettervezettel megy a közmeghallgatásra. A megalkotás elıtt kell
kikérni a lakosság véleményét. Tudomása szerint a testület nem
adott megbízást a hivatalnak ezzel kapcsolatosan.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı kicsit elgondolkodtatónak tartaná azt,
hogy a hivatal határozzon olyan dolgokban, ami a testület
hatásköre.
Leszögezni kívánta, hogy a helyi adókkal kapcsolatos rendelettervezetek vitája munkaterv alapján került a testület elé. Azt
is hangsúlyozta, hogy a képviselık a költségvetés teljesítésérıl ugyanannyi információval rendelkeznek, mint a hivatal
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dolgozói, hiszen az 1991. I. félévi költségvetést a megelızı
ülésén tárgyalta és fogadta el a testület.
Az 1992. évi költségvetésrıl sajnos nincsenek konkrét információi sem neki, sem a hivatalnak. Az ötv.-bıl adódóan a képviselı-testülete feladata és hatásköre a célok megjelölése.
Hangya Lajosné hangsúlyozta, hogy a testületi tagok azért
vannak itt, hogy dolgozzanak. Szent meggyızıdésem -, mondta
hogy a hivatal az anyagokat azért készíti elı, hogy ebbıl
tudjanak a képviselık dolgozni. A költségvetés
jelenlegi
állásáról valamennyi képviselınek tudnia kell, az adatok mindenki számára rendelkezésre állnak. Véleménye szerint a közmeghallgatásra ezeket a rendelet-tervezeteket ilyen formában nem
lehet vinni, nem azért, mert a tervezetek nem jók, hanem
a
lakosság el sem fogja olvasni. Megítélése szerint ennek megismertetésére különbözı fórumokat kell tartani.
Dr. Kulcsár László képviselı hangsúlyozta, tisztában van azzal,
hogy nem a hivatal fog dönteni a testület helyett, de a jó
döntéshez igenis további információmra van szükségük.
azt
kellene tudni, mi az az összeg, amit adóval kell pótolni.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı ismételten hangsúlyozta, hogy a jövı évi költségvetéssel kapcsolatos számokat
ugyan nem ismerik, de ismert az önkormányzati és a hatásköri
törvény. Nagyon sok olyan feladta van az önkormányzatnak, amit
kötelezıen elkell látni, azonban az önként vállalt feladatok
körét is meg kellene már határozni.
képviselı
javasolta,
hogy
a
rendeletHornok
Lajosné
tervezeteket külön-külön vitassák meg. Így tudnák kialakítani
az egységes véleményt, melyet a közmeghallgatáson képviselhetnének.
Gellai József alpolgármester elmondta, mielıtt tovább mennének,
néhány pontban szeretné összegezni az elhangzottakat.
Részleteiben talán mindenkinek igaza van . A helyi adók bevezetése politikai és gazdasági kérdés egyaránt. Sajnos gazdasági
oldalról nem tudják megközelíteni a témát, tehát politikai
oldalról kell hogy megközelítsék. Megítélése szerint ideológiát
erre nem lehet kitalálni, célokat kell megjelölni, meg kell
határozni mire fordítja az önkormányzat az adóból befolyt
összeget. Ezt azonban csak akkor tehetik meg, ha az összegek
már rendelkezésre állnak. Azt kell eldönteni, hogy az adó
bevezetése jelent e gazdaságilag akkora elınyt, mint politikai
veszteséget.
Arra kell törekedni, hogy mindenki elıtt világossá váljon, itt
a pénzek nem folynak el, minden tervszerően történik.
Úgy gondolom - mondta, hogy a képviselı-testület tagjai nincsenek konkrét adatok birtokában, nem tudják pontosan, szükség
van-e a bevezetésére, ha igen, akkor mikortól. Így megalapozott
döntést sem tudnak hozni.
Mindettıl függetlenül javasolta a testületnek, hogy a tervezetekrıl egyenként tárgyaljanak.
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Pocsaji Zsolt képviselı a vita elıtt felhívta a testület figyelmét arra, hogy az 1992. évi költségvetés megközelítıen 40
millió forinttal lesz szőkebb, miután vannak olyan kötelezettségei az önkormányzatnak, melyek 1992. évben válnak esedékessé.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı elöljárójában hangsúlyozta, hogy a helyi adók bevezetését nem szabad úgy beállítani, hogy vannak ezek a már említett kötelezettségek, és ezért
szükségesek a helyi adók. A képviselı úr által említett összeg
a 25 millió forintos kötvénybıl, a kommunális kötvénybıl és
különbözı kamat visszafizetésekbıl, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettségekbıl tevıdik össze.
Gellai József alpolgármester javasolta a testületnek, hogy
elsınek az építményadókról szóló rendelet-tervezetet vitassa
meg a testület.
Pocsaji Zsolt képviselı a Pénzügyi és ellenırzési Bizottság
véleményét tolmácsolva elmondta, hogy az építményadó vonatkozásában elsısorban az üdülıkkel, hétvégi házakkal és garázsokkal
kellene foglalkozni, ezeket bevonni az adó hatókörébe.
Dr. Valach Béla képviselı arra gondolt, hogy az üdülıket és
hétvégi házakat külön kellene választani az egyéb építményadóktól.
Jenei Bálint képviselı nem látta világosan, hogy a 400 m2
feletti rész mint mezıgazdasági földterület adózik-e, vagy sem,
illetve melyik az az építmény, amely mezıgazdasági termények
tárolására szolgál. Korábban a zártkerti építmények ebbe a
kategóriába tartoztak. A kedvezményeknél az 5. § l. alternatíváját alacsonynak tartotta.
Martinák Csaba képviselı a maga részérıl csak a víkendházakat
adóztatná csak meg.
Dr. Koleszár József
képviselı szintén szükségesnek látná a
mezıgazdasági termények tárolására alkalmas helyiségek fogalmát, hiszen a privatizációval ezek száma egyre növekedni fog.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy amennyiben a pénzügyi
bizottság javaslatát elfogadják, akkor nem kellene ezen tovább
vitázni, a maga részérıl javasolta azt elfogadni.
Balázs Imre képviselı nem értett egyet azzal, hogy a különbözı
holtágak mentén lévı valamennyi üdülıt, hétvégi házat egyenlı
mértékben adóztassák meg. Javasolta a külsı megjelenést, vagy
az építmény n agyságát figyelembe venni az adó mértékének
megállapításánál.
Pápai Pálné adó csoportvezetı a felvetett kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy üdülı általában a jogi személyek tulajdonában
vannak, a hévégi házak pedig a magánszemélyek tulajdonában és
használatában lévı olyan építmények, melyeket elsısorban hétvégeken használnak. Természetesen a testület dönti el, hogy
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melyek azok az építmények, amelyekre kiterjeszti az adó hatályát, illetve határozza meg a kedvezmények körét. Így pl.
lehetıség van a külsı megjelenés, vagy az építıanyag figyelembevételével mentességet adni, adócsökkentı tényezıként figyelembe venni.
Gellai József alpolgármester az elhangzottak alapján kérte a
testületet foglaljon, hogy a tervezetben csak az üdülıket és
hétvégi házakat, avagy a garázsokat is szerepeltessék.
A képviselı-testület 8 tagja azzal értett egyet, hogy a garázsok ne kerüljenek a tervezetbe. Ennek megfelelıen kérte a
hivatalt a tervezet módosítására.
A vita során a testület tagjai részérıl felvetıdött, miszerint
az adó mértékét az épület nagyságától, illetve a közmővesítettségtıl függıen határozzák meg.
Pápai Pálné csoportvezetı felhívta a testület figyelmét arra,
hogy eltérı mértékben nem lehet megállapítani az adó mértékét,
csupán a kedvezményeknél van lehetıség, hogy bizonyos csökkentı, illetve növelı tényezınek helyet adjanak.
Az elmondottakat példáéval is érzékeltette.
A testület a vita során arra az álláspontra jutott, hogy az
építményadóról szóló rendelet-tervezetet a hétvégi házakra és
az üdülıkre kiterjesztve alkalmasnak tartják a közmeghallgatásra való bevitelre, illetve az adó mértékét 100 Ft/m2/év-ben
határozta meg.
Ezt követıen az alpolgármester javasolta, hogy térjenek át a
következı rendelet-tervezet vitájára.
Pocsaji Zsolt képviselı javasolta a testületnek, hogy az iparőzési adót ne vezessenek be.
Dr. Valach Béla képviselı ezzel ellentétesen azt javasolta,
hogy ennek bevezetésérıl is tárgyaljon a testület, hiszen itt
lenne lehetısége a testületnek az italkimérések
számának
csökkentésére, a nagyobb adótételek bevezetésével.
Hangya Lajosné képviselı szintén egyetértett azzal, hogy az
italkiméréseket meg kell adóztatni.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek, hogy
foglalkozzanak még a magánszemélyek és vállalkozók kommunális
adójával.
A testület a helyi iparőzési tevékenységrıl szóló rendelettervezet vitájával folytatta az ülést.
Az alpolgármester átadta a szót a KISOSZ képviseletében jelenlévı Fluk Józsefnénak, aki néhány szóval szerette volna a
testület figyelmét felhívni arra, hogy ezek az újonnan belépı
vállalkozók mennyire le vannak terhelve. Elmondta, hogy
a
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KISOSZ-t naponta keresik fel vállalkozók, akik az egyre nehezebb gazdasági körülmények miatt kérnek támogatást, segítséget
tılük. Kérte az önkormányzatot, amennyiben lehetısége van rá,
ne sújtsa a vállalkozókat.
Gellai József alpolgármester megköszönte a hozzászólást, majd
kérte a testületet, hogy a város szempontjait figyelembe véve
mondják el véleményüket.
Jenei Bálint képviselı a maga részérıl nem vezetné be e adónemet egyrészt azért, mert ha a kommunális adót bevezetik, úgy a
vállalkozókat is meg fogják egyszer már adóztatni, másrést
azért sem mert azokat az új vállalkozókat, akik a kommunális
adó megfizetésénél nem lesznek érintettek, azok esetében örülni
kell az önkormányzatnak, ha vannak. Másrészt felhívta a testület figyelmét arra az álláspontjára, miszerint vállalkozásbarát
politikát kíván folytatni.
Kruchió Lajos képviselı a fentiekkel ellentétesen kívánt nyilatkozni. Néhány olyan statisztikai adatra hívta fel a testület
figyelmét, mely a lakosság életkörülményeit mutatja. Megítélése
szerint a fizetıképes lakossági réteg éppen a vállalkozókból
tevıdik össze.
Martinák Csaba képviselı a Jenei Bálint által elmondottakkal
értett egyet.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı úgy érzem - mondta, hogy országosan az
az álláspont, hogy a vállalkozók azok, akik leginkább fizetıképesek.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint sem kellene az
éppen csak beinduló vállalkozókat súlytani ezzel az adónemmel.
Talán célszerő lenne megvárni, amíg ezek a vállalkozások valóban jól menı vállalkozásokká válnak és csak azt követıen terhelni ıket.
Megkérdezte a testületet egyetértenek-e azzal, hogy napirendrıl
az iparőzési adót levegyék.
A képviselı-testület 13 tagja egyetértett azzal, hogy e rendelet-tervezetet a közmeghallgatásra ne terjesszék be.
A testület
vitájára.

áttért

az

idegenforgalmi

adó

rendelet-tervezet

Dr. Valach Béla képviselı úgy vélte, hogy miután ez a rendelet-tervezet nem a helyi lakosokat érinti elsısorban, így a
tervezetben szereplı adó mértékét nagyon alacsonynak tartja.
Gellai József alpolgármester feltette a kérdést, milyen kára,
illetve haszna származhatna a városnak a bevezetésbıl?
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı ismételten felhívta a testület figyelmét arra, miszerint e adónem bevezetésre kerül, úgy a központi
költségvetés az így befolyt összeget megduplázza. Kára természetesen nem származik az Önkormányzatnak a bevezetésbıl.
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Szeretı Béla képviselı megítélése szerint az adó mértékét
kellene egységessé tenni, véleménye szerint nem szabad megkülönböztetést tenni a külföldi és hazai vendégek között.
Hangya Lajosné képviselı feltette a kérdést, hogy ez az adó
tulajdonképpen megegyezne-e a korábbi üdülıhelyi díjjal?
Pápai Pálné a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az üdülıhelyi
díj összege nem az önkormányzatokhoz folyt be.
Amennyiben a testület a bevezetése mellett dönt, úgy ezt az
adót a beszedésre kötelezett köteles beszedni és befizetni az
önkormányzat számlájára. Ez elsısorban a fizetı-vendég szolgálatot végzıket érinti.
Természetesen ennek idınkénti ellenırzését is el kellene végezni, mely a vendégkönyvek alapján megoldható.
Mindezek elhangzása után a képviselı-testület 9 tagja úgy
foglalt állást, hogy az idegenforgalmi adóról szóló tervezetet
szintén a közmeghallgatás elé kell terjeszteni.
Az adó mértékével kapcsolatosan a testület tagjai között a
vélemény megoszlott, így a tervezetben 2 alternatíva szerepel.
1. alternatíva szerint az adó mértéke egységesen 20 Ft.
2. alternatíva szerint az adó mértéke külföldi állampolgár
esetében 50 Ft/fı/nap, belföldi állampolgár esetében 25 Ft/fı/nap.
A képviselı-testület tagjai a magánszemélyek
ról szóló rendelet-tervezetet vitatta meg.

kommunális adójá-

képviselı a tervezetet változatlan tatalommal
Pocsaji Zsolt
javasolta jóvá hagyni.
Pápai Pálné csoportvezetı figyelmébe ajánlotta, azt a tényt,
hogy a magánszemélyek kommunális adójánál bıvíteni lehetne az
adó hatókörét. Valamennyi olyan építményre ki lehetne terjeszteni, ami nem esik az
építményadó hatálya alá. Így lehetne
megadóztatni az üzleteket és az egyéb, nem lakás céljára szolgáló építményeket. Miután a testületnek célja az italkimérések
számának csökkentése, talán itt lenne lehetıség ezek megfogására.
Gellai József alpolgármester megköszönte a javaslatot. Megítélése szerint az építményadóba kellene belefoglalni az említett
üzletek megadóztatását is.
Ennek megfelelıen megkérte a hivatalt, hogy az építményadóról
szóló rendelet-tervezetet ennek megfelelıen dolgozza át.
Az adó mértékének megállapításához kért javaslatot.
Pocsaji Zsolt
meghatározni.

képviselı az adó mértékét 50 Ft/m2-ben javasolta

Dr. Kovács Béla megítélése szerint inkább megemeltebb tarifával javasolta kidolgozni a rendelet-tervezetet.
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A képviselık úgy foglaltak állást, csak az italt árusító egységek megadóztatását javasolták a tervezetben szerepeltetni.
Végezetül a testület úgy foglalt állást, hogy a hivatal az
elhangzottak szellemében dolgozza át az építményadó rendelettervezetet. A melegkonyhás vendéglátó egységeket viszont mentesíteni javasolta a testület. A melegkonyhás helyiségeken azokat
a vendéglátó egységeket értette a testület, amelyekben valóban
melegkonyhai készítmények vannak.
Az adó mértékének megfizetésénél különbözı kedvezményeket
lehetne alkalmazni. Illetve a differenciálásnál vegyék figyelembe, hogy a konyha valóban megfelel-e a konyhák iránti elvárásoknak.
Hangya Lajosné képviselı visszatérve a magánszemélyek kommunális adójára a tervezet 2. § /1/ b. pontjában foglaltak iránt
érdeklıdött.
Pápai Pálné csoportvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
a b. pontban foglalt telkeken csak a beépítetlen építési és
üdülıterületeket kell érteni, melyek belterületen helyezkednek
el.
Nagy Pál építéshatósági csoportvezetı kérte a testületet, hogy
az adó hatókörébıl a nagylaposi beépítetlen építési telkeket
vegyék ki.
Ezt követıen a képviselı-testület a magánszemélyek kommunális
adójáról tervezetet az elhangzott módosításokkal elfogadta.
A közmeghallgatásra való terjesztésével egyetértett.
Mindezek elhangzása után a testület áttért a vállalkozók kommunális adójáról szóló tervezet vitájára.
Jernei Bálint
képviselı javasolta, amennyiben a testület a
bevezetés mellett dönt, úgy az adó mértékét 500 forintra kellene csökkenteni. Az induló vállalatoknak , vállalkozóknak pedig
néhány évig mentességet javasolt adni.
Hangya Lajosné képviselı a munkavállalók érdekeit is figyelembe
véve javasolta, hogy az adó mértékét 1000 Ft-ra csökkentsék
alkalmazottanként.
Szeretı Béla képviselı megítélése szerint miután a magánszemélyek kommunális adójáról szóló tervezetet alkalmaznak vélték a
közmeghallgatásra terjesztésre, akkor a vállalkozók kommunális
adójánál is ezt tehetik egy megfelelı összeggel.
Az elvonás mértékét nagyon igazságosan kellene meghatározni.
Gellai József alpolgármester kérte a testületet, hogy az adó
mértékérıl döntsenek, miután abban nem volt egységes vélemény.
A képviselı-testület tagjai úgy foglaltak állást, hogy az adó
mértékét 1.500 Ft-ban határozzák meg.

344
A tervezetek vitájának lezárásaként megkérdezte a testületet,
hogy
a
helyi
adók
bevezetésével
kapcsolatos
rendelettervezeteket a testület kívánja e közmeghallgatáson a lakosság
elé terjeszteni.
Emellett javasolta a testületnek, hogy a közmeghallgatás idıpontját - figyelembe véve a most távollevı polgármester úr
kérésére és javaslatára is - 1991. október hó 24. napján du. 17
órai kezdettel javasolta megtartani az ENCI nagytermében.
A közmeghallgatásra az építményadóról, az idegenforgalmi adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet-tervezeteket terjesztik be.
A közmeghallgatás elıtt javasolta testületnek, hogy a hivatalon
keresztül az átdolgozott rendelet-tervezeteket juttassák el a
városban mőködı pártok, társadalmi szervezetekhez, illetve a
területi képviselık választói győléseken ismertessék a lakossággal a testület elképzeléseit. Megítélése szerint nagyon
fontos lenne az, hogy a lakosság
a közmeghallgatás elıtt
kapjon tájékoztatást és információkat a helyi adókkal kapcsolatosan. Fontosnak tartaná, ha a testületi elképzeléseket számokkal is alá tudnák támasztani.
A képviselı-testület egyetértett azzal, hogy a rendelettervezeteket ki kell dolgozni, meg kell alkotni, azonban azok
hatályba lépésérıl nem javasolta azonnal dönteni, azt csak
akkor kell hatályba léptetni, ha a költségvetéssel kapcsolatos
adatok már rendelkezésre állnak, és abból kitőnik, hogy az
önkormányzatnak szüksége lesz az adóból befolyt összegre a
város mőködıképességének biztosításához.
Mindezek után kérte a képviselıket, amennyiben a javaslattal
egyetértenek, azt határozattal erısítsék meg.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi adók bevezetésével kapcsolatosan 1991. október 24-én 17
órai kezdettel közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatáson a lakosság elé terjeszti az építményadóról, az idegenforgalmi adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a vállalkozók
kommunális adójáról szóló tervezeteket.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a hivatal
által áldolgozott tervezeteket adja ki a városban mőködı pártok és szervezetek részére.
Ugyanakkor a képviselı-testület kéri a területi képviselıket, hogy választói győlésen ismertesse a lakossággal a helyi adókkal kapcsolatos rendelettervezeteket.
Határidı: 1991. október 24.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A napirend megtárgyalását követıen a képviselı-testület áttért
a bejelentések megvitatására.
Az alpolgármester átadta a szót jegyzınek.
Dr. Tímár Gyöngyi
jegyzı elmondta, hogy a képviselı-testült
elé még az elızı ülés anyagával két elıterjesztés került a
költségvetési üzem átszervezésével és az üzem vezetıjével
kapcsolatosan. Akkor a testület e két bejelentést tárgyalását
elhalasztotta. Javasolta a testületnek, hogy a két bejelentéssel kapcsolatosan most döntsön.
Ennek megfelelıen javasolta, hogy a testület a korábbi határozatát, melyben a költségvetési üzem egyszemélyes kft.-vé történı átalakítását határozta meg, erısítse meg. Amennyiben a
megfelelı határozatot meghozza a testület, úgy az átalakítással
kapcsolatosan mint az az anyagban is szerepel meg kell kezdeni
a leltárt, mely alapján kerül átadásra a Vagyonátadó Bizottság
által az üzem ingó vagyona. Az ingatlan már az önkormányzat
nevén van, melyet az ülés elıtt kiadott földhivatali bejegyzés
is igazol.
Az üzem tevékenységi körével kapcsolatosan döntést kell majd
hoznia a testületnek. Az üzemnek az átalakítását úgy javasolta,
hogy 1991. december 31. napjával az üzem jogutód nélkül megszőnik és a kft. 1992. január 2-én jön létre.
Az ügyvezetıi igazgatói állást betöltését pályázat útján javasolta. Ehhez kapcsolódóan kérte, hogy írjanak ki pályázatot és
a pályázat kiírásával kapcsolatos hatáskört ruházza át a testület a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságra.
Javasolta továbbá, hogy a pályázati kiírás tartalmát a bizottság soron következı ülésén határozzák meg.
A képviselı-testület mai ülésén javasolta dönteni az üzem
jelenlegi vezetıjének, Seprenyi Lajosnak nyugdíjazásáról. Errıl
szintén készült írásos anyag.
Kérte a testületet, hogy foglaljon állást a fent elmondottakról.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint e témaköröket
külön kell választani az üzem átalakítására, a vezetıi pályázat
kiírására és a jelenlegi vezetıvel kapcsolatos ügyre.
Nem tudja, feltétlenül szükséges e most dönteni?
Dr, Tímár Gyöngyi jegyzı megítélése szerint feltétlenül dönteni
kell.
Dr. Kulcsár László képviselı felhívta a testület figyelmét
arra, hogy a kft.-vé való átalakulást már egyszer eldöntötte a
testület, tehát a kérdés csak Seprenyi Lajos sorsa.
Megítélése szerint a már korábban megbízott ügyvédi irodának
kell az ügyet lebonyolítani, az átalakulással kapcsolatos jogi
dolgokat elintéznie.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kifogásolta, hogy az anyag nem
teljes mértékben úgy készült el, mint ahogy a bizottsági ülésen

346
megbeszélték. Véleménye szerint is elsıdlegesen az üzem személyével kapcsolatos kérdésekkel kell foglalkozni.
A papírra vetett elképzelés azonban nem fedi teljes mértékben a
bizottsági ülésen elhangzott elképzeléseket.
Kifogásolta továbbá, hogy az anyagban nem szerepel az,hogy a
bizottság mely alternatívát támogatja.
A bejelentés tárgyalása során a 2. sz. alternatívával kapcsolatosan felvetıdött, hogy hogyan vállalhat a polgármester kötelezettséget a Társadalombiztosítási Igazgatóság felé akkor,
amikor az üzemet jogutód nélkül kívánják megszüntetni.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı válaszolva elmondta, hogy az alapító
okiratot úgy kell elkészíteni, hogy e költség is szerepeljen
benne a kötelezettségek között. Ugyanakkor az alapító okiratban
vállalhat a kft. kötelezettséget arra, hogy az üzem által
vállalt munkákat magára átvállalja.
A képviselı-testület tagjai az írásos anyag 2. sz. alternatíváját támogatta azzal, hogy az üzem vezetıjét október l. napjával
felmenti a munkavégzés alól.
Gellai József alpolgármester ennek megfelelıen kérte a testületet, hogy határozattal erısítse meg a fenti álláspontját.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
199/1991./IX.26./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete eleget tesz
igazgató kérésének, az Építı és Szolgáltató üzem vezetıjének, és munkaviszonyát 1991.
december hó 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti, valamint hozzájárul 1992. január hó
01-tıl a korengedményes nyugdíjazásához.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a Társadalombiztosítási igazgatóság felé küldendı nyilatkozat megtételére, miszerint a testület kötelezettséget vállal a nyugdíj megtérítésére. A képviselı-testület Seprenyi Lajos igazgató részére
végkielégítés kifizetéséhez nem járul hozzá.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Ezt követıen a képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy az
üzem vezetıi feladatainak ellátásával 1991. október hó 1.
napjától 1991. december hó 31. napjáig Fábián Lajost bízza meg.
A képviselı-testület a javadalmazásáról a következı testületi
ülésen fog dönteni.
A testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1991./IX.26./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
az
Építı és Szolgáltató Üzem vezetıi feladatainak
ellátásával1991. október hó l. napjától 1991.
december hó 31. napjáig megbízza.
A

képviselı-testület a megbízott
késıbb tesz intézkedést.

üzemvezetı

bérezésérıl

Határidı: 1991. október 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után a képviselı-testület a pályázat
kiírásával kapcsolatosan úgy foglalt állást, hogy a jegyzı
javaslatának megfelelıen a pályázat kiírásával kapcsolatos
feladatok ellátásával megbízza a Városfejlesztési és Fenntartási, Környezetvédelmi Bizottságot.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a városi Építı és
Karbantartó Üzemét 1991. december hó 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.
A megszőnı üzem helyett 1992. január 2. napjától egyszemélyes kft.-t hoz létre.
Az egyszemélyes Kft. ügyvezetıi igazgatói állásának betöltésére pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásával megbízza a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságot. A beérkezett pályázatokat a Bizottság véleményezése
után a képviselı-testület elé kell terjeszteni
1991. november hó 15. napjáig döntéshozatal végett.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Valach Béla biz. elnök
A határozat meghozatala után a képviselı-testület a szociális
csoport és a Szociális és Egészségügyi Bizottság által benyújtott elıterjesztések közül a V/1. elıterjesztést vitatta meg.
A képviselı-testület az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslatot, figyelemmel a szoc. bizottság véleményére egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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202/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete figyelemmel a többszörösen módosított l/1971./II.08./ Korm. számú
rendelet 33., 35., 37. §-aira, a Gyomaendrıd,
Kacsoh P. u. 5. szám alatti ingatlan bérlıjéül
fogorvosi munkájának idejére
Örménykút, VI. ker. 147. szám alatti lakosú fogszakorvost jelöli ki.
Határidı: 1991. október 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Ugyancsak a szociális csoport készített elıterjesztést V/5.
számmal, melyet a képviselı-testület a bizottság véleményét is
figyelembe véve elfogadott és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
142/1991./IX.26./számú határozatát nem vonja vissza, azt
megerısíti.
Határidı: 1991. október 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Az alpolgármester emlékeztette a képviselı-testület tagjait
arra, hogy a Gyomaendrıdi Híradó felelıs-szerkesztıi állására
pályázatot írtak ki. A beérkezett pályázatokat a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
megtárgyalta, az ezzel kapcsolatos elıterjesztésüket a testület
elé terjesztette. Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
A képviselı-testület tagjai egyetértettek azzal, hogy a Gyomaendrıdi Híradónak gyökeresen meg kell változnia ahhoz, hogy a
Szó-Beszéddel konkurálni tudjon.
A bizottság által is támogatott Hajdú László személyével kapcsolatosan a testület tagjai részérıl aggály nem merült fel.
Azonban
dr. Kulcsár László véleménye szerint a megbízást
határozott idıre kellene adni és megbízási jogviszonyt javasolt
létesíteni.
A testület tagjai részérıl felmerült továbbá, hogy bizonyos
feltételeket, elvárásokat célszerő lenne rögzíteni, azonban
ezek konkrétan nem kerültek megfogalmazásra.
Gellai József alpolgármester a vitát lezárva javasolta a testületnek, hogy a Gyomaendrıdi Híradó felelıs szerkesztıi feladatainak ellátásával megbízási jogviszony alapján Hajdú Lászlót
nevezze ki a testület. javasolta továbbá, hogy a megbízási
díjat havi 13.000 Ft-ban, valamint a hirdetések után befolyt
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összeg 25 %-os jutalékában állapítsa meg a testület.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1991./IX.26./ számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
Gyomaendrıdi
Híradó fıszerkesztıi állására kiírt pályázatokat
elbírálva Hajdú Lászlót /szül. 1946. 12.06.,
anyja neve Keresztes Róza, Gyomaendrıd, Fı út
173/179.III.33./ megbízza a fıszerkesztıi feladatok ellátásával.
A fıszerkesztıvel a képviselı-testület megbízási szerzıdést köt. A megbízás ideje: 1991. október hó l.
napjától 1992. március hó 31. napjáig tart.
A képviselı-testület a megbízási díjat havi 13.000 Ft-ban,
valamint a híradóban közzétett hirdetések után
befolyt összeg 25 %-os jutalékában állapítja
meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
megbízási szerzıdést készíttesse el.
Határidı: 1991. október l.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A határozat meghozatala után Hangya Lajosné elmondta, hogy
tudomása szerint a Hıtechnikai és Gépipari Vállalat kérelmet
adott be a hivatalhoz, melyben kérte az önkormányzat támogatását a Kató József utcában burkolt út építéséhez. A kérelemmel
kapcsolatosan a hivatal írásos anyagot is készített, melyet
javasol megtárgyalni.
A képviselı-testület tagjai a vita során úgy foglaltak állást,
hogy a kérelemnek helyt adnak, azonban kérni fogják a vállalatot, hogy ennek fejében alakítsanak ki parkolót, valamint az út
építésénél maximálisan vegyék figyelembe az útépítéseknél
kötelezıen elıírt rázató kialakítását.
Mindezek figyelembevételével a képviselı-testület
szavazással a következı határozatot hozta.

egyhangú

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hıtechnikai és
Gépipari Vállalat részére 140.000 forintot biztosít a Kató József utcában történı burkolt út
megépítéséhez.
A Képviselı-testület az összeg biztosításával egyidejőleg
kéri a vállalatot, hogy a megépítendı úthoz tartozó rázatót építse ki, továbbá az általuk is
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jelzett helyen történı parkolót is alakítsa ki.
A képviselı-testület az összeg fedezetére a költségvetési
tartalékot jelöli ki.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az összeg
átutalásáról intézkedjen.
Határidı: 1991. október 15.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

Gellai József
alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke mielıtt átadta volna a szót dr. Tímár Gyöngyi jegyzınek,
aki a hatáskörök átruházásával kapcsolatos szóbeli elıterjesztését kívánta megtenni. elmondta, hogy 1991. augusztus 13-án és
29-én a képviselı-testület döntött hatáskör átruházásáról,
melyet határozatban rögzített. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság
megállapította, hogy az ötv.-vel ellentétesen cselekedett a
testület, miután a hatáskör átruházást rendeletbe kell foglalni. Ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
hatáskörök átruházására alkosson rendeletet, továbbá, hogy a
korábbi számú határozatait helyezze hatályon kívül.
Az alpolgármester ezt követıen átadta a szót dr. Tímár Gyöngyi
jegyzınek, aki kérte a testületet, hogy vitassák meg és foglaljanak állást az SZMSZ mellékletét képezı hatásköri jegyzékkel
kapcsolatosan, illetve döntsön a testület arról, hogy mely
hatásköröket kívánja átruházni az egyes bizottságokra, illetve
a polgármesterre.
Elmondta, hogy
a hatásköri jegyzéket a hivatal még augusztus
hónapban összeállította, a bizottságok üléseiken megvitatták.
Ennek megfelelıen kérte az egyes hatáskörök átruházásáról az
illetékes bizottságok véleményét, illetve a bizottsági elnökök
nyilatkozatát, hogy az átruházott hatáskör ellátását vállalják
e.
A kommunális igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos
hatáskörök közül átruházásra javasolta az Ügyrendi és Jogi
Bizottság egyetértésével a települési folyékony hulladék elhelyezésével és kezelésével kapcsolatos hatáskört, valamint a
közterületek tisztántartásával és a lomtalanítási akciók megszervezésével kapcsolatos hatáskört a Városfejlesztı, Fenntartó
és Környezetvédelmi Bizottságra.
A bizottság elnöke
a bizottsága nevében a hatáskör ellátását
vállalta, így a képviselı-testület egyhangúlag úgy foglalt
állást, hogy e hatáskört átruházza a bizottságra.
Ugyancsak a Városfejlesztési Bizottságra javasolta átruházni a
településfejlesztéssel
és
településrendezéssel,
továbbá
a
környezet épített és természetes elemeinek védelmével kapcsolatos önkormányzatra háruló hatáskört, melynek ellátást a bizottság elnöke szintén vállalta. Ennek megfelelıen egyhangúlag
állást foglaltak a hatáskör átruházásával kapcsolatosan.
A közlekedéssel kapcsolatos önkormány-
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zati
hatáskörök
közül
átruházásra
javasolta a
- a közúti közlekedés tervezésével, fejlesztésével, szabályozásával,
- a közúti közlekedés szervezeti és mőködési feltételeinek
meghatározásával,
- s helyi közúti közlekedés hatósági feladatainak ellátásával,
- a tömegközlekedés mőködtetésének biztosításával,
- a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda feladatok ellátását,
- a közúthálózat fejlesztésével, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását,
- a helyi közút forgalmi rendjének meghatározását amennyiben ezzel kapcsolatosan jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közutak tisztántartásával, hó eltakarítással, síkosság
mentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátását
- a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerő használatát lényegesen nem akadályozó módon mozgatható hóvédmővek,
illetıleg - kártalanítás ellenében - azon, az alatt vagy
felett mőtárgyat, közúti jelzés elhelyeztetésével kapcsolatos feladatokat.
A bizottság az átruházásra javasolt feladatok ellátását vállalta.
Ennek megfelelıen a testület egyhangúlag állást foglalt a fenti
hatáskörök átruházásáról.
A neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatok közül javasolta
a Kulturális, Oktatási, sport és Kisebbségi Ügyekkel foglalkozó
bizottságra vagy a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházni az önkormányzati óvodák és általános iskolák szolgáltatásai
igénybevételével kapcsolatos feladatok ellátást.
A testület és a két érintett bizottság úgy foglalt állást, hogy
e feladatok ellátását a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át.
A közmővelıdési, közgyőjteményi, mővészeti
tevékenység, testnevelés és sport feladatokkal kapcsolatos hatáskörök közül azon
hatáskörét, mely a könyvtár feladatai meghatározását érinti,
valamint a könyvtár szervezeti és mőködési szabályzatának
átruházását érinti, javasolta átruházni a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságra.
A testület 13 tagja egyetértett a
dott az állásfoglalástól.

javaslattal, 2 fı tartózko-

Az önkormányzat kötelezı egészségügyi, szociális alap és többletfeladatai ellátásával kapcsolatos hatáskörök közül a már
korábbi határozatokkal átruházottakat továbbra is fenntartja,
illetve az alábbi hatásköröket ruházza még át a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra.
A szociális, egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok közül a már át nem ruházott hatásköröket javasolta
szintén a bizottságra ruházni.
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A javaslattal a képviselı-testület 15 tagja egyetértett.
A pénzügyi igazgatás adóügyi feladat és hatáskörei közül a
polgármesterre javasolta ruházni a helyi adókkal kapcsolatos
méltányossági kérelmek ügyében hozott határozatok ellen irányú
fellebbezésekben való döntést.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 12 tagja értett
egyet a hatáskör átruházásával.
Mindezeket figyelembe véve Gellai József alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a már megtárgyalt hatáskörök átruházásáról alkosson rendeletet. A rendelet két szakaszból álljon,
l. § rendelkezzen arról, hogy az SZMSZ 5. számú mellékletét
hatályba
helyezi a testület. 2. § rendelkezzen a jogszabályt sértı
150/1991./VIII.13./ számú,valamint a 177/1991./VIII.29./számú
határozatai hatályon kívül helyezésérıl.
Utasítja a képviselı-testület a jegyzıt, hogy a fentieket
rendeletbe foglalja és annak kihirdetésérıl gondoskodjon.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással megalkotta a
8/1991./X.
/számú rendeletét
Gyomaendrıd város Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
5.számú mellékletérıl
/Átruházott hatáskörök jegyzéke/
Ezt követıen a képviselı-testület áttért a gyepmesteri telep,
illetve az állati hullák ártalmatlanításával kapcsolatos elıterjesztés vitájára.
Nagy Mária csoportvezetı kiegészítésképpen elmondta, hogy a
korábbiakban az állati hullák elszállításával kapcsolatos
költség nem az önkormányzatokat terhelte, azonban október 1étıl e költséget az önkormányzatnak kell fedezni, mely 1991.
december 31-éig kb. 200.000 Ft lesz.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek, hogy
erre a negyedévre az összeget szavazza meg, azonban a jövı évre
vonatkozóan megoldást kell találni. Felhívta a figyelmet arra,
hogy e probléma megoldása során figyelembe kell azonban venni a
környezet és természetvédelmi elıírásokat is.
A képviselı-testület, miután úgy átélte meg, hogy más lehetısége jelen pillanatban nincs, így az összeg biztosítását szavazta
meg és egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hódmezıvásárhelyi
Állati fehérje Takarmányokat Elıállító Vállalat
részére 200.000 Ft támogatást biztosít az állati
hullák elszállításáért.
Az összeg fedezetére a költségvetési tartalékot jelöli ki.
Utasítja a jegyzıt, hogy az 1991. évi költségvetésrıl
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szóló rendelet módosítását terjessze a testület
elé.
A képviselı-testület szükségesnek látja, hogy a jövı
évre vonatkozóan egyéb, költségkímélı megoldást keressenek.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A képviselı-testület visszatért a szociális csoport által
készített elıterjesztések vitájára.
A V/2.számú elıterjesztés szerint Szécsi Gyula és felesége
megfellebbezte a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata
ellen.
A képviselı-testület figyelembe véve a Bizottság javaslatát is,
a korábbi bizottsági határozatot jóváhagyta, a fellebbezést
elutasította, és a következı határozatot hozta egyhangú szavazással.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 5/199l./V.02./KT.
számú rendeletének 2. §-ára figyelemmel, a
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének Szociálisés
Egészségügyi
Bizottságának
24/2/1991./VII.02./számú határozatát helybenhagyja,
és Demeter György és felesége Gyomaendrıd,
Sallai u. 34/1. szám alatti lakosok kérelmét elutasítja.
Utasítja a jegyzıt, hogy határozatáról a feleket értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
jegyzı
Ugyancsak fellebbezéssel éltek a Szociális és Egészségügyi
Bizottság határozata ellen Demeter György és felesége, Gyomaendrıd, Sallai u. 34/1. szám alatti lakosok.
A képviselı-testület tagjai egyhangú szavazással helybenhagyták
és a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 5/1991./V.02./KT.
számú rendeletében foglaltakra figyelemmel, a
Szociálisés
Egészségügyi
Bizottság
17/2/1991./V.28./ számú határozatát helybenhagyja és Szécsi Gyula és felesége Gyomaendrıd, Halász u. 15. szám alatti lakosok jogorvoslati kérelmét elutasítja.
Utasítja a jegyzıt, hogy határozatáról a feleket
értesítse.
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Határidı: 1991. okt. 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
jegyzı

Szintén bizottsági határozatot fellebbeztek meg Rácz Ambrus és
felesége Gyomaendrıd, Körös u. 7. szám alatti lakosok. A képviselı-testület a bizottsági határozatot jóváhagyta és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
az
5/1991./V.02./ KT. sz. rendeletének 2. §ában foglaltakra figyelemmel a Szociális és
Egészségügyi
Bizottság
15/2/1991./V.13./számú határozatát helybenhagyja
és
Rácz
Ambrus
és
felesége
Gyomaendrıd, Körös u. 7. szám alatti lakosok jogorvoslati kérelmét elutasítja.
Utasítja a jegyzıt, hogy határozatáról a feleket értesítse.
Határidı: 1991. okt. 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
jegyzı
A képviselı-testület ezt követıen a költségvetési csoport által
benyújtott írásos elıterjesztéseket tárgyalta meg.
A III/1. sz. elıterjesztés alapján a Polgármesteri Hivatalnál
bekövetkezett betörésre figyelemmel a vagyonvédelem javítása
érdekében tett intézkedések költségfedezetére, valamint a
városháza udvarának körbekerítése érdekében - melyre 100.000
Ft-ot kért a hivatal- 392.000 Ft-ot javasolt a Pénzügyi és
Ellenırzési Bizottság a tartós betét után járó kamat terhére
megadni.
A képviselı-testület 10 tagja egyetértett a határozati javaslattal, 5 fı tartózkodott a szavazástól.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1991./IX.26./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri
Hivatal vagyonvédelmével kapcsolatos intézkedésekkel egyetért.
A felmerült 392.000 Ft kiadással, ezen belül 20.400 Ft
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béralap felhasználást elfogadja, fedezetéül a
tartós betét után járó kamatot jelöli ki.
Utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról a
rendelet-tervezetet készítse elı.
Határidı: 1991. október 31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

A Kulturális, Oktatási, sport és kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság kérésére a hivatal költségvetési csoportja felmérést
készített az intézményeknél az 1991. évi energia árváltozás
hatásáról.
A felmérés alapján elıterjesztést készítettek a testületi
ülésre, mellyel kapcsolatosan kérték a testület állásfoglalását.
A képviselı-testület az elıterjesztés
határozati javaslatai
közül 9 szavazattal az l. sz. alternatívát fogadta el és a
következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi energia
árváltozások ellentételezésére
3.368.000 Ft tartalékot kijelöl az elıterjesztés 4. oszlopa szerinti részletezéssel.
Utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról a
rendelet-tervezetet készítse elı.
Határidı: 1991. október 31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság elıterjesztésében 30.000 Ft támogatást javasolt a
Magyar Ebtenyésztık Országos Egyesülete Gyomaendrıdi Szervezetének.
A képviselı-testület a határozati javaslatban szereplı összeget
a tartalékalap terhére biztosította és 14 szavazattal egy
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1991./IX.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Magyar Ebtenyész-
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tık Országos Egyesülete Gyomaendrıdi Szervezetének támogatásául 30.000 Ft-ot biztosít.
A támogatás fedezetére a tartalék alapot jelöli ki.
Utasítja a jegyzıt, hogy a tartalék kijelölésével kapcsolatosan a költségvetési rendelet módosítására
készítsen rendelet-tervezetet.
Határidı: azonnal, illetve október 31.
Felelıs : jegyzı

Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy a mint arról a képviselıtestület korábban is kapott tájékoztatást, a Szolnoki Tele-coop
Kft. vállalná a városban a kábeltévé hálózat kiépítését. Ehhez
egy társaságot hoznának létre -kft.-t, melybe az önkormányzatot
is kérnék beszállni 1.300.000 Ft-val.
A képviselı-testület tagjai a vita során úgy foglaltak állást,
hogy az ülésen nem döntenek e témában, a döntést késıbbi idıpontban hozzák meg, lehetıséget adva ezzel más pályázóknak is.
Az alpolgármester elmondta, hogy a hivatal gépkocsi vásárlásával kapcsolatosan elkészítették a gazdaságossági számítást.
Javasolta azonban a testületnek, hogy e témában szintén halaszszák el a döntést, hiszen a polgármester úr jelenléte is szükséges lenne a döntés meghozatalához.
A testület egyetértett mindkét ügy elhalasztásával, több napirendi pont, bejelentés nem lévén az ülést az alpolgármester
bezárta.
K.m.f.
dr. Tímár Gyöngyi
j e g y z ı

Gellai József
alpolgármester

Hornok Lajosné
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı

