Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1995.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. október 12-i
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Dávid István, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Nagy Pál, R. Nagy János, dr.
Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi
András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Pápai Pálné, Kurilla János, Nagy
Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit kirendeltségvezetı,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
pártok, érdekvédelmi szervezetek képviselıi, a sajtó
képviselıi és néhány érdeklıdı állampolgár
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal csoportvezetıit, a sajtó képviselıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen volt 16 képviselı. Bátori Gyula képviselı hivatalosan van
távol, Knapcsek Béla képviselı úr jelezte, hogy késve érkezik.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Szendrei Éva és dr.
Valach Béla képviselıket.
Rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- október 2-án találkozott a pártok az egyház és az oktatási intézmények vezetıivel az október 23-i ünnepség programjainak
egyeztetése céljából,
- október 3-án a Megyei Hadkiegészítı Parancsnokság vezetıi voltak a város vendégei,
- ugyan ezen a napon a Városi Mővelıdési Központban a Zenei Vi-
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lágnap alkalmából rendezett mősoros esten vett részt,
- október 5-én a Városháza Nagytermében Egészségügyi fórumot
tartottak. A fórum vendégei voltak dr. Kovács Pál volt népjóléti
miniszter, Szöllısi Istvánné az 5. sz. választókerület országgyőlési képviselıje és Földesi Zoltán országgyőlési képviselı,
- október 7-én került megnyitásra Honti Antal életmő kiállítása,
Ezen kívül tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a testület soron
következı ülése 1995. október 26-án lesz. Az ülés napirendjén
többek között szerepel a város ivóvízproblémájának megoldási lehetısége, a Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány beszámolója, a városi Rendırırs parancsnokának beszámolója, a városi kulturális
koncepció megvitatása, illetve egyéb bejelentések.
Október 18-án a Cigány Kisebbségi Önkormányzat soron következı
ülésére kerül sor.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Hanyecz Margit képviselı el kívánta mondani, hogy a képviselıtestület az elmúlt ülésen tárgyalta és hozott határozatot az állam által szövetkezetek ingyenes és határidı nélküli használatba
adott állami tulajdonú termıföldek önkormányzati tulajdonba kerülésérıl. A hozott határozat lényege, hogy a képviselı-testület
kérje a privatizációért felelıs tárcanélküli minisztert, hogy a
II. sz. kárpótlási földalapból vonja ki az anyag mellékletében
szereplı földterületeket. Az elmúlt napon ugyan ebben az ügyben
interpellált Sepsei Tamás képviselı a Földmővelésügyi Miniszter
úrnál. A képviselı úr azt bizonygatta, hogy 1994. május 31.-ig
az árverésen nem értékesített földterületeket az önkormányzat
tulajdonába kell adni. Az interpellációra a miniszter úr egyértelmő válasza az volt, hogy a módosított jogszabály értelmében a
megmaradt földterületek nem az önkormányzat tulajdonába kell adni, hanem ki kell osztani.
Miután több napirend elıtt bejelentés nem hangzott el a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban leírt
napirendet annyiban javasolta módosítani, miszerint 2. pontként
kerüljön felvételre a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 5. sz.
mellékletének módosítása, 3. pontként a Kiegészítı állami támogatási igény az állami költségvetésbıl, 4. pontként a Blaha és
térsége szennyvízcsatorna kiépítése, 5. pontként a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola kérelmével
kapcsolatos elıterjesztést.
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A képviselı-testület az ülés napirendjére tett módosító javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1995./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. október 12-i rendkívüli testületi
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja
el:
1./

Az 1996. január 1. napjától bevezetendı helyi adókról szóló rendelet megalkotása

2./

A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 5. számú
mellékletének módosítása

3./

Kiegészítı állami támogatási igény az állami
költségvetésbıl

4./

Blaha és térsége szennyvízcsatorna kiépítése

5./

A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskola kérelme
Határidı: azonnal

Az 1996. január 1. napjától bevezetendı helyi adókról szóló rendelet megalkotása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, többszöri bizottsági
egyeztetés, érdekképviseleti szervekkel, vállalkozókkal történı
egyeztetés, valamint közmeghallgatás formájában a lakossággal
történı egyeztetés után a végsı fázisához, az elfogadáshoz érkezett a helyi adókról szóló rendelet. Az egyeztetések során elhangzott véleményeket, javaslatokat figyelembe véve készítette
el a Hivatal a rendelet-tervezetet és terjesztette be megalkotásra a képviselı-testület elé.
Felkérte a szakbizottságok elnökeit, hogy röviden mondják el a
rendelet-tervezet megvitatása során kialakult véleményeket, javaslatokat.
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Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta,
a közmeghallgatás elıtt a Pénzügyi Bizottsággal tartott közös
ülésen határozott úgy a két bizottság, hogy az eddig rendeletet,
amely külön-külön tartalmazta az adónemeket egy rendeletbe kerüljön összefoglalásra, ezért más formailag a mai ülésre beterjesztett rendelet-tervezet az elızıekhez képest.
Az ügyrendi bizottság a legutóbbi ülésén tüzetesen áttekintette
a rendelet-tervezetet olyan szempontból, hogy a jelenleg hatályos adótörvényeknek mennyiben felel meg, illetve, hogy a bizottságok által tett módosító javaslatok alkalmasak e a döntés
szempontjából.
A bizottság ezen ülésén tett még olyan módosító javaslatokat is
amelyeket a többi bizottságnak már nem volt alkalma megtárgyalni, így azokat a mostani elıterjesztésbıl ismerhették meg a képviselık.
Az egyes adónemekkel kapcsolatban az alábbi álláspontokat alakította ki a bizottság, illetve tett módosító javaslatot.
Építményadó:
Építmény adót ne fizetessünk azokkal a vállalkozásokkal akik
iparőzési adót fizetnek, kivétel abban az esetben, ha az építményben a vállalkozási tevékenységet nem maguk végzik, hanem
bérbe adják.
Bár jogilag ez a javaslat megállja a helyét, de ha jobban átgondoljuk ez nem igazán szerencsés, mert ha iparőzési adót fizet a
bevétele után, melynek része az építményekért beszedett bérleti
díj, akkor már nem szerencsés, hogy az építményért még építmény
adót is kivessünk a vállalkozókra. Ennek megfelelıen a maga részérıl nem javasolja a bizottság fenti javaslatát elfogadni.
Magánszemélyek kommunális adója:
A magánszemély tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló ingatlanok után akkor fizessen a tulajdonos kommunális adót, ha
azt vállalkozás céljára bérbe adja./ Pl. a garázst kiadja valamilyen vállalkozás céljára / Ha a vállalkozási tevékenységet İ
maga végzi akkor ne fizessen.
Telekadó:
Az eredeti tervezet szerint az egyéb belterületi telkek esetében
a magánszemélyek 1.50 Ft/m2 fizessenek. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a többi bizottságnak ezzel kapcsolatban az volt a
javaslata, hogy egy meghatározott terület nagyságáig 1500 m2-ig
legyen 1.50 Ft, ezen feletti terület után pedig 0.30 Ft/m2 . Ezt
az adómérték az ügyrendi bizottság úgy javasolta módosítani, miszerint 1000 m2-ig legyen 2.00 Ft/ m2, az e feletti terület után
legyen 0.30 Ft.
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Helyi iparőzési adó:
Ezzel az adónemmel kapcsolatban a bizottság javaslata az volt,
hogy az önkormányzat által alapított 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévı vállalatok amelyek közüzemi, szolgáltató tevékenységük ellátásából elért árbevételük után ne fizessenek iparőzési adót.
Dr. Valach Béla a Városfenntató, Fejlesztı és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke elmondta, az rendelet-tervezet megtárgyalása
során kialakult bizottsági vélemények, módosító javaslatok az
elıterjesztésben szerepelnek. A bizottság a rendelet egységes
szerkezetbe való összedolgozásával egyetértett. Az egyes adónemek esetében a bizottság kezdeményezte, hogy a bevételek bizonyos %-át a képviselı-testület a helyi adókról szóló rendeletében címkézze meg. A bizottság azért tette ezt a kezdeményezést,
hogy a helyi adókból befolyó bevételek elsısorban a helyi lakosság érdekében legyen felhasználva.
Az egyes adónemekkel kapcsolatos álláspontja a bizottságnak:
Építményadó:
Az üdülésre, pihenésre használt építmények után fizetendı adó
mértékének 100 %-ban történı emelésével egyetértett a bizottság
azonban a más építmények adóztatásával nem .
Ennél az adónemnél a bizottságnak volt egy olyan indítványa,
hogy a bevétel 10%-a kerüljön elkülönítésre és legyen visszaforgatva a vízparti egyesületek támogatására. A felosztás mértéke
vita tárgyát képezheti. Ennek a gondolatnak az alapja, hogy a
keletkezés helyére történjen a visszaforgatás.
Telekadó:
A bizottság azzal az eltéréssel támogatta a mezıgazdasági bizottság javaslatát - 1500 m2 területig 1.50 Ft/m2 és az e terület
feletti terület után 0.30 Ft/m2 - , hogy a Selyem u. és az Újkert
sor melletti ingatlanok esetében, amelyek a közmő gerincvezeték
mellett helyezkednek el, függetlenül a terület nagyságától az
adótétel maradjon 1.50 Ft/ m2. A bizottság ezt a javaslatát azzal
indokolta, hogy a város legértékesebb részénél, egy teljes közmővel ellátott területen nem lehet cél, hogy a mezıgazdasági mővelést nem hogy eltőrjük, hanem még támogassuk is.
Magánszemélyek kommunális adója:
A bizottság egyhangúlag támogatta a területi besorolás szerinti
adófizetést. Mindenképpen javasolták a kötelezı szemétszállítási
díját az adóalapba beépíteni. Ezzel a lépéssel lehet esély arra,
hogy a város kül és belterületén a rendezetlen szemét helyzetet

333

megoldjuk, az illegális szemétlerakó helyeket megszüntessük.
Vállalkozók kommunális adója:
A bizottság egybehangzó véleménye, hogy ez az adótétel maradjon
ki a rendeletbıl.
Idegenforgalmiadó:
Ezzel az adónemmel kapcsolatban a bizottság javasolta, hogy a
képviselı-testület hozzon létre egy helyi Idegenforgalmi Alapot,
melynek forrása minden évben az idegenforgalmi adó helyben képzıdött része. Az államtól kapott - minden idegenforgalmi adóból
beszedett forint után 2 Ft -kerüljön egyéb módon felhasználásra.
A bizottság felvállalná az alapnak a mőködését és a felhasználását.
Helyi iparőzési adó:
Az adó mértékekkel a bizottság egyetértett, de itt is javasolja,
hogy az adóbevétel 20 % kerüljön kommunális célokra elkülönítésre, a felhasználásáról a bizottság döntsön.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elıljárójában a szociális érzékenységre kérte fel a képviselıket.
Kétségtelen tény, hogy a városnak szüksége van az adóbevételre,
de figyelembe kell venni, hogy a lakosságnak nincs pénze. Egyre
több szociális segély kérelem érkezik az önkormányzathoz. Mintegy 2300 munkanélküli van a városban sok az idıs nyugdíjas, a
fiataloknak is egyre nehezebb a megélhetésük. Vagy nincs munkahelyük, vagy ha van kevés a fizetés.
A beterjesztett rendelet-tervezetet jól elıkészítettnek tartotta, viszonylag egy megfontolt adó rendeletet alkothat a képviselı-testület, de a végleges döntés meghozatalánál mégis az önmérsékelésre és a szociális érzékenységre kérné fel a képviselıket.
A bizottság véleménye az egyes adónemekkel kapcsolatban:
Építményadó:
Az üdülésre, pihenésre használó építmények adóztatásával egyetértettek, az egyéb építmények adóztatását nem támogatták. Azonban ha mégis sor kerül erre, abban az esetben a bizottság az 50
Ft/ m2 tudja elfogadni.
Telekadó:
Az eredeti javaslatot fogadta el a bizottság. A maga részérıl a
telek adó bevezetését nem tartotta szükségesnek.
Magánszemélyek kommunális adója:
A bizottság javaslata megegyezett az Ügyrendi és a Mezıgazdasági
bizottság javaslatával. Ezek alapján az adó mértékét, úgy javasolták megállapítani, hogy belterület esetén ingatlanonként
2.500 Ft, Nagylapos, Öregszılı utcás része és a Bánomkert utcás
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része 1.800 Ft és a Külterületi tanyák 1.200 Ft. Véleménye szerint ez az adónem érinti legjobban a lakosságot, és ezt emelni
ettıl jobban nem szabad még akkor sem, ha a kötelezı szemétszállítási díjat is belevesszük.
Idegenforgalmiadó:
Az adómérték emelésével a bizottság egyetértett és támogatta a
Városfenntartó bizottság azon kezdeményezését, hogy a bevétel
helyben képzıdıt részét egy Idegenforgalmi Alapba helyezzük el
és az idegenforgalom fejlesztésére fordítsuk.
Helyi iparőzési adó:
A Pénzügyi bizottság által javasolt 8, 4 és 6 ezrelékes adómértékkel szemben a bizottság egy szerényebb mértéket javasolt, miszerint a termelı típusú vállalkozások 3 ezereléket, a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozásokat pedig megbontanák, úgy, hogy a szolgáltatás típusú 4 ezreléket, a
kereskedelmi 5 ezreléket fizessen. Felmerült még a bizottság részérıl, hogy a humán szolgáltatás mennyire legyen megadóztatva.
A Pénzügyi bizottság által javasolt 4 ezreléktıl kevesebbet javasolna a bizottság.
R. Nagy János a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság az
adórendelet-tervezetet nem tárgyalta, egyrészt idıhiány miatt,
másrészt mivel minden képviselı két bizottságnak is tagja, így
mindenkinek volt lehetısége arra, hogy az adó rendelettervezettel kapcsolatos véleményét elmondja.
A maga részérıl a rendelet-tervezetet jónak tartotta, az egységes szerkezetbe történı szerkesztéssel áttekinthetıbbé vált.
Egyetértett és támogatta azt a bizottsági javaslatot, miszerint
az egyes adónemekbıl befolyó bevétel címkézve kerüljön felhasználásra. Ily módon az állampolgár biztosan találkozik a pénzével
valamilyen területen.
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, amikor az
adómértékérıl beszélünk figyelembe kell venni, hogy az adó terhek milyen terhet jelentettek, és jelentenek most a lakosságnak.
1992-ben, amikor ez az adóstruktúra fel állt 10 millió forint
adó volt kivetve a lakosságra, 1994-ben pedig 8 millió forint,
tehát közel ugyan annyi. Ha figyelembe vesszük az azóta elszaladt inflációt, 2.5-3 szorosára kellett volna az adómértékeket
emelni. Az adók teljesen elinflálódtak az 1992. évhez képest.
Ilyen inflációs viszonyok mellett az önkormányzat nem engedheti
meg, hogy évekig ne emelje a helyi adók mértékét.
A Pénzügyi bizottság az elsık között tárgyalta a rendelet-
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tervezetet. A végleges egyeztetésre, amikor a többi bizottság
által tett javaslatok, módosítások megtárgyalására került volna
sor a bizottság ülése határozatképtelen volt.
Építményadó:
Az üdülık hétvégi házak után fizetendı építmény adó mértékének
100%-ban történı emelésével a bizottság egyetértett. A garázsok
megadóztatását nem javasolta a bizottság. Egyéb építmények adóztatását sem javasolták abban az esetben, ha az építményben maga
a tulajdonos végez vállalkozási tevékenységet és azért iparőzési
adót fizet.
A bizottság támogatta az alapok létrehozására vonatkozó bizottsági kezdeményezést, azonban a maga részérıl úgy vélte, hogy talán a képviselı-testület nincs kellıen felkészülve arra, hogy
errıl a mai ülésen döntsön. Kellı áttekintés után erre vissza
lehetne térni egy következı ülés alkalmával.
Telekadó:
A maga részérıl azzal a javaslattal ért egyet, hogy 1500 m2- ig
1.50 Ft/ m2 és az e felett lévı területekre 0.30 Ft./m2 adómértéket vessünk ki. Ezen kívül egyetért a Városfenntartó bizottság
azon javaslatával is, hogy az Újkert sor melletti ingatlanok
esetében függetlenül a telek nagyságától az 1.50 Ft/m2 legyen az
adómértéke.
Magánszemélyek kommunális adója:
A hivatal által beterjesztett a területi besorolás szerint a
3000 Ft, 2000 Ft, 1500 Ft/ ingatlan adómértéket javasolja a bizottság elfogadni.
Idegenforgalmi adó:
Egyetértettek az eredeti javaslattal.
Helyi iparőzési adó:
A bizottság 4, 6 és 8 ezrelékes bontásban javasolta meghatározni
az adó mértékét. A maga részérıl nem differenciálná az egyes
vállalkozási tevékenységeket, egységesen 5 ezrelékben határozná
meg az adó mértékét, egyedül a társadalmilag nem kívánatos tevékenységek esetében tenne kivételt, ezeknél 8 ezreléket javasolna.
Várfi András a Mezıgazdasági, Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottság elnöke elmondta, a bizottság kellı alapossággal
tárgyalta meg és tett javaslatot az adótervezettel kapcsolatban.
Építményadó:
A bizottság álláspontja az volt, hogy az a vállalkozó aki iparőzési adót fizet, ne fizessen építmény adót.
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Telekadó:
Javaslatuk, hogy 1500 m2 területig 1.50 Ft/m2 e feletti terület
után 0.30 Ft/ m2 legyen az adó mértéke. Illetve egyetértett a bizottság azzal, hogy közmő melletti telkek esetén a magasabb adómérték kerüljön kivetésre.
Magánszemélyek kommunális adója:
Ennél az adónemnél nem születet döntés a bizottság részérıl. A
maga részérıl a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát
fogja támogatni.
Idegenforgalmi adó:
Szükségesnek tartja a bizottság ezt az adónemet.
Heyi iparőzési adó:
A bizottság egyetértett a többi bizottság által javasolt 4, 6
és 8 ezrelékkel.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bizottsági elnökök
expozéját majd elmondta, a rendelet egységes szerkezetbe való
foglalásával érthetıbbé és áttekinthetıbbé vált, bár a szövegezése nem biztos, hogy az átlag ember számára érthetı.
A végleges döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy csak
olyan mértékő adót lehet kivetni amelyet a lakosság többsége be
is tud fizetni. Ez nyilván csak egy reális mérték lehet.
Azt is látni kell, hogy az elızı testület ott követet el hibát,
hogy nagyon szerény mértékő adót állapított meg ahhoz képest,
hogy akkor lényegesen jobban éltek az emberek.
Nagyon meg kell gondolni az iparőzési és az építmény adó mértékét.
A magánszemélyek kommunális adójánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a lakosságnak vannak bizonyos elvárásai. Eddig a kommunális adó mértéke 1.200 Ft volt ingatlanonként, ha ehhez még
hozzá vettük a kötelezı szemétszállításért fizetendı díjat ami
1.800 Ft, akkor ingatlanonként 3000 Ft ott fizettek a lakosok.
Ha most úgy döntünk, hogy a kommunális adó mértékét megemeljük
3000 Ft-ra, úgy, hogy a szemétszállításért külön nem fizettetünk
és garantáljuk, hogy mindenhonnan / a földes utcákból is / elszállítjuk a szemetet, akkor ez az összeg nem tekinthetı soknak.
A maga részérıl egyetértett a Városfenntartó bizottság azon javaslatával, miszerint az egyes adónemekbıl befolyó bevételek bizonyos %-a kerüljön elkülönítésre és a felhasználásra alapokat
hozzunk létre. Azonban úgy vélte, hogy erre a költségvetés tárgyalásánál kell visszatérni a testületnek.
Ezt követıen javasolta, hogy külön-külön tekintsék át az egyes
adónemeket és döntsenek a bizottságok által tett javaslatokról.
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Építményadó:
Balázs Imre képviselı a maga részérıl magasnak tartotta az építmény adó mértékét, azonban ha a befolyó bevétel bizonyos %-át /
a Városfenntartó bizottság által javasolt 10% / visszaforgatjuk,
akkor elérhetjük azt, hogy tudunk fejleszteni és ennek következtében megnıhet az idegenforgalom is. Kérése az volt a tisztelt
képviselık felé, hogy támogassák a bizottság erre vonatkozó javaslatát.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az alapokról való döntést nem lehet az adórendeletbe szerepeltetni, ezért
nincs értelme, hogy errıl a mai ülésen tovább vitatkozzanak. Egy
adórendeletnek nem az a feladata, hogy a befolyó adóbevételt elossza, erre a költségvetés tárgyalása során kell visszatérni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem értett egyet azzal, hogy a
mai ülésen az alapokról tovább ne beszéljen a testület. Bizonyos
esetekben a számára elfogadható adónemek mértékét befolyásolja
az, hogy a bizonyos % visszaforgatásra kap e garanciát, vagy
nem. Ha kap erre garanciát abban az esetben eltudja fogadni a
mértéket, de ha nem akkor nem tudja elfogadni.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, testületnek lehetısége van arra,
hogy határozatban döntsön az alapok létrehozásáról. Ebben az
esetben értelem szerően az elkülönített összeg a költségvetési
rendeletbe bekerül, külön megjelölve, hogy erre a célra kell
visszaforgatni.
Dr. Frankó Károly polgármester az alapok létrehozásával kapcsolatos vita lezárásaként javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület a helyi adóbevételek részbeni felhasználására létrehozandó alapokkal elvileg egyetért. A képviselıtestület kérje fel a jegyzıt, hogy az alapok létrehozásának elıkészítését végezze el és azt a költségvetés tárgyalás elıtt terjessze be a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal, 13 fı igen szavazattal, 3 fı ellen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/1995./X.12./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
helyi adóbevételek részbeni felhasználására
létrehozandó alapokkal elvileg egyetért.
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt,
hogy az alapok létrehozásának elıkészítését
végezze el és azt a költségvetés tárgyalása
elıtt terjessze be a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy döntsenek a bizottságok által az 5. §
/2/ a. pontjában meghatározott építmények után fizetendı adó
mértékére tett javaslatról.
A Képviselı-testület az 5. § /2/ a. pontjára tett bizottsági javaslatot egyhangúlag - 16 fı - támogatták.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy
ennél az adónemnél még dönteni kell a Szendrei képviselı asszony
által tett javaslatról is, melynek lényege, hogy azokkal a vállalkozásokkal ne fizettesünk építmény adót, akik iparőzési adó
fizetésére kötelezettek.
Katona Lajos bizottsági elnök aggálya az volt ezzel kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha a vállalkozó szüneteltei a tevékenységét. Ebben az esetben sem iparőzési adót, sem pedig építmény
adót nem fog fizetni az adott épület után. Ennek kivédésére került a rendelet-tervezetbe az 5. § /2/ b. pontja, amely kimondja, valamennyi nem lakás céljára szolgáló építéményre - ide nem
értve a lakás illetve garázs céljára épített, de nem a rendeltetésének megfelelı célra használt építményt is, ha abban a jogi
személy vagy egyéb szervezet saját maga gazdasági vagy feladati
ellátáshoz szükséges tevékenységet nem folytat.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök azért nem értett egyet a b.
pontban megfogalmazottakkal, mert ha az építményben a jogi személy vagy egyéb szervezet saját maga nem folytatja a tevékenységet, de kiadja bérbe, akkor fizeti az iparőzési adót a bérleti
díj után és ennek a pontnak megfelelıen építményadó fizetésére
is kötelezett lenne. A maga részérıl, úgy javasolt módosítani a
b. pontot, miszerint csak abban az esetben legyen a jogi személy

339

vagy egyéb szervezet építményadó fizetésére kötelezett, amennyiben az építményben sem saját maga sem pedig más gazdasági tevékenységet nem folytat, tehát az épület üresen áll.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak alapján az 5. §
/2/ b. pontját úgy javasolta módosítani miszerint, valamennyi
nem lakás céljára szolgáló építményre-ide értve a lakás, illetve
garázs céljára épített, de nem a rendeltetésének megfelelı célra
használt építményt is-ha abban a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdasági, vagy feladatai ellátásához szükséges tevékenységet nem folytat.
/ Knapcsek Béla képviselı úr megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
A képviselı-testület az 5. § /2/ b. pontjára tett módosító javaslattal 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett
egyetértett.
Ezt követıen a polgármester kérte a képviselıket, hogy az 5. §
/2/ b. pontjában szereplı építmények után fizetendı építményadó
mértékérıl döntsenek.
Az adómérték megállapításában a bizottságok részérıl eltérı vélemények születtek.
A Mezıgazdasági és a Városfenntartó bizottság javasolt 50 .-Ft/m2
az Ügyrendi bizottság 150 .-Ft/m2 javasolt, míg a Szociális bizottság nem tett javaslatot az adó mértékére.
Dr.Szendrei Éva bizottsági elnök visszavonta a bizottság 150
Ft/m2 javaslatát, mert a bizottsági ülésen 50 Ft/m2 fogadott el a
bizottság.
Dr. Frankó Károly polgármester módosító javaslata: az adó mértéke 100 Ft/m2 legyen.
Miután több módosító javaslat nem hangzott el, kérte, hogy elsıként döntsenek az általa tett módosító javaslatról, majd ezt követıen a bizottsági javaslatról.
A képviselı-testület a 100 Ft/m2-re tett javaslatot 6 fı igen
szavazattal elvetette, míg az 50 Ft/ m2-re tett javaslatot 10 fı
igen szavazattal és 2 fı tartózkodás mellett támogatta.
Telek adó:
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Hanyecz Margit képviselı elmondta, a Fı út mellett lévı üres
telkek tulajdonosait fel kellene szólítani a telkek gyomtalanítására.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a bizottságok a belterületi telekre vonatkozóan, amennyiben az adó alanya magánszemély az adó mértékére az alábbi javaslatokat tették.
A Pénzügyi és a Szociális Bizottság egyetértett az eredeti javaslattal.
A Mezıgazdasági bizottság javaslata, hogy egy meghatározott terület nagyságáig legyen az adómértéke 1.50 Ft/m2 , azon felül pedig 0,30 Ft/ m2.
A Városfenntartó bizottság egyetértett a mezıgazdasági bizottság
javaslatával azzal az eltéréssel, hogy az Újkert sor melletti
ingatlanok esetében / azon ingatlanok, amelyek a közmő gerincvezeték mellett helyezkednek el / függetlenül a terület nagyságától az adómértéke maradjon 1.50 Ft/ m2.
Az Ügyrendi és Jogi bizottság javaslata szerint 1000 m2 területig
2.00 Ft/m2 az e feletti terület után pedig 0.30 Ft/ m2 legyen az
adó mértéke.
Felkérte a tisztelt képviselıket, hogy a bizottságok javaslatairól külön-külön döntsenek.
A képviselı-testület a Mezıgazdasági bizottság javaslatát 9 fı
igen szavazattal elvetette, míg a Városfenntartó bizottság javaslatát 12 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett, 3 fı
ellen szavazattal támogatta.
Magánszemélyek kommunális adója
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint ennél az adónemnél nem az egyes bizottsági javaslatokról, hanem az egyes területekre vonatkozó adómértékekrıl kell dönteni.
Ezen kívül dönteni kellene még arról, mi lesz a kukás szemétszállítás sorsa.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, abban az esetben szavazza meg a magasabb adómértékeket, amennyiben ezek az értékek a
kötelezı szemétszállítási díjat is tartalmazni fogják. A maga
részérıl úgy tartotta tisztességesnek, ha már magasabb adót vetünk ki a lakosságra, akkor cserébe adnunk kell annyit, hogy a
szemétszállításért már külön nem kérünk.
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Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, ha ezt az
elképzelést támogatjuk, úgy tisztában kell lenünk azzal, hogy a
magánszemélyek kommunális adójából befolyó bevétel csak a szemétszállítás megoldására lesz elegendı. Más kommunális célra ebbıl a bevételbıl nem fog jutni.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, a bizottságok annak alapján
tették a magasabb adómértékre a javaslatukat, hogy abba a szemétszállítás díja is szerepelni fog.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl soknak tartotta a 3.000
Ft kommunális adót. Nagyon sok embernek nehézséget fog okozni
ennek az összegnek a befizetése. Differenciáltan kellene ezt az
összeget.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl támogatta a bizottságok ilyen irányú elképzelését.
Miután több vélemény, javaslat nem hangzott el a polgármester
kérte a testületet hozzák meg a döntést az egyes adómértékekre
tett javaslatokról.
Az I. Belterületre a javasolt adómérték 2.500 és 3.000 .-Ft
volt.
A képviselı-tetület a 2.500.- Ft 7 fı igen szavazattal elvetette, míg a 3.000 Ft-ot 10 fı igen szavazattal támogatta.
A II. Nagylapos, Öregszılı utcás része és a Bánomkert utcás részeire a javasolt adómérték 1.800, 2.000, és 2.500 Ft.
A képviselı-testület az 1.800 Ft-ot 5 igen szavazattal, a
2.000.-Ft-ot 2 igen szavazattal elvetette, míg a 2.500 Ft-ot 10
fı igen szavazattal támogatta.
A II. Külterületi tanyákra javasolt adómérték 1.500 és 1.200 .Ft volt.
A képviselı-testület az 1.500 Ft-ot 4 fı igen szavazattal elvetette, a 1.200 Ft-ot 13 fı igen szavazattal támogatta.
Vállalkozók kommunális adója
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a bizottságok egybehangzó véleménye az volt, hogy a vállalkozók kommunális adója
maradjon ki az egységes rendelet-tervezetbıl.
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Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek a bizottságok véleményével, úgy az fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 fı igen -szavazattal támogatta a bizottságok véleményét.
Helyi Iparőzési adó
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a helyi adókkal kapcsolatos bizottsági és az érdekképviseleti szervekkel történı megbeszélés
alkalmával ez az adónem váltotta ki a legnagyobb vitát. Hosszas
tárgyalás során alakult ki ez a tervezet, amelyre azt lehet mondani, hogy majdnem konszenzuson alapszik. Ennek ellenére ennek
az adónemnek lehet a legrövidebb idıt jósolni, mivel a kormány
tett egy módosító javaslatot az országgyőlés felé, amelyben a
helyi adókról szóló törvényt kívánja módosítani. Ennek a módosításnak a lényege, hogy az adóalapjának a számításánál, az hogy
az adó alapja a nettó árbevétel legyen vagy a hozzáadott érték.
Mivel az önkormányzatnak nincs lehetısége változtatni az adó
törvényen, ezért ezt a tervezetet ideiglenesen javasolta elfogadni a képviselı-testületnek.
Ami miatt jelentısége van a helyi iparőzési adó elfogadásának
az, hogy költségvetés készítése során tervezhetı legyen a befolyó bevétel összege.
Pápai Pálné csoportvezetı elmondta, mielıtt a helyi iparőzési
adómértékérıl döntene a testület el kell döntenie, hogy a 27. §
Adómentesség, adókedvezmény cím alatt a /3/, /4/, /5/ bekezdések
-amelyek nem a törvényen alapuló mentességek-, szerepeljenek e a
rendeletben.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, döntsenek
elsıként arról, hogy a 27. § /3/, /4/, /5/ bekezdések szerepeljenek e a rendeletben.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 fı igen szavazattal - támogatta, hogy a tervezetben szereplı 27. § /3/, /4/,/5/ bekezdései, mint nem a törvényen alapuló mentességek szerepeljenek a
rendeletben.
Gonda Károly helyi vállalkozó kérése az volt a helyi iparőzési
adó mértékének megállapításával kapcsolatban, hogy amennyiben
megoldható azok a vendéglátó egységek, akik meglegkonyhát is mőködtetnek ne legyenek egyenlıen elbírálva azokkal az egységek-
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kel, akik csak szeszes italt árusítanak. Az évi adó mértéke az
adóalapjuknak a 4 ezreléke legyen.
Dr.Hunya Miklós az endrıdi Takarékszövetkezet igazgatója azzal a
kéréssel fordult a tisztelt képviselı-testület felé, hogy a 29.
§ /4/ bekezdésének a. pontjából a " kereskedelmi-hitelbanki- és
egyéb pénzügyi szolgáltatás, valamint a biztosítási szolgálatás
kerüljenek a /4/ bekezdés d. pontjába.
Az árbevételük után az évi adó mértéke az adóalap 6 ezreléke legyen.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl támogatta a fenti
kérelmet, javasolta a /4/ bekezdés d. pontját úgy módosítani,
miszerint " kereskedelmi szolgáltató típusú vállalkozásoknál,
valamint a kereskedelmi,-hitelbanki,- és egyéb pénzügyi szolgáltatásból, illetve a biztosítási szolgáltatás esetén az évi adó
mértéke az adóalap 6 ezreléke ".
Ezt követıen a polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben egyetértenek a Katona képviselı úr módosító javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 13 fı igen szavazattal, 1 fı ellen szavazattal, és 3 fı tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a helyi iparőzési adó
mértékének megállapításánál dönteni kell még az alkalmi jelleggel folytatott iparőzési tevékenység esetén az adó általány öszszeg napi hány forint legyen.
A bizottságok egyhangúlag az eredeti javaslat szerinti összeget
támogatták, miszerint az adó általány összege napi 200.-Ft, kivéve a szeszes italok árusítása, a szerencsejáték szolgáltatás
továbbá erotikus és szexuális árúk árusítása, ahol a napi általány összeg napi 500.-Ft.
Kérte a testületet hozzák meg döntésüket ezzel kapcsolatban.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 fı igen szavazattal- támogatta az eredeti javaslatot.
Szintén ennél az adónemnél az adómérték megállapítására a Szociális és Egészségügyi bizottságnak volt egy olyan javaslata, miszerint a vállalkozó és magánpraxissal rendelkezı orvosok a leg-
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alacsonyabb kategória szerinti iparőzési adót fizessenek. Jelen
esetben a legalacsonyabb kategória az elért árbevétel után az
évi adómérték az adóalap 4 ezreléke.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök véleménye szerint, nincsenek
rosszabb helyzetben a vállalkozó orvosok, mint más tevékenységet
folytató vállalkozók. Éppen elég sok mindent kaptak már ettıl a
várostól, ezért a maga részérıl nem támogatta, hogy a legalacsonyabb kategória szerint fizessenek.
A polgármester kérte a képviselıket elsıként döntsenek a Szociális bizottság által tett javaslatról.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 2 igen szavazattal
elvetette.
Végezetül dr. Frankó Károly polgármester felkérte a testületet,
hogy a fenti javaslatok figyelembevételével a helyi adókról szóló rendeletet alkossa meg. Felhívta a képviselık figyelmét arra,
hogy az érvényben lévı SZMSZ értelmében a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal - megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1995./...../KT. számú rendeletét
a helyi adókról

A rendelet megalkotása után a polgármester elmondta, a magánszemélyek kommunális adója mértékének megállapítása során több képviselı is támogatta azt a javaslatot, miszerint a lakossági szemétszállítás díja kerüljön beépítésre a belterületen fizetendı
kommunális adó mértékébe. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a szemétszállítás a város egész területén intézményesen kerüljön megoldásra.
Ezen javaslatokat figyelembevéve, javasolta a testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület a magánszemélyek kommunális adója módosításának hatálybalépésével egyidejőleg a lakossági szemétszállítást a város egész belterületén intézményes formában kívánja megoldani. Ennek érdekében az adó
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mértékébe beletartozik a szemétszállítási, ártalmatlanítási díj
is.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag -17
igen szavazattal - támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1995./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
magánszemélyek kommunális adója módosításának hatálybalépésével egyidejőleg a lakossági szemétszállítást a város egész belterületén intézményes formában kívánja megoldani.
Ennek érdekében az adó mértékébe beletartozik a szemétszállítási, ártalmatlanítási díj
is.
Határidı: 1996. január 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 5. számú mellékletének módosítása
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés ismertetéseként elmondta,
az intézmények szervezeti mőködési szabályzata jóváhagyásának a
fenntartó hatáskörbıl való átruházása bizottsági hatáskörbe
azért lenne célszerő, mert egyrészt megrövidülne a jóváhagyás
ideje, másrészt pedig ezeket a szabályzatokat mindig a szakbizottság véleményére figyelemmel hagyta jóvá a képviselıtestület. A harmadik érv pedig, hogy mind az Ügyrendi és Jogi
Bizottságban, mindpedig a Kulturális Bizottságban van jogi végzettségő tag, aki adott esetben a törvénysértı dolgokat ki tudja
szőrni.
Miután több hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el a
polgármester úr felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 igen szavazattal - megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1995./..../KT. számú rendeletét
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 5. számú
mellékletének módosításáról
Kiegészítı állami támogatási igény az állami költségvetésbıl
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a testületet annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 igen szavazattal - az elıterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/1995./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésrıl
szóló 1994. évi CIV. tv. 6. sz. mellékletének 2. pontja alapján az 1995. évi költségvetés forráshiány miatt kiegészítı támogatást igényel az állami költségvetésbıl.
Az önkormányzat igénye 10.000.000 Ft,
azaz Tízmillió forint.
A Képviselı-testület kinyilatkozza,
hogy
-1995. évben induló céltámogatással
megvalósuló beruházás a mőködı egészségügyi
intézmények gép-mőszer beszerzésén kívül nem
valósul meg.
-Intézményeit is ideértve 3 hónapra, vagy ennél hosszabb
idıre lekötött tartós bankbetéttel, vagy legalább ilyen idıtartamra szóló, bank által kibocsátott értékpapírral, állampapírral
nem rendelkezik.
Ez a kinyilatkozás nem
vonatkozik a három középiskola ál-
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tal beszedett szakképzési hozzájárulások kezelésére.
-Az egészségügyi, szociális, oktatási intézmények intézményenkénti kihasználtsága az 50
%-ot meghaladja, így nem kellett
kezdeményezni a társulás útján
történı közös fenntartást.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kiegészítı támogatási igényt
készítse el, és azt a Pénzügyminisztériumhoz
a Békés Megyei TÁKISZ-on keresztül haladéktalanul nyújtsa be.
Határidı: azonnal
Blaha és térsége szennyvízcsatorna kiépítése
Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elmúlt testületi ülésen a téma
tárgyalása során olyan döntés született a testület részérıl,
hogy a gyomaendrıdi Csatornamő társulat által felvételre kerülı
1.110.000 forint hitel és kamatainak visszafizetésére kézfizetı
kezességet vállal. Megállapítást nyert, hogy a hatályban lévı
rendelkezések értelmében az önkormányzat ilyen kezességi nyilatkozatot nem tehet, mivel az jogszabályba ütközı cselekedet.
Azonban hitel fedezetként felajánlhat ingatlant, amelyet a pénzintézet jelzáloggal terhel a hitel és járulékai erejéig.
Jelenleg a Fı u. 167. számú és a Fı u. 214. számú önkormányzati
ingatlanok azok amelyek, hitelfedezeti jelzálogként felajánlhatóak.
A felajánlásban annyi a kockázat, hogy amennyiben az önkormányzat nem fizeti vissza a felvett hitelre a saját erıs részt, illetve a lakosság sem fizeti vissza a hitel rájuk esı részét, abban az esetben ezeket az ingatlanokat a pénzintézet elárverezi.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdése az volt, hogy van e még
az önkormányzatnak annyi vagyona amit késıbb hasonló célra feltud ajánlani.
Csorba Csaba jegyzı a polgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, jelenleg az önkormányzat a fent említett ingatlanokon
kívül nincs felajánlható szabad vagyontárgya. A kivitelezés megkezdéséig olyan rövid idı áll rendelkezésre, hogy nem találtak
más megoldási lehetıséget.
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Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, bármennyire
is kockázatosnak is tőnik ez a felajánlást, azt azonban még sem
vállalhatja fel a testület, hogy ennek megtagadása miatt meghiúsuljon egy olyan beruházás, amelyre állami céltámogatást is kaptunk.
A maga részérıl támogatta az elıterjesztést.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett a Katona képviselı úr
által elmondottakkal. Kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület 15 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1995./X.12. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. szeptember 28-án
240/1995./IX.28./Kt. szám alatt hozott határozatát úgy módosítja, hogy a Gyomaendrıdi
Csatornamő Társulat 1.110.000.-Ft-os hitelfelvételét támogatja, hitelfedezeti jelzálogként a Gyomaendrıd, Fı u. 167. és Fı u.
214. szám alatti önkormányzati ingatlanait
ajánlja fel.
Határidı: 1995. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola
kérelme
Csorba Csaba jegyzı az iskola kérelmével kapcsolatban elmondta,
a képviselı-testület a 287/1994./XI.17./ számú határozatában
döntött arról, hogy a Hısök u. 33. szám alatt lévı szolgálati
lakást az iskola részére használatra átadja a tulajdoni viszony
rendezéséig.
Idıközben a tulajdonviszony rendezése lezajlott, a Református
Egyház pénzbeli kártalanítást kap ezért az épületért, így a továbbiakban teljes egészében a képviselı-testület rendelkezik az
épületrıl.
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A polgármester kérte a képviselıket adjanak helyt az iskola kérelmének.
A képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/1995./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı iskola használatában lévı Gyomaendrıd, Hısök u.
33. szám alatt lévı szolgálati lakást az iskola Oláh Jánosné szakoktató részére 1995.
október 15-tıl 1996. július 31-ig használatba adja.
Határidı: azonnal

A napirendek megtárgyalása után bejelentés, kérdés, interpelláció nem hangzott el, így a polgármester megköszönte a képviselık
és valamennyi jelenlévı részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Dr. Valach Béla
hitelesítı
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