Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. október 31-i
ülésérıl.
Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, 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, Balog Károlyné, Pápai Pálné, Nagy
Istvánné, Gyuricza Máté csoportvezetık, dr. Debreceni
Gizella jogász,
az 5. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal
Megyeriné Csapó Ildikó a Katona József Városi Mővelıdési Központ igazgatója, Hornok Lajosné a Közösségi
Ház igazgatója,
a 7. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal
Kolohné Pelyva Edit a Városi Piac Iroda vezetıje,
önkormányzati intézmények vezetıi, Dógi János a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
a helyi Rendırırs parancsnoka, pártok, társadalmi
szervek képviselıi, valamint a helyi és megyei sajtó
képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A képviselı-testület teljes létszámmal /18 fı/ jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos és dr. Kovács
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Béla képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt a rendkívüli testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Czibulka György alpolgármester úrral a Külügyminisztériumban
jártak, a PHARE programból adódó lehetıségekkel kapcsolatos tájékozódás céljából.
- Október 14-16. között Gyomaendrıd Város Díszpolgára Határ Gyızı Londonban élı író volt vendége városunknak.
- Október 17-én a TÖOSZ Szociális és Egészségügyi Bizottságának
elnökeként részt vett a bizottság soron következı ülésén, ahol
több jelentıs ügyben is határozat született.
- Október 21-24. között Nagyenyed testvérvárosunk küldöttsége
járt városunkban. Itt tartózkodásuk ideje alatt megtekintették a
város nevezetességeit, részt vettek az október 23-i városi ünnepségen, valamint találkoztak az önkormányzati intézmények vezetıivel, és beszélgettek arról, hogy milyen lehetıségek mutatkoznak a sport, kultúra, oktatás és egyéb területeken a két város között meglévı kapcsolat kiszélesítésére, elmélyítésére.
Mindezek elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester bejelentette, hogy 1996. december 31 napjával megválik polgármesteri
tisztségétıl, és 1997. január 1-tıl visszamegy a törvény által
biztosított eredeti munkahelyére a régi körzetébe háziorvosnak,
amire most van lehetısége. Kérte a tisztelt képviselıtestületet, hogy a bejelentését vegyék tudomásul, ezen szándéka
végleges, számára megváltoztathatatlan.
Több bejelentése nem lévén megkérdezte az alpolgármester urat és
a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Miután az érintettek részérıl bejelentés nem volt szót kért
Tótka Sándor képviselı.
Tótka Sándor képviselı elmondta, az Újkert sori és a Főzfás- zugi telektulajdonosok közül 21-en panasszal fordultak hozzá a kivetett telekadó mértékével kapcsolatban. A panaszosok szerint a
magas telek adó miatt nehezen, vagy egyáltalán nem lehet ezeken
a területeken a telkeket értékesíteni.
A maga részérıl indítványozta, hogy még ez év ıszén bírálják
felül és módosítsák a telek adó mértékét.
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Több napirend elıtti bejelentés nem hangzott el, így a polgármester úr javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı volt.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés feltételeirıl
és eljárási rendjérıl szóló rendelet-tervezet második fordulós vitája

2./

A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított és kiegészített
7/1991./IX.19./KT. számú rendelet módosítása

3./

A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló rendelet módosítása

4./

Az egészségügy átalakításához fedezet biztosítása

5./

A Katolikus Általános Iskola részére támogatás

6./

Közmővelıdési intézmények beszámolója

7./

Városi Piac Iroda mőködése 1996. évben

8./

Csipai Imre Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 6/3. sz. alatti lakos vételi ajánlata a 10080 hrsz-ú ingatlanra

9./

Az endrıdi sportpálya körüli fák kitermelésének vizsgálata

10./ A Kisréti úti óvoda területének hasznosítása
11./ A 33/1996./II.29./KT. számú Képviselı-testületi határozat
végrehajtása
12./ Körösök-Völgye Területfejlesztési Közhasznú Társaság által
benyújtott pályázathoz saját erı biztosítása
13./ Körös-szögi Közhasznú Társasághoz csatlakozás
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14./ Horváth Józsefné szociális intézményi felvétele és felajánlása
15./ Gyomaszolg Kft. beszámolója a járdajavítási és kátyúzási
munkák elvégzésérıl
Az alábbi napirendeket az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.,b pontja
alapján a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja:
16./ Átmeneti nevelési segély fellebbezések
17./ Lakásfenntartási támogatás elutasításának fellebbezése
18./ Rekline Stúdió kérelme
Az 1. napirendi pont megtárgyalása elıtt dr. Frankó Károly polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a lejárt határidejő
képviselı-testületi határozatokról készült jelentést fogadják
el.
A képviselı-testület a jelentést egyhangúlag, vita nélkül 18
igen szavazattal elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
303/1996./X.31./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
274/1996./IX.26./, 276/1996./IX.26./,
277/1996./IX.26./, 288/1996./IX.26./,
290/1995./XI.30./, 339/1995./XII.21./ számú
határozatokról készült jelentés elfogadta.
Határidı: azonnal
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezés feltételeirıl és
eljárási rendejérıl szóló rendelet-tervezet második fordulós vitája
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta a rendelettervezetet.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, bár nem ismeri az ide
vonatkozó törvényi rendelkezést, de felmerült benne a kérdés,
hogy mitıl népi kezdeményezés az ha aláírást győjteni csak a
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jegyzı által hitelesített -aláírt, lepecsételt -ív másolatán lehet.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke a képviselı asszony felvetésére elmondta, a törvény így rendelkezik. A
jegyzı nem a népi kezdeményezés tartalmát bírálja felül, hanem
hitelesíti azt az ívet, amely tartalmazza azt a kérdést/ kérdéseket /, amelyre a népi kezdeményezés irányul, illetve az aláíráshoz szükséges rovatokat, amelyen a kezdeményezık majd az
aláírásokat győjthetik.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, népi kezdeményezés
esetében a jegyzınek van egy garanciális szabályi lehetısége,
amikor is adott esetben megtagadhatja az aláírás hitelesítését.
A jogszabály rendezi, hogy ilyen esetben milyen lehetıségük van
az aláírást kezdeményezıknek, vagy aláírást győjteni kívánóknak,
a jegyzıi határozat bírósági úton történı felülvizsgálatára,
megváltoztatására vonatkozóan.
Czibulka György alpolgármester elmondta, az elhangzottak kapcsán
felmerül a kérdés, hogy annak idején amikor az ivóvíz ügyben,
illetve az elmúlt napokban a polgármester úr lemondására győjtöttek aláírást a kezdeményezık, azok megfeleltek e az ide vonatkozó jogszabályi elıírásoknak, vagy nem.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, mind két esetben szabályszerő az aláírásgyőjtése, csak jogi következmények nem főzıdnek hozzá. Adott esetben, ha a népi kezdeményezésre gondolunk, a képviselı-testület nem köteles azt megtárgyalni.
További hozzászólás, vélemény a tervezettel kapcsolatban nem
hangzott el, így Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1996./...../Kt. számú rendeletét
a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl
és eljárási rendjérıl
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A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított és kiegészített
7/1991./IX.19./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátott a rendelettervezetet.
Megyeri László aljegyzı elmondta, technikai okok miatt a rendelet-tervezetbıl lemaradt a záró rendelkezés, kérte a tisztelt
képviselıket, hogy a rendelet megalkotása során ezt vegyék figyelembe.
A képviselık részérıl további hozzászólás, vélemény nem hangzott
el, így a polgármester javasolta a rendelet megalkotását. Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1996./..../Kt. számú rendeletét
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
többször módosított és kiegészített
7/1991./IX.19./KT. számú rendelet
módosításáról
A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló rendelet módosítása
Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt képviselık figyelmét,
hogy szintén technikai okok miatt a beterjesztett rendelettervezet nem tartalmazza a hatályba léptetı rendelkezést. Kérte
a képviselıket, hogy a rendelet megalkotása során ezt vegyék figyelembe.
Miután egyéb hozzászólás, vélemény a tervezettel kapcsolatban
nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester felkérte a
képviselıket a rendelet megalkotására, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1996./..../Kt. számú rendeletét
a térítési díj és tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló
19/1996./IX.30./KT. számú rendelet módosításáról
Az egészségügy átalakításához fedezet biztosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mindenki elıtt ismeretes, hogy a városi Szülıotthon ez év december 31-el megszőnik. A
szülıotthon rendelıintézetté történı átalakításához pályázatot
lehetett benyújtani a Népjóléti Minisztériumhoz. Az épület átalakításához 25 millió forint lett betervezve, azonban a minisztériumhoz benyújtott pályázaton csak 15 millió forintot nyert a
város. Mivel ez az összeg nem elegendı az átalakításhoz, így az
önkormányzatnak még az 1997. évi költségvetésében fedezetet kell
biztosítani az elıterjesztésben felsorolt összegben.
Dávid István képviselı elmondta, az elıterjesztésben felsorolt
gép-mőszer vásárlásokkal kapcsolatban kikérte néhány szakembernek -orvosnak- a véleményét. A szakvélemények szerint például,
ha a beteg az újraélesztı géphez /defibriláttorhoz/ nem tud 3
percen belül hozzájutni, akkor teljesen fölösleges ez a mőszer.
Tudomása szerint ez a defibriláttor 5 millió forintba kerül,
ezen felül a szakmai ellátottság sem adott a városban ehhez a
géphez, mindezek alapján felvetıdik a kérdés, hogy akkor mi
szőkség van a megvásárlására. Véleménye szerint azokra az eszközökre, gépekre, amelyek luxusak, amelyeket lehet mellızni, azokra nem kellene költeni.
A tüdıgondozó átalakításával kapcsolatban elmondta, a lakosság
az átalakítást nem helyesli, nem javasolja. Annak a stabil röntgen gépnek a megbontása, átvitele tetemes összegbe kerül, nem
szólva arról, hogy olyan épületbe helyeznék át, amely statikailag sem megfelelı, valamint a bıvítése sem lehetséges, esetleg a
Holt -Körös partja felé.
Személy szerint ezzel a koncepcióval kapcsolatban is ugyan olyan
rossz érzései vannak, mint annak idején a Sportcsarnok építésével, amelyek utólag be is jöttek, hiszen nem jó helyre építették. Ugyan úgy lesz a szülıotthon épületével is, egy eldugott
helyen van, nincs terjeszkedési lehetıség.
Véleménye szerint a központi orvosi rendelıt a két városrész közé kellene elhelyezni, miért kell mindent a gyomai városrészre
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építeni. Miért nem engedjük, hogy a város lakossága döntse el,
hogy mit hová, és mikor építsünk.
Dr. Gedei Margit az egészségügyi intézmény vezetıje reagálva a
képviselı úr hozzászólására elmondta, a defibrillátor nem 5 millió, hanem 500.000 forintba kerül. Fontos tudni, hogy az ügyelet
ezen defibriláttor nélkül nem mőködhet. Kétségtelen, hogy betegnek minél rövidebb idı alatt hozzá kellene jutni ehhez a géphez,
de nyilván, hogy már vannak panaszai, akkor amikor az ügyeletre
kerül, így az ellátását megtudják kezdeni, de ha adott esetben
éppen ott áll le a szívverése, nem mindegy, hogy ez a fél millió
forintos beruházás, - ha öt évben egyszer is-, de megmenti az
életét, vagy azért hal meg mert a szükséges mőszer nem állt rendelkezésre.
A röntgen áthelyezésével kapcsolatban elmondta, amennyiben a tüdıgondozó a mostani helyén marad, úgy 7 orvosi munkaórából kellene az egész épület dologi kiadásait fedezni. A tervek alapján
a röntgent a szülıotthonban meglévı két épület közé felépített,
teljesen új épületrészbe helyeznék el, tehát az épület statikailag teljesen megfelelı lesz.
Nyilván való, hogy mindenkinek jobb lenne, ha a város összes
egészségügyi intézményét egy helyen tudnák elhelyezni, hiszen a
mőködtetése, fenntartása is olcsóbb lenne, arról azonban az önkormányzatnak kell dönteni, hogy ennek megvalósítására tudna e
több millió forintot biztosítani, vagy nem. Erre vonatkozó számításokat nem végeztek, mivel csak az elmúlt hetekben merült fel
annak gondolata, hogy talán jobb lenne a 617. sz. Ipari iskola
épületébe elhelyezni egy központi egészségügyi intézményt. Fontos tartotta hangsúlyozni, hogy a városi egészségügy átalakítás
nem az İ személyes ötlete volt, hanem abból adódott, hogy a
megszőntetendı fekvıbeteg ellátás átalakítására pályázatot
nyújthattunk be a Népjóléti Minisztériumhoz. Bár a pályázaton
nyert 15 millió forint nem elég az átalakításhoz, azonban a mai
költségvetési helyzetben nem engedhetı meg, hogy ennyi pénzrıl
is lemondjunk. Az önkormányzatnak sem mindegy, hogy az átalakítás teljes összegét kell biztosítania, vagy csak egy részét.
A maga részérıl nagyon örülne annak, ha a szülıotthon épületébe
a szakrendelıket ki tudnák alakítani, és az önkormányzat biztosítani tudná a hiányzó összeget a jövı évi költségvetésébıl.
A Városfenntartó bizottság részérıl felmerült, hogy az egészségügyi alapellátás Tüdıgondozó épületébe történı áthelyezésével 40
négyzetméterenként, legalább egy személygépkocsi részére parkolót is kell biztosítani, jelen esetben 10 személygépkocsi részére, amelynek a bekerülési költsége megközelítıleg 2.000.000 fo-
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rint lenne. A gépkocsik parkolása eddig sem okozott gondot tekintve, hogy a Tüdıgondozó egyirányú utcában van, illetve az udvaron is lehetıség van parkolásra, éppen ezért a maga részérıl
nem tartotta szükségesnek, hogy még 2 millió forintért parkolókat is építsenek.
Befejezésként elmondta, tulajdonképpen azért gondolkodtak a város egészségügyének átalakításában, hogy a város pénzt kapjon a
Népjóléti Minisztériumtól, valamint azért, hogy az egészségügyet
olyan helyzetbe hozzák, hogy 30 egészségügyi dolgozónak továbbra
is munkahelyet biztosítson.
Dr. Frankó Károly polgármester a parkoló kialakításával kapcsolatban elmondta, jelenleg nem olyan jelentıs a gépkocsiforgalom
a Tüdıgondozó elıtt, hogy indokolt lenne ekkora összegért parkolót kiépíteni.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke elmondta, a
parkoló kialakításának szükségességét nem a bizottság találta
ki, hanem az Építési Szabályzat elıírásait figyelembe véve ajánlották a Szociális és Egészségügyi bizottság figyelmébe.
Az egészségügy átalakításáról összességében az volt a véleménye,
hogy pillanatnyilag egy elıre lépést jelent a szülıotthon átalakítása, azonban hosszú távon nem ez lenne a megoldás. A hosszú
távú megoldást az jelenthetné, ha az egész egészségügyet a hozzájuk tartozó intézményeket,
/ mentı, családsegítı központ/ egy épületbe helyeznénk el, például szóba jöhetne az Ipari iskola épülete, vagy a volt Enci
épülete.
Természetesen tisztában van azzal, hogy mindez 40-50 millió forintos beruházást jelentene a városnak, de megítélése szerint,
ez a megoldás állna legközelebb a realitásokhoz.
Véleménye szerint ennek a koncepciónak az a legnagyobb hibája,
hogy nem készült kétféle stratégia. Az egyiket a realitásokhoz,
míg a másikat a pillanatnyi lehetıségekhez igazítani, és a kettı
között lehetett volna párhuzamot vonni és valahol egyezségre
jutni. A városnak hosszú távon, nem években, hanem évtizedekben
kellene gondolkodni.
Dávid István képviselı egyetértett a Valach képviselı azon véleményével, hogy hosszú távon ezzel a megoldással nem oldunk meg
semmit. Ez a 15 millió forint arra sem elegendı, hogy a minimális gondjainkat megoldjuk. Ahhoz, hogy ezt a koncepciót kivitelezni tudjuk, még 40 millió forinttal a városnak hozzá kellene

444

járulni, de mibıl. Nekünk képviselıknek hosszú távon kellene
gondolkodnunk.
Véleménye szerint ezzel a megoldással csak pillanatnyilag oldjuk
meg a városi egészségügy helyzetét, azonban hosszú távon nem
tudjuk a város érdekeit szolgálni. Ha már úgy is pénzt kell biztosítani a képviselı-testületnek, akkor már valahol a város közepén kellene elhelyezni ezt az intézményt.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke az alábbi kérdésekre
kért választ.
Egyik kérdése, hogy ez a koncepció anyagilag meg állja e a helyét, a képviselı-testület által biztosítandó összegbıl megvalósítható e az átalakítás, olyan szinten ahogy az meg lett tervezve, ugyanis szakmai körökben kételyek merültek fel ezzel kapcsolatban.
Szerette volna, ha felelıs körök megerısítenék abban, hogy mindez olyan szinten van megtervezve, hogy a megvalósulás végére
tartalmilag azt fogják elérni, amit szerettek volna, és abból a
pénzbıl, ahogy meg lett tervezve.
Az elıtte felszólaló képviselık részérıl elhangzottak különbözı
felvetések a hosszú távú megoldást illetıen, azonban a maga részérıl úgy érezte, hogy ezek talán már egy kicsit elkésett felvetések. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mennyire elkésettek ezek a felvetések. Konkrétan arra kérdezett rá, hogy melyek
az idıhorizontjai ennek a koncepciónak, mikor kezdıdik és mikorra fejezıdik be az átalakítás. Egyrészt az idı szempontjából
volna e még lehetıség arra, hogy változtassunk ezen koncepción,
illetve ha azt mondanánk, hogy nem a szülıotthon épületét akarjuk átalakítani, hanem egy másikat, akkor el esnénk e ettıl az
állami támogatástól?
Önmagában egyet lehet érteni ezzel a koncepcióval, nagyon jó arra, hogy a város egészségügyét rendbe tegyük, hiszen évekig nem
várhatunk vele, de az egészséges megoldást, még is az jelentené,
ha Gyoma és Endrıd között, valahol középen helyeznénk el egy
központi egészségügyi intézményt.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett az elıtte felszólalók azon
véleményével, hogy amennyiben még van rá lehetıség, egy hosszabb
távú végleges megoldásban kellene gondolkodni.
Dr. Frankó Károly polgármester nem értette, hogy a képviselık
részérıl miért vetıdött fel az Ipari iskola épülete, mikor az
egyenlıre még iskolaként mőködik és tudomása szerint nem is vetıdött fel a megszüntetésének gondolata.
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Ezen kívül fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a pályázaton
elnyert 15 millió forint kizárólag a szülıotthon átalakítására
használható fel.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke hangsúlyozta, ha ebben az évben nem lépünk a városi egészségügy átalakításában, úgy
a szakellátásoknak teljesen vége lesz, és a lakosságnak utaznia
kell azért, hogy szakellátásban részesüljön. Mint azt a polgármester úr is elmondta, a 15 millió forintot a szülıotthonban
megszőntetett fekvıbeteg ellátásért kaptuk. Mindenképpen okos
dolog volt a városi Egészségügyi Intézmény vezetıje és a hivatal
illetékes szakemberei részérıl, hogy kidolgozták ezt a koncepciót, annak érdekében, hogy ha már megszőnik a szülıotthon, cserébe egy olyan alap és szakellátó intézményeket hozzunk létre,
amely a város összlakosságának érdekeit szolgálja és minıségi
változtatást jelent a város egészségügyi ellátásában.
Kétségtelen, hogy hosszabb távon egy központi helyen kialakított
egészségügyi intézmény jelentené a megoldást, de erre az önkormányzat semmiféle állami támogatást nem kapna, ezt saját erıbıl
kellene megoldani, amire a jelenlegi költségvetési helyzetben
nincs lehetıség.
A maga részérıl javasolta a képviselıknek, fogadják el a városi
egészségügy átalakítására vonatkozó koncepciót.
Dr. Gedei Margit a városi egészségügyi intézmény vezetıje reagálva az elhangzottakra, illetve válaszolva a feltett kérdésekre
elmondta, ellentétben a Dávid képviselı úr által elmondottakkal,
az egészségügyi struktúraváltáshoz nem 40 millió forintot kell
biztosítani az önkormányzatnak, hanem a minisztériumtól kapott
15 millió forinton felül kellene még további 15 millió forint az
épület átalakításához, illetve 10 millió forint a minimális mőszerezettség biztosításához, tehát összesen 25 millió forintra
lenne még szükség.
Az új rendelıintézet kialakításainak terveit Novodonszky Pál készítette, az ÁNTSZ elıírásainak megfelelıen, amely hosszú távon
az európai színvonalnak is megfelel.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a beruházónak
a kompetenciája és a felelıssége az, hogy megítélje, hogy a tervezés pénzügyi szempontból is megfelelı e, reális költségvetés
lett beállítva, az átalakítás elvégezhetı e ebbıl az összegbıl.
Kérdése az volt, hogy az egészségügyi intézmény vezetıje tud e
egyértelmő választ adni ezekre a felvetésekre.

446

Dr. Gedei Margit intézményvezetı a képviselı úr felvetésére elmondta, pénzügyi szempontból a tervezés megfelelı, az átalakítás
elvégezhetı ebbıl az összegbıl. A tervezett költségvetés a várható inflációt is tartalmazza.
A szülıotthon átalakítását január 1 elıtt nem tudják elkezdeni,
mivel a mőködési engedély ez év december 31-ig szól, de fél év
alatt 1997. július 1-re az átalakítást be kell fejezni.
A tüdıgondozó épületének átalakításának 1997. július 30-ig kell
elkészülni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a fenti vélemény
nyilvánításával, nem az volt a célja, hogy kötöszködjön az
egészségügy fejlesztésével, és fenntartásával kapcsolatban,
mindössze arra akart rávilágítani, hogy hosszú távon mi jelenthetné a végleges megoldást.
Azt mindenképpen látni kell, hogy a jelenlegi információk alapján a képviselı-testület lépés kényszerben van, el kell hogy fogadja ezt a koncepciót.
Vannak olyan szakágazatok, amelyekre az érvényes jogszabályok
értelmében lehet hosszú vagy középtávú koncepciót kialakítani.
Az egészségügy azonban jelenleg teljesen forrásban van, ezért
idınként indokoltak ilyen ad hoc lépések.
Hiányolta azonban, hogy az általános iskolák után a középiskolák, szakképzı intézmények még nem lettek igazán ízekre szedve.
Felmerül a kérdés, hogy mi a fontosabb, az, hogy a város a költségvetésébıl hosszú távon ki tudjon jönni, vagy megmaradjanak a
bizonyos számú, külön álló intézményeink.
Mindenképpen a hosszú távú, felelıs gondolkodásra hívta fel a
tisztelt képviselık figyelmét.
Lépéskényszerben lévén, javasolta az elıterjesztésben foglaltak
elfogadását.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a tervezı elvállalta a felelıs mőszaki lebonyolító szerepét is, úgy gondolja, hogy ezt csak úgy
vállalhatta el, ha megvolt gyızıdve arról, hogy ez az átalakítás
ebbıl az összegbıl elvégezhetı.
Véleménye szerint reálisan, 1997. december 31-ig ebbıl az öszszegbıl az átalakítást megoldható, kivitelezhetı.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, itt lényegében arról
van szó, hogy a szülıotthon bezárása kapcsán a szakemberek részérıl felmerült egy elképzelés az épület átalakítására vonatkozóan, amelyhez a tervek is elkészültek. A vita során felmerült
egy újabb elképzelés, amelyhez szintén szükség lenne a tervek
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elkészítéséhez, ezzel azonban mindenképpen lépéshátrányba kerülnék, hiszen annak elkészítéséhez idıre lenne szükség, így bekövetkezhet az, hogy az OEP nem finanszírozza tovább a város
egészségügyi szakellátását, és csak a házi orvosi alapellátás
marad a városban.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a volt Enci épületében
semmiképpen nem szabad gondolkodni, mivel az ÁNTSZ soha nem fogja engedélyezni, hogy ott egy egészségügyi intézményt alakítsunk
ki. Nem beszélve arról, hogy a városnak nem lesz arra pénze,
hogy több tíz millió forintért azt az épületet átalakítsa.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnoknak aggálya merült fel a tekintetben, hogy azt a 15 millió forintot mibıl fogja a város kifizetni 1997. elsı félévében.
A volt Enci épületére, illetve az ipari iskola épületére vonatkozó elképzelés elsı hallásra nagyon szimpatikus, azonban gondoljunk vissza arra, hogy volt már szárnyaló döntése a tisztelt
testületnek a szennyvíztisztító telep bıvítése kapcsán, amely
jelentıs mértékben megbénította a város költségvetését.
Mint azt az elıtte felszólaló képviselık is elmondták, jelenleg
lépéskényszerbe vagyunk, ebben a helyzetben nem tudunk másként
dönteni, mint elfogadjuk ezt a koncepciót.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint elsısorban azt
kell eldönteni, hogy szüksége van e a városnak arra, hogy az
egészségügyi intézményében szakellátást is biztosítson a betegek
számára, illetve arra a 15 millió forintra, amelyet a Népjóléti
Minisztériumtól ennek a célnak a megvalósítására elnyertünk.
R. Nagy János a kulturális bizottsági elnök, és mint a 617. sz.
Ipari Iskola igazgatója elmondta, a hozzászólások során szóba
került az oktatás is, amely hasonlóan az egészségügyhöz lényeges
változtatásokon megy keresztül.
Olykor ezen a területen is, csak ad hoc döntésekkel lehet tovább
lépni, hiszen magának a szakképzésnek, a szakközépiskolai képzésnek sincs a jelen pillanatban országos koncepciója, ami alapján el lehetne indulni.
Jelenleg az ipari iskolában 300 tanuló tanul, így ha ennek az
épületnek a funkcióján változtatni kívánunk, úgy ennyi tanulók
az elhelyezésérıl kell gondoskodni. Nem kellene megfeledkezni
arról, hogy 5 évvel ezelıtt ezt az épületet iskola céljára adtuk
át, amelyet azóta is folyamatosan fejlesztettünk.
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Egyetértett a képviselık azon véleményével, hogy a város közepére kellene egy központi egészségügyi intézményt elhelyezni.
Dr. Valach képviselı felszólalása során beszélt arról, hogy a
koncepció készítésekor nem készült kétféle stratégia. Ahhoz,
azonban, hogy stratégiákat dolgozzunk ki kevés pénz áll rendelkezésünkre, e miatt szők a látókörünk, kicsi az elırelátásunk,
illetve ott vannak azok a kényszerlépések, ami miatt lépnünk
kell, hogy ne essünk el az állami támogatástól.
Véleménye szerint, amennyiben ez a koncepció 15-20 évre biztosítja a város egészségügyi ellátását a szakellátás tekintetében,
akkor ezt a lépést meg kell tennünk.
A maga részérıl javasolta a tisztelt képviselıknek támogassák az
elıterjesztésben leírtakat.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, a vita során elhangzottak különbözı elképzelések, javaslatok. Véleménye szerint akár az Ipari iskola, akár a volt Enci épületén kár vitatkoznunk, hiszen az
elkövetkezı években egy ekkora fejlesztésre nem lesz pénze a városnak.
Most el kell döntenünk, hogy lemondunk e a pályázaton elnyert 15
millió forintról, vagy nem. A város lakóinak nagy szüksége lenne
arra, hogy az egészségügyi szakellátás biztosított legyen a városban, hogy az ellátásért ne kelljen vidékre utazniuk.
Véleménye szerint mindenképpen az elıterjesztés támogatása mellett kell döntenie a testületnek.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint egy város nem
attól város, hogy mindent a közepén helyezünk el. A két városrész közötti, jelenleg szabad terület akkor lesz igazán beépítve, ha adott lesz minden ahhoz, hogy oda a fiatalok családi házat építsenek. Most az a legfontosabb, hogy a városban legyen
egy olyan rendelıintézet, ahová bár ki el tud jutni, ha ez nem
valósul meg, akkor a városból a betegek utazhatnak az ellátásért
Békéscsabára, Gyulára, Szarvasra stb.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felkérte a tisztelt képviselıket, hogy az egészségügyi koncepciót a beterjesztésnek megfelelıen szíveskedjenek elfogadni.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem csak a helyi egészségügy átszervezése, hanem az országos koncepciótlanság miatt, lépéskényszerben döntünk így.
Javasolta a testületnek térjenek rá a döntéshozatalra.
Nótári István gyomaendrıdi lakos elmondta, a szülıotthon a város
egyik legszebb épülete. Jó lenne, ha az átalakítás során az épü-
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let jellege megmaradna, esztétikailag nem károsulna.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként felkérte a
tisztelt képviselıket a döntés meghozatalára.
/ Bátori Gyula képviselı elhagyta az üléstermet, a jelenlévı
képviselık száma 17 fı. /
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
304/1996./X.31. /KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért és
az 1997. évi költségvetésében az egészségügyi struktúraváltáshoz fedezetet biztosít
az alábbiak szerint:
1./ Szülıotthon átalakítása
Rendelıintézetté
10.000.000 Ft
2./ Alapellátás áthelyezése a Tüdıgondozó
épületébe
5.000.000 Ft
3./ Mőszer beszerzés
10.000.000 Ft
4./ Parkoló kialakítása
2.000.000 Ft
összesen: 27.000.000 Ft
A Képviselı-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a fenti feladatok ellátásához a fedezetet az 1997. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1997. évi költségvetés készítése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos
Katolikus Általános Iskola részére támogatás
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeit.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdésként felvetette, hogy az
elvonások kialakítása milyen elvek alapján történt a két általános iskola esetében.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje a kérdésre válaszolva
elmondta a költségvetésük alapján, arányosítva történt az elvonás.
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslatot fogadják
el.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
305/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola részére az 1996/97 tanévben induló két napközis csoport mőködésére 494.000 Ft támogatást
biztosít.
A támogatás fedezetére a
2. számú Általános Iskolától 120.000 Ft személyi juttatást
51.000 Ft TB járulékot
66.000 Ft dologi kiadást
összesen:

237.000 Ft önkormányzati
támogatást zárol

a Rózsahelyi Kálmán Általános Iskolától
111.000 Ft személyi juttatást
47.000 Ft TB járulékot
99.000 Ft dologi kiadást
összesen: 257.000 Ft önkormányzati támogatást zárol
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítá-
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sát készítse elı.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

/ Bátori Gyula képviselı visszaérkezett, Nagy Pál képviselı úr
egyéb elfoglaltsága miatt elhagyta az üléstermet. A jelenlévı
képviselık száma 17 fı. /
Közmővelıdési intézmények beszámolója
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elsıként az Városi Könyvtár,
Közösségi Ház vezetıje felé tett korábbi ígéretének megfelelıen
tolmácsolni kívánta az intézmény véleményét az elıterjesztés 27.
oldalán lévı táblázat " tervezendı intézményi saját bevétel" ben szereplı összeggel kapcsolatban.
Az intézmény vezetése irreálisnak tartja a tervezett 1.912.000
Ft bevételt, ilyen jellegő saját bevételt az intézmény nem tud
teljesíteni, ennek megfelelıen a költségvetés biztosítását,
ilyen bevételi tervszámokkal nem látják biztosítottnak.
Itt szerette volna felhívni a tisztelt képviselık figyelmét a
határozati javaslatban foglaltakra, amelynek lényege, hogy egy
feladatorientált költségvetési tervezést kíván bevezetni a közmővelıdési intézmények vonatkozásában. A feladatfinanszírozás
esetében a dologi és létszám kiadásokat a realitásoknak megfelelıen kell megtervezni, tehát így a saját bevételnek ilyen szempontból nincs jelentısége.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke az elıterjesztésben
leírtakat annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a Városi
Könyvtár a megváltozott igények és takarékossági okok miatt kérte az intézmény nyitva tartás módosítását. Az errıl szóló kérelem kimaradt az elıterjesztésbıl. Az intézmény 10 órával kívánja
növelni a nyitvatartási idıt, amit a háttér feladatok rovására
tud biztosítani, így az intézmény költségvetése nem fog megváltozni.
Csorba Csaba jegyzı meg kívánta jegyezni, hogy a nyitvatartási
idıt az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában kell leszabályozni, amelynek jóváhagyása a Kulturális bizottság hatás-
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körébe tartozik. Tekintettel arra, hogy a nyitvatartási idıben
történı változtatás az intézmény költségvetését nem érinti,
ezért nem került az ezzel kapcsolatos kérelem az elıterjesztésbe.
Hornok Lajosné az Városi Könyvtár, Közösségi Ház, Tájház vezetıje hozzászólásában elmondta, a Kulturális bizottság által indokoltnak tartott feladatfinanszírozás érinteni fogja valamennyi
közmővelıdési intézményt. Eddig a lakosságszám arányos finanszírozás csak a Katona József Mővelıdési Házat és a Közösségi Házat
érintette. A jegyzı úr által említett 27. oldalon lévı táblázatban a fenti két intézményen kívül szerepel még a Könyvtár és a
Tájház is, így az összehasonlítást a lakosságszám arányosról a
feladat arányos finanszírozásra, valamint a a magas számú bevételre történı áttérést szakmailag nem tartotta indokoltnak.
Megítélése szerint egy könyvtár bevételi lehetıségeit nem lehet
egy közösségi ház lehetıségeihez hasonlítani. Véleménye szerint
a 27. oldalon lévı táblázatban szereplı adatok indokolatlanul
csapják be a Könyvtárat és a Tájházat.
Ijesztınek tartja ezeket az adatokat, míg a Katona József Mővelıdési háznál az elmúlt évben 3 millió forint volt a tervezett
saját bevétel, addig a jövı évre 3.5 forint, a Közösségi Ház,
Tájház és Könyvtár vonatkozásában pedig az elmúlt évi 1 millió
forintról közel 2 millió forintra emelkedett. Míg a Mővelıdési
háznál a bevételi kötelezettség 20 %-ban emelkedett, addig a másik intézmény esetében 100 %-os az emelkedés.
Nagyon szeretne a tisztelt képviselık részérıl indíttatást látni
az endrıdi városrészen egy jóval kisebb közösségi ház jellegő
intézménynek a kialakítására.
Szeretnének a Közösségi Házba új berendezési tárgyakat, széket,
asztalt vásárolni, illetve az intézmény szennyvízrendszerre történı rácsatolását is jó lenne megoldani, mert éves szinten jelentıs összegbe kerül a szippantás.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy olyan döntést hozzanak,
amely lehetıvé teszi az intézmény számára a zavartalan mőködést.
Alapvetıen a feszültség nem a két intézménybıl ered, hanem abból, hogy a megyében a forint/ lakos tekintetében utolsó harmadik a mővelıdési központ, és utolsó elıtti a város két könyvtárának az ellátása.

Amennyiben a képviselı-testület jó indulatúan kezeli a város
közmővelıdését, akkor nem akadályozza meg egyik intézmény törekvéseit sem, és biztosítja a mőködésükhöz szükséges pénzt. A fel-
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adatarányos finanszírozás bevezetése csak úgy lesz igazságos, ha
elıbb a közösségi házban is megteremtıdnek az ehhez szükséges
mőködési feltételek.
Befejezésként kérte, hogy a képviselı-testület határozatában fogalmazódjék meg, hogy az intézmények feladatfinanszírozása nem a
táblázat alapján történik, hanem oly módon, hogy az továbbra is
a csak a Közösségi Házat és a Mővelıdési Házat érinti.
Dávid István képviselı elmondta, nagyon szomorúan tapasztalta,
hogy az endrıdi Közösségi Házban milyen leromlott a berendezés.
A székek, asztalok lassan már használhatatlanok. Ahhoz, hogy a
látogatók száma emelkedjen a közösségi házban, ezeket a szükséges fejlesztéseket, felújításokat minél elıbb el kell végezni.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett azzal, hogy mind két
intézmény számára biztosítani kell azt az összeget, amelybıl
egész évben zavartalanul tudnak mőködni, a Közösségi Házban meg
kell teremteni a mőködés alapfeltételeit.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a téma megtárgyalása során a bizottság elvetette azokat a pontokat, amelyek arra irányultak, hogy az 1997. évi költségvetés terhére
elıre elkötelezze magát a testület, fıleg a fejlesztések vonatkozásában.
A beterjesztett határozati javaslat hően tükrözi a pénzügyi bizottság álláspontját, a jövı évi költségvetésre vonatkozóan nem
tartalmaz semmi féle elkötelezettséget.
Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban a pénzügyi bizottság nem értett egyet azzal, hogy a közmővelıdési intézményeket
továbbra is lakosságarányos finanszírozási elvek alapján támogassák, mivel az elıterjesztésbıl is világosan kitőnik, hogy ez
hátrányosan érinti a Katona József Mővelıdési Házat, ugyan is a
feladatellátás sem lakosság arányosan oszlik meg a két intézmény
között. Ezért is állt elı az a helyzet a gyomai intézménynél,
hogy nem tudott ebben az évben a költségvetésébıl kijönni.
A bizottság javaslata, hogy feladat arányosan történjen a két
intézmény finanszírozása, amely nagyjából azt fogja jelenteni,
hogy a minimális tevékenységi szintet mind két intézménynek el
kell látni.
A maga részérıl arra kérte a tisztelt képviselıket támogassák a
bizottság javaslatát.
Elmondta még, hogy annak idején a képviselı-testület elfogadta a
kulturális koncepciót, melynek keretében létrejött az endrıdi
Közösségi Ház. A döntéshozatalkor tisztában kellett lennünk az-
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zal, hogy ugyan abból a pénzbıl, amit addig a kulturális intézményekre költöttünk, nem fog tudni kijönni, így ahhoz, hogy mind
két intézmény mőködıképes legyen több pénzt kell biztosítanunk,
hogy mibıl azt nem lehet tudni, de ez a következménye, hogy annak idején ilyen döntést hoztunk. Isszuk a levét annak, hogy ismét két ugyan olyan intézményt tartunk fent a városban. Ennek
kapcsán joggal vetıdik fel a kérdés, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy ez az állapot megszőnjön, hiszen mőködtetjük tovább a kirendeltséget , párhuzamosan mőködtetünk két kulturális
intézményt, az elızı napirendnél fogadtuk el, hogy legyen egy új
egészségügyi intézmény a gyomai városrészen, melynek hatására
nagy valószínőséggel rövid idın belül megjelenik az igény, az
endrıdi rendelı felújítására is.
Folyamatosan és permanensen jelen van a kettısség, amire azonban
nincs pénze a városnak, és ez a szituáció meg is marad mindaddig, amíg szerkezetileg az intézményrendszer így mőködik a városban.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint nem azért
kell az önkormányzatnak több pénzt biztosítani a mőködésre mert
párhuzamosan két kulturális intézmény mőködik, hanem azért, mert
megyei szinten ezek az intézmények a finanszírozás tekintetében
az utolsó három helyen vannak, alul vannak finanszírozva.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke elmondta, ennek a
beszámolónak a célja elsısorban az volt, hogy egyrészt áttekintsük, hogy az ez évi költségvetés mennyire volt jó a két intézmény vonatkozásában, illetve útmutatást kapjunk a jövı évi költségvetés készítéséhez.
Véleménye szerint azon nem kellen vitatkoznunk, hogy ebben az
évben mennyit tudott fejleszteni a mővelıdési ház és ehhez menynyi pénz állt rendelkezésére. Nem kellene ebbıl Gyoma és Endrıd
problémát csinálni. Tudomásul kellene vennünk ezt a szituációt,
amiben élünk és azt, hogy ez valamivel többe kerül, mint egyetlen egy városnak a fenntartása. A beszámolóból világosan kitőnik, hogy míg pl. Szarvas egy mővelıdési házat tart fenn 8 fıvel, addig Gyomaendrıd kettıt tart fent 16 fıvel, ami nyilván
való, hogy dupla költséget is jelent. Ha ezt a dupla költséget
egy mővelıdési házra fordítanánk, akkor elérnék egy megyei középszintet a finanszírozás tekintetében.
Ebben az évben nem az volt a kérdés, hogy mit és hogyan fejleszszünk, hanem az, hogy az intézményeinket hogyan tartsuk fent. E
miatt került napirendre ez az elıterjesztés is, hiszen 900.000
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forinttal meg kell toldani a Katona József Mővelıdési Ház ez évi
költségvetését, ahhoz, hogy mőködıképes maradjon.
Várfi András bizottsági elnök nem tartotta szerencsésnek, hogy a
két intézményt egymással szembe állítsuk. A kulturális koncepció
elfogadása során azért döntött a testület a lakosságszám arányos
finanszírozás mellett, hogy az endrıdi Közösségi Házat felhozza.
Egy év elteltével nem kellene errıl megfeledkezni.
Nem értett egyet azzal, hogy a határozati javaslat elsı bekezdésében egymással szembe állították a két intézményt. A két intézményt nem kell szembe állítani, hanem el kell dönteni, hogy nem
lakosságszám arányos elv szerint finanszírozunk és kihangsúlyozni, hogy a költségvetésben a lehetıségekhez mérten mind két intézménynek megadjuk amire szüksége van, így az intézmény vezetése nem egymás ellen fog dolgozni, hanem egymás mellett, hiszen a
közös cél Gyomaendrıd kultúrája.
Megyeriné Csapó Ildikó a Katona József Város Mővelıdési Ház vezetıje hiányolta, hogy a beterjesztett határozati javaslatból
kimaradt, a Pénzügyi bizottság azon javaslata miszerint az intézménynél 1996. évben mutatkozó 985 ezer forint többlettámogatási igényt elismeri és javasolja pótelıirányzatkénti megállapítását. A többlettámogatási igény benyújtása óta egy rangos kiállítás megrendezésének költségeiben történı változás miatt az
igényelt támogatási összeg
350.000 forinttal csökkent, így a következı hónapokra 630 ezer
forintra lenne szükségük a mőködéshez.
Kérte a tisztelt képviselı-testületet biztosítsák az intézmény
számára a hiányzó összeget.
Hornok Lajosné intézményvezetı elmondta, a képviselı-testület az
elmúlt évben döntött arról, hogy a Tájház dologi költségét az
1996. évi költségvetésében biztosítani fogja. Erre azonban nem
került sor, ezért kérte, hogy a jövı évi költségvetésbıl ez ne
maradjon ki.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság a
téma megtárgyalása során egyértelmően döntött a Katona József
Mővelıdési Ház többlettámogatási igényének vonatkozásában, a javaslat azonban nem szerepel a beterjesztett határozati javaslatban. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy az intézmény megkapja az
igényelt többlettámogatást, vagy nem.
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Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, kétségtelen, hogy mind
a kulturális, mind pedig a pénzügyi bizottság részérıl született
olyan döntés, hogy a fennálló hiányt meg kell finanszírozni,
ezért úgy gondolta, hogy az érdemi vitához ez nem tartozik hozzá. A végleges döntéshozatal elıtt mindenképpen javasolta volna,
hogy a beterjesztet javaslatot egészítsék ki azzal, miszerint a
tényleges hiány megállapítására a novemberi képviselı-testületi
ülésen térjenek vissza és ennek megfelelıen történjen az intézmény részére a költségvetés megállapítása, hiszen e miatt a
költségvetési rendeletet is módosítani kell.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, a felszólalások során többször is elhangzott, hogy a város közmővelıdési intézményei a megyei szinten az utolsó harmadik helyen szerepelnek. Mi lehet ennek az oka? Miért van az, hogy más önkormányzatok jobban tudják
finanszírozni az ilyen jellegő intézményeiket?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı reagálva a felvetésre elmondta, azok az önkormányzatok rangsorolják a feladataikat, elıre veszik a kötelezıen ellátandó feladatokat, és utána ha marad
pénz akkor költenek a nem kötelezıen ellátandó feladatokra.
Kissné Szőcs Mariann a Katona József Mővelıdési Ház igazgatóhelyettese a képviselı asszony felvetésére elmondta, elsıdlegesen
az alacsony finanszírozás az oka annak, hogy az intézmények
ilyen helyen állnak.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek térjenek rá a döntéshozatalra.
Módosító indítványként javasolta a beterjesztett határozati javaslatot annyiban kiegészíteni, miszerint képviselı-testület a
Katona József Város Mővelıdési Központnál 1996. évben mutatkozó
többlettámogatási igényét elismeri. A többlettámogatás pontos
összegének meghatározására a novemberi testületi ülésen kerül
sor.
Kérte a képviselı-testületet, hogy amennyiben az általa tett kiegészítéssel egyetértenek, úgy a határozati javaslatot ennek figyelembevételével fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/1996./X.31./KT.számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megállapítja, hogy a közmővelıdési intézmények önkormányzati támogatás lakosságszám
arányos megosztása feszültséget okozott a
Katona József Városi Mővelıdési Központ
alapfeladatinak finanszírozásánál.
A Képviselı-testület utasítja az érintett intézmények vezetıit, valamint a Pénzügyi Bizottságot az 1997. évi költségvetés
feladatfinanszírozási elvek szerinti elkészítésére, úgy, hogy az önkormányzati támogatás fedje le az alapfeladatok finanszírozását.
A képviselı-testület utasítja az intézmények vezetıit, hogy az általuk benyújtott
és jogosnak ítélt felújítási és fejlesztési
igényeiket a költségvetéstıl elkülönítve
nyújtsák be.
A képviselı-testület elismeri a Katona
József Városi Mővelıdési Központnál 1996.
évre mutatkozó többlettámogatás igényét. A
többlettámogatás pontos összegének meghatározására a képviselı-testület novemberi ülésén kerül sor.
Határidı:

1996. november 31., illetve
az 1997. évi költségvetés elıszítésének idıszaka
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester,
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke,
Megyeriné Csapó Ildikó intézményvezetı,
Hornok Lajosné intézményvezetı
A városi Piac Iroda

mőködése 1996. évben

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket mondják el
véleményeiket az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, örül annak, hogy a
piac iroda nyereségesen mőködik, a bevétele az I-VIII. hónapban
meghaladta az idıarányos tervezett bevételt. Egyet értett azzal,
hogy a szakfeladaton keletkezett többletbevétel a szakfeladat
fenntartására, fejlesztésére kerüljön visszafordításra.
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Csorba Csaba jegyzı a beterjesztett határozati javaslatot egy
újabb bekezdéssel javasolta kiegészíteni, miszerint, a Képviselı-testület utasítsa a piac iroda vezetıjét, hogy a képviselıtestület soron következı ülésére terjessze be a piac iroda 1997.
évre vonatkozó üzletpolitikai tervét.
Mindenképpen fontos és indokolt lenne a jövı évi költségvetés
szempontjából.
Nagy Istvánné pénzügyi csoport vezetıje nem értett egyet azzal,
hogy a többletbevétel a szakfeladatra kerüljön visszafordításra.
Véleménye szerint ezt az összeget a fennálló hitelállomány csökkentésére kellene fordítani.
Várfi András bizottsági elnök hangsúlyozta, a mázsaházakkal kapcsolatos problémát az elmúlt két év alatt nem tudta megoldani a
képviselı-testület.
Most a piac iroda kitermelte az endrıdi mázsaház felújításához
szükséges összeget, így a képviselı-testület dönthet az 1997-ben
történı felújításról. Azonban, ha most döntünk az endrıdi mázsaház felújításáról, akkor döntenünk kell a gyomairól is.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, kétségtelen tény, hogy a
mázsaházak kérdését ez idáig nem tudtuk megoldani, de nem szabad
megfeledkezni arról, hogy annak biztosítása nem kötelezıen ellátandó feladata az önkormányzatnak.
A probléma megoldására lehetne más utat is találni, például öszsze lehetne hívni a lakosságnak azt a részét, akik érintettek
ebben a kérdésben, és átadni nekik a mázsaház üzemeltetését.
Miért kell az önkormányzatnak olyan feladatra pénzt költeni,
amely csak a lakosság egy részét érinti és vállalkozók profitálnak belıle.
Módosító indítványként javasolta, hogy a mázsaházak felújítására
vonatkozó döntést napolja el a képviselı-testület a piac iroda
1997. évre vonatkozó üzletpolitikai tervének beterjesztéséig.
Czibulka György alpolgármester messzemenıkig egyetértett a Katona képviselı úr és a Nagy Istvánné csoportvezetı véleményével.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a mázsaházat
igénybevevık már kitermelték ezt a plusz bevételt azzal, hogy
fizették a mázsálási díjakat.
Továbbra is egyetértett azzal, hogy a helypénz díjtételeket, a
mázsálási díjakat évente karban kell tartani és a megfelelı inflációs rátával fel kell szorozni. Azt azonban látni kell, hogy
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mindez a termelıt fogja sújtani, és mind azokat akik ezt igénybe
veszik.
El kell döntenünk, hogy támogatjuk ezt a szakfeladatot, függetlenül attól, hogy kötelezı, vagy önként vállalt feladat. Ha úgy
döntünk, hogy támogatjuk x millió forinttal, utána ne turkáljunk
a költségvetésébe. Ezt minden szakfeladatra és intézményre vonatkoztatva helyénvalónak tartaná.
Azon lehet vitatkozni, hogy a plusz bevételbıl a hitel törlesztésre mennyit fordítsunk, de azzal maximálisan egyetértett, hogy
bizonyos összeg a szakfeladatra visszafordításra kerüljön.
Hol támogatunk egy vállalkozást, ha minden bevételét elvonjuk,
mivel ösztönözzük a megfelelı gazdálkodásra, a pluszt bevétel
növelésére?
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, az önkormányzat azért
tesz vállalkozást, hogy abból önmagának hasznot hajtson és az
ebbıl keletkezı hasznát a kötelezıen ellátandó feladatainak finanszírozására fordítsa.
A mázsálási tevékenység nem közvetlenül kötıdik a piaci tevékenységhez.
Dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, hogy a mázsálást a vidékiek is igénybe veszik e, vagy csak a helyi állattartók.
Kolohné Pelyva Edit a piac iroda vezetıje az érdeklıdésre elmondta, vannak vidéki és helyi felvásárlók is, de általában a
helyi lakosok állatait vásárolják fel.
R. Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint, ha egy kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatnál, például az általános
iskolában össze tudtak fogni a szülık azért, hogy a Kisréti úti
iskolában megoldják a WC problémáját, ami szintén évek óta nem
megoldott, akkor egy nem kötelezıen ellátandó feladatnál jelen
esetben a mázsaház mőködtetésére fogjanak össze a vállalkozók és
szolgáltatást igénybe vevık.
A maga részérıl javasolta, hogy a szavazás során a határozati
javaslat egyes bekezdéseirıl külön-külön szavazzanak.
Az endrıdi vásártéren lévı mázsaház és karám felújításával
egyetértett, mivel erre szükség van a vásári tevékenység folytatásához, azt azonban nem támogatta, hogy jövı évre vonatkozóan a
gyomai mázsaház felújításával kapcsolatban elkötelezze magát a
testület.
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/ Dr. Szendrei Éva képviselı elhagyta az üléstermet, a jelenlévı
képviselık száma 16 fı. /
Dávid István képviselı véleménye szerint arra kell az önkormányzatnak pénzt fordítani, ahol az a város érdekeit szolgálja.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a mázsaházat
azoknak kellene felújítani, akik azt igénybe veszik.
Várfi András bizottsági elnök ismételten kérte, hogy amennyiben
döntenek az endrıdi mázsaház kérdésében, úgy döntsenek a gyomairól is.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint azt kellene eldönteni,
hogy kié ez a mázsaház, ugyanis, ha nyereségrıl van szó akkor,
úgy tőnik, hogy az önkormányzaté, de a problémát már az igénybe
vevıkkel akarjuk megoldatni.
A maga részérıl azzal értett egyet, hogy a nyereséget arra a
szakfeladatra fordítsák vissza, amelyikbıl keletkezett. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy a mázsálási tevékenységbıl keletkezett bevétel ne fedezné az épület felújítási költségét.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy a döntés során vegyék figyelembe, hogy nagyvalószínőséggel 12 millió forint hiánnyal zárják ezt a költségvetési
évet.
Czibulka György alpolgármester arra kérdezett rá, hogy mekkora
volt a nyereség a gyomai mázsaháznál.
Kolohné Pelyva Edit piac iroda vezetı válaszolva elmondta,
60.000 Ft volt a nyereség, az endrıdi mázsaház pedig nem volt
veszteséges.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként összegezte az
elhangzott véleményeket, javaslatokat.
A jegyzı úr javaslatával egyetértve, módosító indítványként javasolta a beterjesztett határozati javaslatot egy új bekezdéssel
kiegészíteni, miszerint a képviselı-testület utasítsa a Városi
Piac Iroda vezetıjét, hogy a Piac iroda 1997. évre vonatkozó üzletpolitikai tervét terjessze be a képviselı-testület soron következı ülésére.
Kérte a képviselıket, hogy döntsenek a módosító indítványról.
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A képviselı-testület a módosítással egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett.
A következıkben dr. Frankó Károly polgármester arra kérte a képviselıket, hogy Katona Lajos képviselı úr azon módosító indítványáról döntsenek, miszerint a képviselı-testület a mázsaházak
felújításáról a városi piac iroda 1997. évi üzletpolitikai tervének beterjesztésével egy idıben dönt.
A képviselı-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal és
9 ellen szavazattal fogadta el.
Dr. Frankó Károly polgármester a szavazás eredményébıl megállapította, hogy a képviselı úr módosító indítványa nem kapta meg a
kellı számú szavazatott.
Miután a vita során további módosító indítvány nem hangzott el,
így a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslat egyes bekezdéseit pontokba szedve,
azokról külön-külön szavazzanak.
A képviselı-testület a határozati javaslat 1./ pontját egyhangúlag 16 igen szavazattal, a 2./ pontot 9 igen, és 7 ellen szavazattal, míg a 3./ pontot egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/1996./X.31./KT.számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a piac
szakfeladat 1996. év I-VIII. hónapjának gazdasági elemzését elfogadja.

2./

A Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy
az endrıdi mázsaház felújítását a Városi Piac Iroda a többletbevétele terhére végeztesse el 1996-ban.
A képviselı-testület javasolja, hogy a
gyomai mázsaház felújítása 1997-ben kerüljön
elvégzésre és az ahhoz szükséges 613.315
Ft+ÁFA / 1996. októberi árajánlat végösszege
/ pénzösszeg az 1997. évi költségvetésben
kerüljön elhatárolásra.
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3./

A képviselı-testület javasolja, hogy a Kodály Z. utcában lévı nyilvános illemhely
problémája az aktuálissá válása elıtt ismételten kerüljön szakbizottság, majd képviselı-testület elé beterjesztésre.

4./

A Képviselı-testület utasítja a Városi Piac
Iroda vezetıjét, hogy a piac iroda 1997. évre vonatkozó üzletpolitikai tervét terjessze
be a képviselı-testület soron következı ülésére.
Határidı: 1996. november 30., illetve az 1997. évi
költségvetés tervezésének idıszaka
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Kolohné Pelyva Edit piac iroda vezetı

/ Balázs Imre, dr. Kovács Béla, Katona Lajos, Várfi András,
Knapcsek Béla, R. Nagy János képviselık egyéb elfoglaltságuk miatt elhagyták az ülés termet, a jelenlévı képviselık száma 10
fı. /
Csipai Imre Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 6/3. szám alatti lakos
vételi ajánlata a 10080 hrsz-ú ingatlanra
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos hozzászólásait.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy mi
indokolta fent nevezett kérelmének elutasítását, amikor a korábban értékesített hasonló nagyságú ingatlanok vételáraiból is hasonló árengedményeket tettek.
A maga részérıl az ingatlan értékesítését javasolta.
Czibulka György alpolgármester egyetértett a képviselı úr javaslatával. Tekintettel arra, hogy egy nagyon elhanyagolt gazos ingatlanról van szó, ha a vevı tulajdonába kerülne felszólíthatnánk annak rendbetételére.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, a szóban forgó ingatlan megközelítıleg 1 kataszteri területő, 15 AK értékő, amelyet ha csak
500 Ft/ AK számolunk, akkor a felajánlott vételi ár messze van a
valódi értéktıl.
A terület megfelelı karbantartásáról, rendbetételérıl lehetne
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gondoskodni, de az értékesítését nem javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, kétségtelen tény, hogy
ekkora területért 6.500 Ft vételi ár nagyon csekély összeg.
Egyetértett azzal, hogy nem kell minden áron értékesíteni, vegyük figyelembe a terület elhelyezkedését, amely kb. 400 méterre
van az endrıdi köztemetıtıl, amit évek múltán, úgy is bıvíteni
kell, így e miatt is jó lenne, ha az önkormányzat tulajdonába
maradna, illetve nem lehet tudni elıre, hogy még milyen célra
lehetne hasznosítani.
További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester felkérte
a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elutasítja Csipai Imre Gyomaendrıd, Ifjúsági
ltp. 6/3. szám alatti lakosnak a 10080 hrszú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát
6.500 Ft vételi ár mellett.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Az endrıdi sportpálya körüli fák kitermelésének vizsgálata
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a szakvéleménnyel ellentétben a Városfenntartó bizottság azt javasolta, hogy a
sportpálya körüli nyárfák ne kerüljenek kitermelésre, csak abban
az esetben ha balesetveszélyessé válnak, és kivágásuk elkerülhetetlenné válik.
A bizottság javasolja, hogy a kivágott fák helyére fajta azonos
fákat telepítsenek.
Kérte a képviselıket támogassák a bizottság javaslatát.
További hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangozott el, így
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a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem ért egyet a Gyomaendrıd, Népligeti
sportpályát övezı nyárfák kivágásával. A fakivágás csak a fák balesetveszélyessé válása
alkalmával engedélyezhetı, helyükre pótlásként fajta azonos fákat kell telepíteni.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Kisréti úti volt óvoda területének hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mint mindenki elıtt ismeretes a Kisréti úti óvoda átköltözött a városi Bölcsıde épületébe, így az óvoda épülete jelenleg üresen áll, melynek további
hasznosításáról kellene dönteni a képviselı-testületnek.
A hasznosításra vonatkozóan felmerültek különbözı elképzelések,
volt egy érdeklıdı, aki egy kisebb üzem létesítésének céljából
tekintette meg az épületet.
Véleménye szerint az épülethez tartozó 3000 m2 területő udvarrész, az építmény elbontása után alkalmas lenne arra, hogy ott
egy parkot alakítsunk ki, - amelybıl egyébként is nagyon kevés
van a városban,- illetve ezt még továbbfejlesztve a közelben lévı volt Damjanich tér rendbetétele után egy szép gondozott közparkot alakíthatnánk ki azon a városrészen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az épület és a hozzátartozó udvar rész hasznosítására vonatkozóan kétféle lehetséges
változat is felmerült, amelyek közül a Városfenntartó bizottság
4:1 arányban a épület eladását javasolta. Tekintettel azonban az
úgy fontosságára a bizottság úgy vélte, mind két változatot a
képviselı-testület elé terjeszti.
Kétségtelen tény, hogy a 3000 m2 zöldterület biztosítható ezen a
telken, az épület elbontása és legalább 60 cm-es talajcsere
után, ugyan is ott, ahol 20-25 éve épület áll, semmiféle zöld
növényzet nem fog megnıni. Elsısorban azt kell eldöntenünk, hogy
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az épület értékesítésébıl szert teszünk valamilyen szintő bevételre, vagy pedig van pénzünk a terület közterületté történı kiváltására.
Véleménye szerint lehetséges megoldás lenne még az is, ha az
épületet a hozzátartozó udvartól leválasztanánk, amelyet azután
értékesíteni, az udvarrészt pedig közparknak lehetne kialakítani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a maga részérıl támogatná a terület megosztását és az udvarrészi területen egy játszótér,
zöldterület kialakítását, esetlegesen a Damjanich tér fejújításával együtt.
/ Dr. Kovács Béla képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 11 fı./
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint gondolni kell
arra is, hogy a zöldterület, park kialakításának lenne egy fenntartási kötelezettsége is, amely egy bizonyos feladat növekedést
jelentene a városnak. Akkor amikor az önkormányzat folyamatosan
csökkenti a városfenntartásra fodítható pénzösszeget, akkor hogyan fog összeférni a megnövelt zöldterület a csökkentett öszszeggel.
Véleménye szerint meg lehetne próbálni a helyi sajtó útján ajánlatokat kérni a telek megosztására vonatkozóan.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint mindenképpen
indokolt lenne azon a városrészen is egy szép zöldterületnek a
kialakítása, hiszen azon a területen a fásítási program keretében sem fákat, sem sövényt nem telepítettek már évek óta.
Dr. Frankó Károly polgármester maximálisan egyetértett a képviselı asszony véleményével.
Kovács Kálmán képviselı nem javasolta az épület értékesítést,
véleménye szerint az épület elbontására találnának olyan vállalkozót, aki az építıanyagért cserébe vállalná a bontást, így az a
városnak nem kerülne pénzébe.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett a terület parkosításával,
egyben javasolta egy olyan tervnek a kidolgozását, amelyben lefektetnék, hogy a városban hol lenne még lehetıség játszótér kialakítására. Sajnos a gyerekeknek nagyon beszőkült a mozgásterük, nincs elegendı játszótér, ahol játszanak, mozogjanak.

466

/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 12 fı./
Czibulka György alpolgármester elmondta, régen sokkal több játszótér, zöldterület volt a városban, amit a környéken lakók karbantartottak, gondoztak.
A meglévı játszótereket is rendbe kell tartani, ami pénzbe kerül
a városnak.
Egyetértett azzal, hogy az épületet le kell bontatni, és a területet zöldterületté alakítani.
Dr. Csoma Antalné a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıje a maga részérıl nem javasolta az épület lebontását, nagyon sokat
költöttek már annak az épületnek a felújítására.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, el gondolkodhatnánk
azon is, hogy az épületet esetleg felajánlhatnánk pártoknak,
egyesületeknek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint attól függetlenül, hogy sokat költöttünk arra az épületre, változatlanul vizes és nincs szigetelve, jelentıs összeget kellene még rákölteni, ahhoz, hogy hosszú távon rentábilisan lehessen mőködtetni.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok jó gondolatnak tartotta a
játszótér kialakítása, azonban egyre inkább az a tapasztalat,
hogy a gyerekek nem igen mennek a játszótérre.
Egyetértett azzal az elképzeléssel, hogy hirdessék meg a helyi
sajtóban, hátha valamelyik vállalkozónak az itt elhangzottakan
kívül még jobb ötlete lesz a hasznosításra vonatkozóan.
Gyuricza Máté a vagyongazdálkodási csoport vezetıje az épület
lebontása után egy városképi jelentıségő közparknak a kialakítását tartotta célszerőnek.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a mai ülésen csak
a terület megosztásáról döntsön a tisztelt testület, az épület
hasznosításáról a döntést halasszák el egy késıbbi idıpontra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök továbbra is azt javasolta, hogy
a helyi sajtóban hirdessük meg a területet, kérjünk ajánlatot
egyrészt az egész területre, másrészt, ha a megosztás mellett
döntünk, az épület hasznosítására vonatkozóan.
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Dr. Frankó Károly polgármester összegezte az elhangzott véleményeket javaslatokat, melyek alapján módosító indítványként javasolta, miszerint a képviselı-testület egyetért a Kisréti u. 36.
sz. alatti terület megosztásával.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy elsıként a módosító indítványról döntsenek.
A képviselı-testület a javaslatot 1 igen szavazattal támogatta.
A továbbiakban kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslat A. változatáról döntsenek.
A képviselı-testület az A változatot 1 igen szavazattal támogatta.
Végezetül a polgármester a B. változatot bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület a B. változatot 10 igen szavazattal támogatta.
A szavazások eredményére figyelemmel a polgármester kihirdette
az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Gyomaendrıd, Kisréti u. 36. szám
alatti területen lévı építmények elbontásával, és a terület közterületbe vonása után a
közparkká való nyilvánításával.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ehhez szükséges munkák elvégzésérıl intézkedjen.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
A 33/1996./II.29./KT. számú határozat végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester arra kérte a képviselıket, amenynyiben egyetértenek a Városi Gondozási Központ vezetıje által
tett jelentéssel, úgy azt fogadják el.
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A képviselı-testület a jelentést egyhangúlag 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Gondozási Központ vezetıje által a
33/1996./II.29./KT. számú határozatra tett
jelentést és az intézmény szervezeti felépítését elfogadja.
Határidı: azonnal
Körösök-Völgye Területfejlesztési Közhasznú Társaság által benyújtott pályázathoz saját erı biztosítása
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, a legutóbbi információk szerint úgy néz ki, hogy azon a pályázaton,
amelyet a társaság 1996. évi gép, berendezés, jármő, eszköz beszerzésére nyújtott be, csak Mezıberény városa nyert, amellyel a
társaság tagjai nem értenek egyet, és további egyeztetést kezdeményeztek, amelyre november 5-én kerül sor. Mindezek figyelembevételével javasolta a döntéshozatal elnapolását a képviselıtestület november havi ülésére.
A képviselı-testület a polgármester úr javaslatát egyhangúlag 12
igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Körösök-Völgye Területfejlesztési Közhasznú
Társaság által benyújtott pályázathoz saját
erı biztosítása tárgyú elıterjesztésrıl a
döntéshozatalt elnapolja a képviselıtestület novemberi ülésére.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Körös-szögi Közhasznú Társasághoz csatlakozás
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Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Czibulka György alpolgármestert, hogy röviden ismertesse az elıterjesztést.
Czibulka György alpolgármester elmondta, mindenképpen szükségünk
lenne a közhasznú társasgához történı csatlakozásra, ugyanis
csak így van esélyünk, hogy a turisztikai célú elképzelésünk
megvalósítására pályázaton pénzt nyerjünk.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy támogassák a közhasznú társasághoz való csatlakozást, illetve İt bízzák meg a csatlakozás
és a hozzájárulás átutalásával kapcsolatos további intézkedésekkel.
További hozzászólás nem lévén dr. Frankó Károly polgármester
felkérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
313/1996./X.31./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
csatlakozik a Körös-szögi Közhasznú Területfejlesztési Társasághoz és vállalja a településre esı 16.384. -Ft összegő hozzájárulás
megfizetését 1996. december 31-ig.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a forrás kijelölését követıen a
fenti összeget a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
A képviselı-testület utasítja az alpolgármestert, hogy a csatlakozással és a hozzájárulás átutalásával kapcsolatos további
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Horváth Józsefné szociális intézményi felvétele és felajánlása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy azt
fogadják el.
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A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül, 12 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
314/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Horváth Józsefné állandó lakcíme:
Gyomaendrıd, Szabadság u. 12. szám, tartózkodási helye Szarvas, Béke u. 51. szám alatti lakos által felajánlott Szarvas Béke u.
51. szám alatti öszkomfortos lakást elfogadja, az önkormányzat gondozási szerzıdést köt
a felajánlóval.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a gondozási és az öröklési szerzıdés
megkötésére.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaszolg Kft. beszámolója a járdajavítás és kátyúzási munkák
elvégzésérıl
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık beszámolóval
kapcsolatos véleményeit.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, örül annak, hogy végül
határidıre a járda javítások elkészültek, illetve a hiányosságok
még e hónap végére pótlásra kerülnek.
Kérte, hogy a jövı évben a közhasznú foglalkoztatást terjesszék
ki a belvíz elvezetı árkok rendbetételére is.
Dr. Valach Béla a városfennartó bizottság elnöke egyetértett a
képviselı asszony kérésével, azonban fontosnak tartotta emlékeztetni a képviselıket arra, hogy annak idején éppen a képviselıtestület volt aki kinyilvánította, hogy teljesen fölösleges a
csapadékvíz elvezetésrıl alaptérképet készíteni.
Ahhoz, hogy ezt a munkálatot szakszerően lehessen elvégezni,
szükség lenne erre az alaptérképre.
További észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester
felkérte a képviselıket, hogy a fogadják el a Gyomaszolg Kft.
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beszámolóját.
A képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
315/1996./X.31./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elfogadja a Gyomaszolg Kft. beszámolóját a
járdajavítási és kátyúzási munkák elvégzésérıl.
Határidı: azonnal
/ Várfi András képviselı visszaérkezett, Bátori Gyula képviselı
elhagyta az üléstermet, a jelenlévı képviselık száma 12 fı. /
Botos János kisebbségi önkormányzati képviselı lemondása
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a kisebbségi képviselı lemondásával kapcsolatban,- amelyet a Helyi Választási Bizottság elfogatott-, a képviselı-testületnek azt kell eldönteni, hogy a képviselıt felmenti e a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó bizottsági tagsága alól.
A maga részérıl javasolta a képviselı-testületnek, hogy a felmentés mellett foglaljon állást.
Miután hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott
el, így dr. Frankó Károly polgármester javasolta határozatban
rögzíteni, miszerint a Képviselı-testület ifj. Botos János Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselı lemondását tudomásul veszi, és felmenti a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Bizottsági tagsága alól.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
316/1996./X.31./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
ifj. Botos János Cigány Kisebbségi Önkormányzati képviselı lemondását tudomásul ve-
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szi, és felmenti a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsági tagsága alól.
Határidı: azonnal
Tájékoztató a kóbor ebek befogásáról
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a tájékoztató vegyék tudomásul.
A képviselı-testület a kóbor ebek befogásáról készült tájékoztatót tudomásul vette.
Tájékoztató az 1996. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor a várható visszafizetési kötelezettségrıl
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, amennyiben egyetértenek a tájékoztatóban leírtakkal, úgy
azt vegyék tudomásul.
A képviselı-testület az 1996. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolásakor a várható visszafizetési kötelezettségrıl készült
tájékoztatót tudomásul vette.
Ezt követıen Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a Tisztelt Testületet arról, miszerint a németországi Siegen megye
Tőzoltó Fımestere meghívta a város polgármesterét, alpolgármesterét, a helyi tőzoltó parancsnokot, illetve a Békés Megyei Tőzoltó Parancsnokot, valamint a katolikus plébánost november 1114-e között néhány napos látogatásra. Kint-tartózkodásuk ideje
alatt lehetıségük lesz néhány Siegen megyei település vezetıivel
is.
Elmondta továbbá, hogy az önkormányzati törvény értelmében a
Képviselı-testületnek évente közmeghallgatást kell tartania. Ennek megfelelıen, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata
alapján november hónapban célszerő a közmeghallgatást az alábbi
napirendekkel összehívni:
1./ Tájékoztató a város vagyon helyzetérıl
2./ A helyi adók bevezetésének tapasztalatairól tájékoztatás
3./ Lakossági vélemény kikérése a a részönkormányzatokról
4./ Gyomaendrıd Város Általános Fejlesztési Koncepciójának ismertetése
Természetesen a közmeghallgatáson lehetıség lesz arra, hogy a
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lakosság a kérdéseket intézzenek a polgármesterhez, a képviselıkhöz, a jegyzıhöz.
Az Ügyrendi Bizottság az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe
véve javasolta a testületnek, hogy városkörzeti tanácskozás formájában tartsák meg a közmeghallgatást, külön Gyomán és külön
Endrıdön.
A Képviselı-testület tagjai a két városrészben külön-külön tartandó közmeghallgatással nem értett egyet, így a közmeghallgatás
idıpontját 1996. november 26-ában jelölték meg, helye a 617. sz.
Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola aulája.
A Képviselı-testület a közmeghallgatás napirendjével és idıpontjával egyetértett és 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
317/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. november 26-án du. 17 órától közmeghallgatást tart
a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola aulájában az alábbi napirendekkel:
1./
2./
3./
4./
5./

Tájékoztató Gyomaendrıd város vagyoni helyzetérıl
Tájékoztató a helyi adó bevezetésének tapasztalatairól
Lakossági vélemény kikérése a részönkormányzatokról
Gyomaendrıd Város Általonos Fejlesztési Koncepciójának ismertetése
Lakossági kérdések, hozzászólások

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
közmeghallgatás összehívásával kapcsolatos technikai feladatok ellátására.
Határidı: 1996. november 26.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Hanyecz Margit képviselı a jegyzı úrtól kért választ arra, mi
lesz az 1200 ha földterülettel, mikor tudnak errıl valami érdemi

474

tájékoztatást adni a még kárpótlási jeggyel rendelkezıknek? Többen szeretnének haszonbérbe venni földterületet, azonban 180 ha
földterület kivonásra került a mővelésbıl. Aziránt is érdeklıdött, azt kik használják, hova fizetnek bérleti díjat?
Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, mint az elmúlt ülésen
már elmondta, a per jelenleg szünetel. Kellene egy érvényes közigazgatási határozat, melyet a Földhivatal jogosult kiadni,
azonban ez a mai napig, többszöri tárgyalás után sem történt
meg.
A 180 ha földterületet a Képviselı-testület védetté nyilvánította, ennek ügyintézése folyamatban van. A területet jelenleg a
Béke Vadásztársaság hasznosítja és bérleti díjat is ık fizetnek
érte. Miután védett természeti értékrıl van szó, így természetesen a bérleti díj mértéke csökkentett.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, mit tesz a
hivatal az elmaradt földbérleti díjak behajtása érdekében?
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a képviselı-testület tagjai sorából választott egy személyt, aki felelıs a földügyek rendezéséért. Bátori képviselı úrtól azonban sem
a testület, sem a Kisgazdapárt nem kérte számon ezidáig intézkedéseit, illetve az elmaradt bérleti díjakat. Miután a földterületek tulajdoni helyzete nem rendezett, így a bérleti szerzıdések kikényszerítése is nagyon nehéz. A Földrendezı Bizottság elnökének volt egy olyan kijelentése, álláspontja, hogy mindaddig
míg a földek tulajdoni helyzete nem rendezıdik, addig a bérlık
bérleti díjat ne fizessenek. Korábban is volt már olyan javaslat, hogy a jelenleg is bérlı vidéki jogi személyek helyett helyi lakosoknak kellene a területet bérbe adni.
A földügyekkel egyébként a Mezıgazdasági Bizottság is több alkalommal foglalkozott, azonban látni kell, hogy a földügyek igen
kuszáltak, bonyolultak, azt rendbe tenni szinte lehetetlen feladat.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a föld tulajdoni és
használati viszonyok rendbetétele az önkormányzatok feladata.
Csorba Csaba jegyzı sajnálatosnak tartja, hogy akkor amikor vannak olyan hivatalok, amelyeknek a tulajdoni viszonyokat kellene
nyomon követni, az önkormányzatoktól várják azok tisztázását,
rendbetételét. Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a részarány
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földtulajdonosok viszonyai talán még rendezetlenebbek, mint a
kárpótlási földek.
Felhívta a figyelmet a Földrendezı Bizottság felelısségére, hiszen az egyeztetı tárgyalások során alakultak ki azon alacsony
árak, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy nincs elegendı földterület a kárpótlás lebonyolításához.
Hanyec Margit képviselı asszony az elhangzottakat tudomásul vette, azonban bejelentette, a novemberi testületi ülésre írásos
anyagot fog benyújtani a testületnek földügyben.
Dr. Frankó Károly polgármester mindezek elhangzása után az Ötv.
12. § /4/ bekezdés b. pontjára hivatkozva javasolta zárt ülés
tartását a következı ügyekben:
1./ Fellebbezések elbírálása
2./ Rekline Stúdió kérelme
3./ Bejelentések /üzleti érdekeket érintı/
A Képviselı-testület a zárt ülés elrendelésével egyhangúlat
egyetértve a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-tsetülete
318/1996./X.31./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alábbi
napirendek tárgyalására zárt ülést rendel el.
1./ Fellebbezések elbírálása
2./ Rekline Stúdió kérelme
3./ Bejelentések /üzleti érdekeket érintı/
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester az ülést bezárta, a vendégeknek megköszönte a megjelenést.
K.m.f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Katona Lajos
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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