Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. november 28i 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, 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, Gyuricza Máté, Nagy
Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, dr. Debreceni Gizella jogász,
az 1. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal
volt jelent Hosszú Szilárd úr a Békés Megyei Vízmővek
Rt. vezérigazgatója, és Krizsán György a Vízmő Rt.
gyomaendrıdi üzemmérnıkségének vezetıje,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, a helyi
Rendırırs parancsnoka, önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi, valamint a helyi és a megyei
sajtó képviselıi
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit, és valamennyi megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 16 fı
képviselı. Knapcsek Béla és Nagy Pál képviselık elızetesen jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt az ülésen nem tudnak
részt venni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Szendrei
Éva és Várfi András képviselıket.
A bevezetı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
-

November 11-14 között Czibulka György alpolgármester, Kovács János a Békés Megyei Tőzoltóparancsnokság parancsnoka,
Tímár Vínce a helyi Tőzoltóság parnacsnoka, és Iványi
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László plébános úr társaságában Németországban járt Armin
Setcer úr - Siegen tartomány- Tőzoltó parancsnokának meghívására.
-

Az elmúlt héten részt vett a bizottsági üléseken
Ismételten tárgyalást folytattak a Mohnács Pál úrral a város ivóvízberuházásával kapcsolatban. Aláírták a beruházási
terv készítésére vonatkozó tervet. A terv készítés költségeinek kifizetését a Békés Megyei Víz és Csatornamő Rt. magára vállalta.

-

November 22-én a Városi Zene és Mővészeti Iskola 10 éves
jubileumi hangversenyén vett részt a Katona József Városi
Mővelıdési Központban. Itt kívánta megragadni az alkalmat
arra, hogy megköszönje a Zeneiskola megbízott igazgatójának
azt a szervezımunkát, melynek eredményeként olyan színvonalas mősor jött létre, ami maradandó élményt nyújtott a jelenlévık számára.

-

November 23-án a Rumba Társastánc Klub Alapítvány szervezésében vacsorával egybekötött társastánc bemutató volt a Városi Sportcsarnokban.

-

November 26-án a Képviselı-testület közmeghallgatást tartott a 617. sz. Ipari Iskola aulájában. Sajnálatos módon
igen csekély volt az érdeklıdés a város lakossága részérıl.

Befejezésként megkérdezte az alpolgármester urat, és a bizottsági elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dávid István képviselı lakossági felvetés alapján arra a kérdésre kért választ, hogy az aljegyzı úr munkája kitölti e a napi
nyolc órás munkaidejét, ugyanis a lakosság körében olyan véleményeket lehet hallani, hogy az aljegyzı úr igen széleskörően foglalkozik a település szétválásának kérdésével.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a képviselı úrnak talán ezzel
elıbb a jegyzıt, mint munkáltatót kellett volna megkeresni. A
képviselı úr az általa elmondottakkal a Polgármesteri Hivatalt
vádolja azzal, hogy a város politikai életébe kíván beleszólni.
Fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a Polgármesteri Hivatal
a Gyoma-Endrıd kérdésben semleges álláspontot képvisel, a köztisztviselık nem folytatnak politikai tevékenységet.
Az aljegyzı úr munkája maximálisan kitölti a munkaidejét, hiszen
az elmúlt hónapokban a hivatalba különbözı új rendszerek kerültek bevezetésre, amelyek kezelése teljes munkaidıt igényel, ezeken felül szükség esetén a jegyzı helyettesítését is el kell
látnia. Részt vesz a bizottsági üléseken, segítséget nyújt a bizottsági, illetve testületi ülések elıterjesztéseinek elıkészí-
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tésénél.
A maga részérıl a Dávid képviselı úr felvetését alaptalannak és
indokolatlannak tartotta.
Megyeri László aljegyzı arra kérte a képviselı urat, hogy konkrétan mondja meg, honnan vette a fentiekben elmondott információt. Mint köztisztviselı tisztában van azzal, hogy politikai tevékenységet nem folytathat, de mint magán embernek természetesen
lehet errıl a kérdésrıl véleménye.
Meg lehet kérdezni a pártok, társadalmi szervek képviselıit,
hogy İ, mint aljegyzı kezdeményezte e a két település szétválását.
A képviselı úr megnyilatkozása mélyen sértette a személyét.
Dávid István képviselı nem kívánta megnevezni ezen információnak
a forrását, azonban elkívánta mondani, hogy a képviselı-testület
tagjai között is van ilyen vélemény.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, a Kulturális bizottság legutóbbi ülésére önálló képviselıi indítványt terjesztett be,
amelyben kérte, hogy a Fı út nevét kereszteljék át el 56-os Mártírok útjává, amellyel méltó emléket állíthatnának a forradalmároknak. A bizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalása az volt,
miszerint ezen indítványt a Gyomaendrıdi Híradóban közzé kell
tenni, és azon keresztül kikérni a lakosság véleményét.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a mai ülésen fejtsék ki véleményeiket az indítványával kapcsolatban.
Tótka Sándor képviselı tájékoztatást kért a jegyzı úrtól a közterület-felügyelı egyik intézkedésével kapcsolatban. A Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola gépkocsija a Fı úti papírbolt elıtt parkolt rakodás céljából, a közterület felügyelı pedig megbüntette ıket.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, a képviselı úr
által említett útszakasz forgalmi rendjének a beszabályozása a
Közúti Felügyelet hatáskörébe tartozik. Számtalan egyeztetés
történt az önkormányzat és a Közúti Felügyelet között a parkolási rend kialakításáról, azonban figyelemmel arra, hogy az út
mellett több iskolaépület is van, és elég forgalmas útszakaszról
van szó, ezért a Közúti Felügyelıségnek a Közúti Igazgatósággal
egyetértésben az volt a véleménye, hogy nem szükséges és nem indokolt a várakozni tilos tábláknak a megszőntetése.
Ennek megfelelıen az önkormányzatnak tudomásul kell venni a
szakhatóságok állásfoglalását. A közterület felügyeletnek az a
feladata, hogy ezt a rendet betartassa, és a szabálysértıkre
helyszíni bírságot szabjon ki. Amennyiben az ügyfél nem ért
egyet a helyszíni bírság összegével, nem kell kifizetnie, ebben
az esetben a közterület-felügyelı megteszi a feljelentést és a
szabálysértési hatóság tárgyalási eljárás keretén belül kivizs-
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gálja a feljelentés jogosságát.
További napirend elıtt hozzászólás nem hangzott el dr. Frankó
Károly polgármester javaslatot tet az ülés napirendjére.
A képviselı-testület az ülés napirendjével egyetértett, azt az
alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./

Az ivóvíz szolgáltatási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjainak megállapítása, és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet módosítása
A gépjármőadókról, valamint a helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata
A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása
- A városi piac iroda 1997. évi üzleti terve
Az állattartási rendelet módosítása
A települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról, az ezzel összefüggı tevékenységrıl, valamint a szervezet kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet vitája
Az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló rendelet módosítása
A polgármester tartós helyettesítésével kapcsolatos intézkedések
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve közterületek
bérleti díjának felülvizsgálata
Az 1997. évi költségvetés elıkészítése
Az Ifjúsági Alap 1997 évi mértékének meghatározása
A közalkalmazottak 1996 évi egyszeri keresetkiegészítése
Költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjének szabályozása
A Gyomaendrıdi Csatornamő Társulat támogatási kérelme
Kéményseprı-ipari szolgáltatás kötelezı igénybevétele
Közoktatás-politikai koncepció vizsgálatához külsı szakértı
felkérése
Motormúzeum támogatása
Az egészségügyi intézménynél lévı beruházás lebonyolítása
Tájékoztató a Kirendeltség épületének állagáról

Az 1.napirendi pont megtárgyalása elıtt a polgármester kérte a
képviselı-testületet, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadják el, és a kért határidı
hosszabbítást biztosítsák.
A képviselı-testület a jelentést egyhangúlag, 16 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/1996./XI.28./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
3/1996./I.11./, 67/1996./III.26./,
94/1996./IV.25./, 136/1996./V.23./,
150/1996./VII.4./, 195/1996./VIII.29./,
211/1996./VIII.29./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 212/1996./VIII.29./számú határozat
határidejét 1997. május 31-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak
megállapítása, és a szolgáltatások egyes kérdése
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte Hosszú Szilárd urat a
Békés Megyei Vízmővek Rt. vezérigazgatóját és Krizsán György
urat a Vízmő Rt. gyomaendrıdi üzemmérnıkségének vezetıjét, majd
a téma felvezetéseként tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a
Békés Megyei Közgyőlés holnapi ülésének anyagában szerepel Békés
Megye ivóvízellátásának helyzetérıl szóló elıterjesztés, amelyben jelentıs szerepet kapott Gyomaendrıd a meglévı ivóvízproblémájával.
Minden egyes alkalommal igen nehéz helyzetbe kerül a képviselıtestület, amikor az ivóvíz és csatornadíjakról kell döntenie,
hiszen a lakosság tőrıképessége évrıl évre csökken, nem szólva
arról, hogy a város lakossága évtizedek óta rossz minıségő ivóvízért kénytelen igen magas díjat fizetni. Véleménye szerint további emelésekkel már nem lehet terhelni a lakosságot, a Vízmővek Rt. Igazgatósága által javasolt 25 %-os emelésnek megfelelı
hatósági víz és csatornadíjakat nem lehet elfogadni.
Mint köztudott a Kormány elfogadta a képviselı-testületnek a város egészséges ivóvízberuházásra vonatkozó címzett támogatásra
benyújtott pályázatát. A Parlament a következı hetekben fog dönteni a támogatás mértékérıl és annak leutalásáról. Számítások
szerint ha minden a tervek szerint alakul- 1998-ra, Mezıberény
felıl jó minıségő ivóvizet kaphatunk a Maros-hordalékkúpról.
Czibulka György alpolgármester maximálisan egyetértett a polgármester úr azon véleményével, hogy a lakosság tőrıképessége a határán van. Olyan vízért amelynek a minısége évek óta semmit nem
változott, nem lehet több pénzt fizettetni a lakossággal. A Vízmővek Rt. által javasolt díjtételek 40 Ft/m3 emelkedést jelentenének.
Egy egészséges kompromisszumos megoldást hajlandó lenne támogatni, de az emeléssel nem értett egyet.
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Információi szerint a környezı települések önkormányzatai sem
fogadták el az Rt. által javasolt díjtételeket.
Kovács Kálmán képviselı arra a kérdésre kért választ a vezérigazgató úrtól, hogy mi indokolja, azt az egységes fizetési elvet, hogy a rossz vízért is ugyan annyit kell fizetni, mint a
jóért.
A lakosság tőrıképességét nem lehet tovább fokozni újabb emelésekkel addig, amíg a település nem jut jó minıségő ivóvízhez a
vízdíjat nem lehet megemelni.
Hosszú Szilárd a Vízmővek Rt. vezérigazgatója a kérdésekre válaszolva elmondta, ebben a szakmában igen hosszúak a folyamatok,
sok idıt, energiát és fıleg pénzt igényel a változtatás. A szakmai sajátosság is az, hogy 20-25 évre kell elıre gondolkodni,
tervezni. Ennek egyik állomása például a Békés Megyei Képviselıtestület holnapi ülésére elıterjesztett Békés megye vízellátásának fejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló elıterjesztés, amelyben igen jól le van írva, hogyan változott az elmúlt tíz évben a megyében az ivóvíz minısége. Igen komoly befektetéssel sikerült elérni azt, hogy már csak Gyomaendrıd ivóvíz
ügyének megoldása maradt hátra. Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Szarvas városa a következı héten lesz rácsatolva az
orosházi regionális rendszerre, ahol hasonlóan problémás volt az
ivóvíz minısége. Ebben az évben sikerül még Tótkomlós, a jövı év
tavaszán pedig Körösújfalu ivóvíz problémáját megoldani.
Akkor azonban, amikor Gyomaendrıd ivóvízproblémájáról beszélünk,
természetesen felvethetık a napi problémák, de a megoldás csak
hosszú távú lehet. Mint önök elıtt ismeretes, évek óta folyik a
mőszaki és pénzügyi elıkészítı munka a gyomaendrıdi
ivóvízberuházás érdekében. Az Rt. ebben az évben megkezdett akciója a palackozott ivóvíz tekintetében, a beruházás állami támogatására benyújtott pályázat, - amely pozitív megítélést kapott a kormányzat részérıl-, illetve a 1,5 millió forint tervezési munkának az átvállalása, ezek mind a beruházás irányába
hatnak. Azt azonban nem lehet elvárni, hogy az eredmények máról,
holnapra megtörténjenek, ezek hosszú távú folyamatok.
A cégen belüli árképzéssel kapcsolatban elmondta, három évvel
ezelıtt, amikor az a döntés született, hogy az önkormányzatok
veszik át az árhatóság szerepét az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjainál, az Rt. Közgyőlése úgy döntött, hogy sávos díjrendszert vezet be, és ezt a díjrendszert az önköltséghez igazítja.
A településnél kialakult átlag önköltség viszonyítva az Rt-n belüli átlaghoz adja a díjkategóriába való besorolást. Ennek intézményes leellenırzését az Rt Felügyelı bizottsága végzi. A sávosság azt jelenti, hogy +,-20% eltérítéssel, olcsó, drága és
közepes díjakat határoz meg. Az országban egyre inkább kezd kialakulni ez a fajta díjrendszer. Ha nem egységesítenének, akkor
igen nagy eltérések lennének az egyes települések díjai között.
A maga részérıl esélyt látott arra, hogy a magas kategóriájú te-
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rületeken a lakossági ivóvízdíjnál másodlagos engedményt tegyen
az Rt, de a hatósági díjat el kell fogadni, hiszen ez adna
esélyt az Rt-nek a díjtámogatási pályázat benyújtására, amennyiben arra lesz lehetıség. Személy szerint erre nem sok esélyt
lát, mivel országos viszonylatban az Rt. díjai ma már inkább átlagosnak mondhatók.
Addig, amíg az elmúlt évben 40 millió forint állami támogatást
kaptak a lakossági díjak kompenzálására, az idei évben már csak
8 millió forintot, mert az átlag vízdíj az országban jobban növekedett, mint megyénkben.
Tájékoztatásként elmondta, hogy 1995-ben 480.000 m3 volt a város
össz ivóvízfogyasztása, amelybıl 400.000 m3 a lakossági vízfogyasztás, ami csökkenı tendenciát mutat a következı években.
Az a szabályzat, ami alapján az Rt mőködik - amely összhangban
van az ártörvénnyel - az nem minıség, hanem ráfordítás centrikus.
Czibulka György alpolgármester elmondta, ezeket az okfejtéseket
nehezen lehet a lakossággal megértetni, hiszen ık csak azt veszik figyelembe, hogy a víz minısége évrıl évre nem változik
semmit, ezzel szemben az ár egyre inkább nı.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint az Rt-be
törmörült 51 település közül egyedül Gyomaendrıdnek van erkölcsi
joga azt mondani, hogy nem fogadja el az ívóvízdíj emelést, mert
bizonyítani tudja, hogy itt egészségre ártalmas ivóvizet iszik a
lakosság.
Bizonyára sokkal inkább ellehetne fogadtatni, és meglehetne értetni a lakossággal a díjemelés szükségességét, ha már látnák a
beruházás megkezdését.
Figyelemmel a víz minıségére az Rt. nem kérheti a képviselıtestülettıl, hogy elfogadja ezt az áremelést, nem lenne etikus a
lakosságtól még több pénzt kérni ezért a vízért. Ebben az ügyben
a lakosságnak nincs tovább tőrıképessége.
Annyit talán megtehetne az Rt, hogy felvállalná Gyomaendrıdıt,
és elfogadná a képviselı-testület véleményét. Természetesen
tisztában van azzal, hogy ettıl függetlenül az Rt-nek jogában
van megállapítani egy vízdíjat, azt azonban nem várhatja el,
hogy a képviselı-testület rábólintson erre az emelésre.
Hosszú Szilárd vezérigazgató hangsúlyozni kívánta, a Vízmő Rtnek, mint szolgáltatónak, aki hatósági áras terméket szolgáltat,
az a feladata, hogy beterjessze azt a díjjavaslatot, ami a költségeit fedezi.
A képviselı-testületnek lehetısége van az Rt által javasolt díjtételeket, vagy pedig más díjat is meghatározni, akkor azonban a
különbözetet az Rt-nek köteles megtéríteni.
Amennyiben a képviselı-testület a hatósági díjat nem fogadja el,
úgy az Rt nem tudja ezt a díjat azokfelé érvényesíteni, akikre a
hatósági díj vonatkozik, akkor csak az önkormányzattal szemben
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tudja érvényesíteni.
Kompromisszumot csak abban a tekintetben tudott elképzelni, ha
az önkormányzat, mint árhatóság elfogadja a hatósági díjat és
február közepéig egyeztet a tulajdonos önkormányzatokkal és a
Vízmő Rt-vel a lakossági díjak mértékérıl.
Az elhangzott hozzászólásokból azt a következtetést tudta levonni, hogy a lakosság terhelhetısége a fı szempont, és nem a hatósági díj megállapítása.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke elmondta,
a három szakbizottság közül egyedül a jogi bizottság nem javasolta az ivóvíz és csatornadíj emelését. Az elutasítás egyik oka
az ivóvíz minısége, a másik ok, hogy a Vízmő Rt. évrıl évre beterjeszti az önkormányzathoz az általa összeállított költségek
szerinti indokolt áremelést. A bizottsági tagok körében felmerült a kérdés, hogy mennyire indokoltak ezek a költségek, ugyan
is ebbe a részvénytársaságba - a társasági formára tekintettelaz önkormányzatnak, mint tulajdonosnak nem igen van lehetısége
arra, hogy betekintsen a társaság vezetésébe, nem tudja közvetlenül ellenırizni, hogy a vállalatvezetı menedzsmen mennyire
gazdálkodik jól. Éppen ezért a bizottság megkérdıjelezte, hogy
mennyire indokolt a beállított fizetésemelés a Rt-nél, mennyire
indokolt ilyen gazdasági helyzetben tetıteret építeni a
gyomaendrıdi irodaházra, vagy mennyire indokolt olyan gépet vásárolni Gyomaendrıdre, amit semmire nem használnak, és mennyire
indokolt olyan nagy személygépkocsi parkot fenntartani, amekkorát fenntartanak. Mindezeket figyelembe véve a bizottság tagjai
nem voltak meggyızıdve arról, hogy jogosak az Rt által beterjesztett költségek. Ezen kívül nem kell megfeledkezni arról sem,
hogy a Vízmő Rt minden olyan költséget, amely az ivóvíz és
szennyvíz szolgáltatással kapcsolatban felmerül, azt beállítja.
Beállítja annak - az önkormányzat által apportált- vagyonnak az
amortizációját is, amely az Rt-nek semmibe sem került. Mindezek
után még azt állítja az Rt, hogy az ivóvíz szolgáltatás ráfizetéses. Véleménye szerint ez nem igaz, példának említette
Medgyesegyházát, amely nem tagja a Vízmő Rt-nek, saját közhasznú
társasággal mőködtetik az ivóvíz szolgáltatást, és ebben az évben már nyereségesre ki tudta hozni a szolgáltatást.
Összegezve, az volt a bizottság véleménye, hogy nem tartja indokoltnak ezeket a költségeket, illetve nincs rálátásuk arra, hogy
mennyire indokoltak ezek a költségek, így ha az önkormányzat
most is megszavazza az áremelést, akkor ez továbbra is mindig
így fog menni.
A bizottság javasolta, hogy a képviselı-testület bízza meg a
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vízmő Rt-ben lévı
önkormányzatokkal, és mint tulajdonosok kérjenek fel egy külsı
független könyvvizsgálót, az Rt gazdálkodásának áttekintésére.
Hosszú Szilárd vezérigazgató a képviselı asszony által elmondot-
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takra reagálva elmondta, az Rt. tulajdonosainak egy része a
részvénytársaság irányításában igazgatósági tagként, míg a másik
része az ellenırzésben felügyelıbizottsági tagként vesz részt.
Ez a két kör a tulajdonosoknak a 70-80 %-át jelenti.
Megítélése szerint fölösleges külön független könnyvizsgálót
felkérni, mivel az Rt-nek van alkalmazott könnyvizsgálója, aki
évente megvizsgálja az Rt mőködését, évente elkészítik az üzleti
terveiket, amelyet minden tulajdonossal ismertetnek.
Ennek ellenére, ha a képviselı-testület igényli, úgy lehetısége
van arra, hogy beszámolót kérjen az Rt mőködésérıl, és azt egy
önálló napirendi pontként megtárgyalja.
Az amortizációval kapcsolatos felvetésre elmondta, mit gondol a
tisztelt képviselı-testület a rézsvénytársaság mibıl fogja a város ivóvízberuházását támogatni? Természetesen amortizációból,
mert nyereségbıl nem tudja, mivel nincsen nyeresége, a vízdíjak
nem nyereségesek.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett a Szendrei képviselı aszszony véleményével, arra kért választ, hogy szükséges e Vízmő
Rt-nek ekkora alkalmazotti létszámot foglalkoztatni?
Hosszú Szilárd vezérigazgató a kérdésre válaszolva elmondta,
1991-ben 1350 dolgozója volt a Vízmő Rt-nek, amely 1996-ben 930
fıre csökkent. Ez a csökkenés nem azt jelenti, hogy ennyi fölösleges létszáma volt az Rt-nek, hanem ahhoz, hogy ma létszámot
leépítsenek, beruházniuk kell.
A részvénytársaságon belüli beruházásoknak megvannak a belsı
szabályai, személy szerint mindig betartotta ezeket a szabályokat.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök, hangsúlyozni kívánta, hogy
nem az Rt mőködésének jogszerőségét, hanem az okszerőségét kérdıjelezte meg. Gazdasági szempontból okszerően gazdálkodik e ez
a részvénytársaság?
Az Rt által megküldött elıterjesztésben szerepel, hogy amennyiben az önkormányzat nem fogadja el az Rt-nek a hatósági díj emelésére vonatkozó javaslatát, abban az esetben a különbözetet az
önkormányzatnak kell megfizetni.
Személy szerint nem talált olyan jogszabályt, amely erre kötelezné az önkormányzatot, a részvénytársaságon belül az Igazgatóság határozata pedig szintén nem kötelezheti az önkormányzatot.
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke felkérte dr. Valach Béla képviselı urat, aki az önkormányzatot, mint tulajdonost képviseli a részvénytársaságban, hogy mondja el a témával kapcsolatos véleményét.
Szeretett volna választ kapni arra kérdésre, hogy milyen következményei lesznek annak, ha az önkormányzat nem fogadja el a hatósági díj emelést. A lakosság a régi árat fogja fizetni, de mi
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lesz a két ár közötti különbözettel ha az önkormányzat sem fizeti meg, akkor a szolgáltató meddig biztosítja az ivóvizet. Véleménye szerint a döntés során különös tekintettel kellene lenni
az induló ivóvízberuházásra, amely nem csak a vízügyi lobbinak,
hanem az önkormányzatnak is legalább annyira érdeke is. Éppen
ezért nem lenne túl szerencsés most kiélezni ezt a helyzetet.
A Pénzügyi bizottság támogatta a hatósági díj emelést, abból kiindulva, hogy a különbözet megfizetésére az önkormányzatnak
nincs pénzügyi fedezete.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, a kormányzattól kapott hivatalos értesítések szerint egyértelmően elfogadták az ivóvízberuházásra benyújtott pályázatunkat. A támogatás összegét és annak leutalását az állami költségvetés elfogadása után fogják közölni.
Természetesen nem érdeke az önkormányzatnak, hogy szembe kerüljön a Vízmő Rt-vel, mivel İk is érdekeltek abban, hogy a város
ivóvízberuházásban részt vegyenek. De mivel más települések sem
fogadták el az Rt. által javasolt hatósági díjakat, ezért mi sem
vállalhatjuk fel, hogy ezért a rossz vízért többet fizessünk.
Ezt nem tehetjük meg a lakossággal.
Katona képviselı úrhoz hasonlóan, szintén szerette volna tudni,
hogy milyen következménye lenne annak, ha a képviselı-testület
nem fogadná el a hatósági díj emelést.
Dr.Valach Béla bizottsági elnök és mint a Vízmő Rt. Igazgatóságának tagja elmondta, a tagoknak egyrészt felelıssége van a tulajdonosi jogok és érdekek képviseletért, másrészt vagyoni felelıssége van az Rt mőködıképesen tartásáért. Könnyvizsgáló vizsgálja az Rt gazdálkodásának jogszerőségét, az igazgatóságnak
minden törekvése arra irányult, hogy a gazdaságosságot próbálja
elıtérbe helyezni. Az igazgatóság megfontolta lehetıségeit olyan
tekintetben is, hogy valamennyire mőködıképesen tartsa a részvénytársaságot, mert ez is kötelessége. Lehetıség volt az igazgatóságnak arra, hogy a közgyőlési határozattal elfogadott díjszámítási módon kalkuláltatta a menedzsmennel a várható önköltségi árakat, amely várhatóan 34 % lett volna. Ezzel szemben az
igazgatóság azt mondta, hogy próbáljanak meg egy infláció követı
módot kidolgozni.
Az infláció követést tudomásul kell venni, függetlenül a minıségtıl, mert a szolgáltatási kötelezettség fenn áll, hiszen ha
az ivóvíz fogyasztása évrıl évre csökken, az energia és egyéb
árak viszont emelkednek 25-30 %-al, akkor ez nem szinten tartást
fog eredményezni az Rt-nél, hanem jelentıs eredményromlást.
Csorba Csaba jegyzı reagálva az eddig elhangzott véleményekre
elmondta, jelenleg a képviselı-testület kétféle minıségében jár
el ebben a kérdésben. Egyrészt mint tulajdonos, hiszen ennek a
részvénytársaságnak az alapítója. A tulajdonosnak mindig is az
az érdeke, hogy az általa létrehozott gazdasági társaság megfe-
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lelıen mőködjön, lehetıség szerint ne veszteséges legyen, hanem
szinten tartással gazdálkodjon.
A másik minısége a képviselı-testületnek, hogy gyakorolhassa az
árhatósági jogkörét. A hatósági ár beszabályozását és eldöntését
jogszabály határozza meg. A hatósági árnak olyannak kell lennie,
hogy tisztes megélhetést biztosítson a mindenkori szolgáltatónak. Jelen esetben a problémát az jelenti- amelyet a Jogi és
Ügyrendi bizottság is felvetett-, hogy az Rt számítási anyagában
szerepelnek olyan díjtételek, amelyek arra alkalmasak, hogy a
részvénytársaság ne legyen veszteséges, de nem alkalmas arra,
hogy tisztes megélhetést biztosítson, vagyis magasnak tartja
ezen tényezıket, és azt mondja, hogy a béreknek nem ilyen mértékőeknek kellene lenni egy ilyen helyzetben, a kintlévıségeket
sokkal erıteljesebben kell behajtani stb.
Felvetıdik a kérdés, hogy lehetséges e különbség a szolgáltató
által javasolt ár és a hatósági ár alkalmazója által indokoltnak
tartott ár között. Úgy tőnik, hogy valóban van különbség, amely
különbségben adott esetben a bíróság dönthet a szolgáltatás minıségének és az Ügyrendi és Jogi Bizottság által felvetett szempontok figyelembe vételével.
Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy a szolgáltató mindent meg tett, és az általa javasolt hatósági ár a célszerő és
szükséges, úgy abban az esetben merülhet fel a különbözet megfizetésének az oka. Ebben az esetben mindkét félnek bizonyítani
kell az álláspontját.
Ezért jelentıs az Ügyrendi és Jogi bizottság javaslata, miszerint nem a tulajdonosi érdekek figyelembevételével kívánja megvizsgáltatni az Rt gazdálkodását, hanem a hatósági ár gyakorlója
szempontjából.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl nem látta akadályát annak, hogy megvizsgálják az Rt gazdálkodásának okszerőségét.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok egyetértet azon hozzászólók
véleményével, hogy talán nem lenne szerencsés kiélezni a helyzetet a részvénytársasággal, aki igen keményen lobbizik a település ivóvízberuházásáért. A hosszú távú cél mindkét fél számára
az, hogy jó ivóvizet igyon a város lakossága.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, kétségtelenül igaza van
dr. Kovács képviselı úrnak, de akkor, amikor a lakosság egyre
nehezebb körülmények között él, nagyon nehéz elfogadtatni velük,
hogy több pénzt kell fizetniük azért a vízért, aminek a minısége
évrıl évre nem változott, pedig állampolgári joga van ahhoz,
hogy egészséges ivóvizet kapjon.
Czibulka György alpolgármester emlékeztetni kívánta a tisztelt
képviselı-testület tagjait arra az aláírásgyőjtési kezdeményezésre, amely a lakosság számára napi 5 liter egészséges ivóvíz

500

biztosítására irányult. Egy újabb áremeléssel fenn állhat egy
lakossági engedetlenség, demonstráció veszélye.
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnöke elmondta, a ivóvízberuházásra vonatkozó címzett támogatásra benyújtott pályázatban az önkormányzat 30 millió forintos saját
erıt vállalt.
Ha megfelelıen értelmezi az Rt elıterjesztésében leírtakat, a 30
millió forint kifizetését a részvénytársaság át fogja vállalni,
abban az esetben, ha az általuk javasolt díjemelést az önkormányzat elfogadja.
Szeretett volna megnyugtató választ kapni arra, hogy ezt az öszszeget valóban biztosítani fogja e az Rt, ha megkezdıdik a beruházás, annál is inkább mivel az elmúlt évi áremelést is olyan
feltétellel fogadta el a képviselı-testület, hogy az így keletkezı 10 millió forint felhalmozási alapot - amelynek véleménye
szerint meg kell lennie- az Rt a beruházás finanszírozására fordítja vissza.
Hosszú Szilárd vezérigazgató elmondta, minden díj mögött önköltség van, az önköltségi elemek között pedig van egy különleges
önköltségi elem, az amortizáció, ami abban az esetben, ha a díj
lefedi a teljes önköltséget és nulla eredményt hoz, úgy ez az
amortizáció beruházásra ad fedezetet. Tehát abban az esetben, ha
az Rt által javasolt díjtételek kerülnek elfogadásra, akkor a
tényleges amortizáció nagy része a díjban érvényesülni fog, képzıdik alap arra, hogy az Rt beruházási támogatást nyújtson.
Számításaik szerint a jövı évben mintegy 300-350 millió forint
közötti amortizáció fog képzıdni ezekkel a díjakkal, amely fedezetet nyújt arra, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelıen támogatást nyújtsanak azokhoz a beruházásokhoz, amelyek az Rt-nek is
elınyösek.
A gyomaendrıdi beruházás már évekkel ezelıtt deklaráltan az Rt
támogatandó céljai között szerepelt.
A beruházás konkrét összegének ismeretéig a támogatás mértékérıl
nem tudott nyilatkozni.
Dr. Frankó Károly polgármester arra a kérdésre kért választ, miszerint nem állhat e elı az a helyzet, hogy azon fog bukni a beruházás idıbeni megjelenése, hogy a képviselı-testület a drágább
megoldásra nyújtotta be a pályázatot.
Hosszú Szilárd vezérigazgatónak továbbra is az volt a véleménye,
hogy az önkormányzatnak, mint árhatóságnak a hatósági díjat még
ebben az évben el kellene fogadnia, és mint tulajdonosnak, jövı
év februárig van lehetısége arra, hogy a lakossági díjak mérséklése érdekében megtegye a szükséges lépéseket.
R. Nagy János bizottsági elnök elmondta, az elmúlt évben az ivó-
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vízdíj emelése során olyan kompromisszum született a két fél között, hogy a részvénytársaság felhalmozási célú pénzeszköz átadásával, 10 millió forinttal támogatja a város
ivóvízberuházását.
A beterjesztett határozati javaslatok A változata ehhez hasonló
kompromisszumos megoldást javasol, miszerint abban az esetben,
ha a Képviselı-testület elfogadja a hatósági díjakat, úgy az árváltozásból kialakuló 1997. évi árbevétel különbözet 10 %-át, 20
millió forintot a Vízmővek Rt. a város ivóvízberuházásához biztosítsa. Ez a megoldás lehetıvé tenné azt, hogy a vízfelhasználók között arányos elosztással az Rt-n keresztül érvényesíteni
lehessen az önkormányzat által vállalt 30 millió forint saját
erınek a biztosítását.
Kovács Kálmán képviselı módosító indítványként javasolt, hogy a
témát vegyék le napirendrıl, és ismételt bizottsági egyeztetés
után a decemberi képviselı-testületi ülésen hozzák meg döntésüket.
Dezsı Zoltán a Fidesz helyi szervezetének vezetıje elmondta, a
hozzászólások során elhangzott, hogy évrıl évre csökken a településen a lakossági vízfogyasztás. A maga részérıl ezt csak bizonyos mértékben tudta elfogadni, ugyan is a lakosság hajlandó
lenne több vizet fogyasztani, ha jó minıségő ivóvíz folyna a
csapokból.
Lassan már tíz éve, hogy hitegetik a lakosságot azzal, hogy lesz
jó ivóvíz a településen, mára ez még mindig csak hitegetés. Személy szerint hajlandó arra, hogy egy lakossági demonstrációt
megszervezzen az ivóvíz emelése ellen.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként arra kérte a
képviselıket, hogy elsıként döntsenek a Kovács Kálmán módosító
indítványáról, miszerint az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgálatási díj emelésének kérdésében a képviselı-testület a
december havi ülésen döntsön.
A módosító indítványt a képviselı-testület 2 igen szavazattal és
14 ellen szavazattal elvetette.
Ezt követıen a polgármester javasolta, hogy a beterjesztett határozati javasolatok A és B változatáról külön külön szavazzanak.
A képviselı-testület az A változatot 6 igen szavazattal, míg a B
változatot 10 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a
képviselı-testület a beterjesztett B változatnak megfelelıen nem
ért egyet az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
1997. január 1-tıl történı változtatásával, majd kihirdette az
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alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem ért egyet az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás 1997. január 1tıl történı változtatásával.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester az
ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló rendelet
módosításának megalkotására kérte fel a tisztelt képviselıket,
amely a képviselı-testület fentiekben hozott döntésnek megfelelıen, annyiban változik, miszerint a tervezet 1. §-a helyébe a
2. §, a 2. § helyébe pedig a tervezet szerinti 3. § lép.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1996./..../KT. számú rendelete
az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl
szóló 40/1995./XII.22./KT.számú rendelet módosításáról
A gépjármő adó és a helyi adókról szóló Kt rendeletek módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend bevezetéseként elmondta, az elızetes számítások szerint az 1997-es költségvetési évet
70 millió forint hiánnyal fogja kezdeni az önkormányzat, ezért
nem kerülhetı el a helyi adók inflációhoz való igazítása.
A gépjármő adó mértékének az emelését a Pénzügyi bizottság nem
támogatta.
Felkérte a tisztelt képviselıket, hogy elsıként a gépjármő adó
mértékével kapcsolatosan mondják el véleményeiket.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság 2
igen szavazat, 2 tartózkodás, és 1 ellen szavazat arányában elvetette a gépjármő adó mértékek emelését. Személyes véleménye
szerint azonban az infláció mértékében szükség van az adó mérté-
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kek emelésére, annál is inkább mivel a jövıben egyre inkább növekedni fog a helyi adók jelentısége, ha most nem teszi meg a
képviselı-testület ezeket a lépéseket, akár népszerőtlenség miatt is, könnyen úgy járhatunk, mint az elıdeink, hogy egyszerre
kell lényegesen magasabb emelést végrehajtani, ami sokkal fájdalmasabban érintené a lakosságot is.
A maga részérıl egy inflációt követı mértékő, differenciált gépjármő adó emeléssel értett egyet.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl minden adónemre
vonatkoztatva egy 25 %-os mértékő adóemeléssel értett egyet, és
javasolta a helyben maradó adóbevételek megcímkézését, és a forrást érintı feladatokra történı visszafordítását.
Pápai Pálné az adócsoport vezetıje elmondta, kétségtelenül nagyon nehéz helyzetben van a tisztelt képviselı-testület az adó
mértékek meghatározása miatt, hiszen a lakosságot képviselik, és
mindenképpen szeretnék a terheiket minél kisebbre csökkenteni.
Azonban azt is látni kell, hogy akkor is a lakosságot képviselik, amikor különféle feladatok ellátását biztosítják, amelyhez
azonban pénzre van szükség. A város mőködtetéshez szükséges
pénzösszegnek a forrását pedig részben a helyi adóból befolyó
bevételek biztosítják.
A bizottságok azt az álláspontot képviselték, hogy 1997-tıl ne
emelkedjenek a gépjármő adó tételek.
Szükségesnek tartotta azonban elmondani, hogy a gépjármő adó egy
különlegesen funkcionáló helyi adó, mert 50 %-ban osztódik meg
az önkormányzat és az útalap között. A 12-13 millió forint gépjármő adó kivetésbıl az 50 % tisztán befolyik az útalapba, azonban az önkormányzatra esı 50 %-ból kell fedezni az önkormányzatnak az adóztatással kapcsolatos költségeket. Tehát, ha a képviselı-testület nem emeli meg a gépjármő adó mértékeket, úgy az
önkormányzatnak az ebbıl az adónembıl származó bevétele csökkeni
fog. Mindezek figyelembevételével kérte a tisztelt képviselıket,
hogy legjobb belátásuk szerint döntsenek.
Hangsúlyozni kívánta még, hogy a gépjármő adó mértékekrıl a mai
ülésen mindenképpen döntenie kell a tisztelt testületnek, mivel
a törvény december 15-i jogszabályi kihirdetést ír elı, Amennyiben nem születik döntés, úgy a jelenleg érvényben lévı díjtételek kerülnek kivetésre 1997-ben.
Czibulka György alpolgármester a csoportvezetı által elmondottakat annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint az önkormányzatra
esı 6,6 millió forint gépjármő adó ténylegesen 5,4 millió forintban valósult meg.
Csodálkozott azon, hogy a pénzügyi bizottság elvetette a gépjármő adó mértékének az emelését. Véleménye szerint annak, akinek
gépkocsija van a 20-25 %-os emelést meg tudja fizetni.
A maga részérıl mindenképpen támogatta az adó mértékek karbantartását, fıleg a gépjármő adók tekintetében.
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Az viszont már elgondolkodásra ad okot, hogy az egyéb helyi adók
mennyire sújtják a lakosságot, de a gépjármő adó esetében meg
kell tenni ezt a lépést.
Várfi András a mezıgazdasági bizottsági elnök elıljárójában elmondta, nem vett részt a Pénzügyi bizottság azon ülésén, ahol a
gépjármő és a helyi adók mértékérıl foglalt állást a bizottság,
azonban mindenképpen azon képviselık véleményével értett egyet,
akik az adómérték emelését támogatták.
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnöke elmondta, egyre gyakrabban hangzik el a sajtóban, rádióban, televízióban, hogy az infláció és az energia ár emelkedések miatt a
jövı évben átlagosan 2000 Ft/hó többlet kiadása lesz egy családnak. Ugyanakkor arról nem szólnak a médiák, hogy ezek az áremelések sokkal jobban sújtja a vidéken élı családokat, mint a fıvárosban élıket, ahol a fıvárosi önkormányzatnak van lehetıség
arra, hogy a lakosság energia, távfőtési stb. díjak emelésébıl
adódó többletköltségeit valamilyen formában kompenzálja. Mindez
azonban nem mondható el a vidéki önkormányzatokról, hiszen az
állami támogatás csökkenése miatt rá vannak kényszerítve az infláció követı emelések megtételére. Ahhoz, hogy a város mőködıképességét biztosítani tudják. A 20-25 %-os mértékő adóemelés tovább fogja növelni a vidéki családok kiadásait.
A maga részérıl nem támogatta a gépjármő adó mértékek emelését.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, kétségtelen tény,
hogy a képviselı-testületnek egyik oldalról a lakosságot kell
képviselnie, annak teherbírását szemelıt tartva, a másik oldalról viszont a város mőködıképességét kell biztosítania. Sajnos
mi nem vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy kompenzálni
tudnánk a lakosság ilyen jellegő többlet kiadásait. Tudomásul
kell vennünk, hogy ebben a környezetben kell élnünk, és itt kell
életben tartanunk a várost.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke elmondta, lényegében
a képviselı-testületnek azt kell eldönteni, hogy az állami normatíva csökkenés miatt kiesı bevételeket, milyen módon tudja ellensúlyozni, amelyre egyik lehetséges út a helyi adók mértékének
a növelése. A 25 %-os mértékő adóemeléssel is keletkezik még
olyan finanszírozási hiány, amelyet nem tudnak kompenzálni.
A maga részérıl az adók mértékének karbantartását támogatta.
Dávid István képviselı nem támogatta a gépjármő adók mértékének
emelését. Azonban, ha a képviselı-testület még is elfogadná az
emelést, úgy egyetértett azzal, hogy a bevételt meg kell címkézni és vissza kell forgatni az utak, járdák karbantartására, javítására.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl 25 %-os mértékő
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gépjármő adó emelését tartotta indokoltnak. 25 %-os emelkedéssel
számolva az önkormányzatot megilletı bevétel 9.900.000 Ft lenne
1997-ben.
Egyetértett azon képviselık véleményével, akik a gépjármő adó
bevételek megcímkézését javasolták.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a fentiekben elmondott véleményét annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint jelezni kellene a
választó kerület országgyőlési képviselıje felé azt, hogy az önkormányzat mindig ilyen kényszerlépések megtételére kényszerül,
azért, hogy a város mőködıképességét biztosítani tudja.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló javasolta a tisztelt testületnek, hogy addig ne döntsenek az adóemelés mértékérıl, amíg a jövı évi költségvetést nem fogadták el. A költségvetést le kell faragni, úgy hogy további emelésre ne legyen szükség.
A hozzászólások során elhangzott, hogy az adóbevételek egy részét az utak és a járdák állapotának javítására kellene visszafordítani. Ehhez kapcsolódóan kívánta elmondani, hogy az idei
évben elkészült út és járdajavítási munkák minısége jó néhány
helyen kivetni valót hagy maga után.
Pápai Pálné adócsoport vezetı reflektálva az elıbbi felszólalásra elmondta, a gépjármőadóról szóló törvény úgy rendelkezik,
hogy az önkormányzat illetékességi területén hatályos adórendeletekrıl szóló önkormányzati rendeletet, az adóévet megelızı év
december 15-ig, míg a helyi adó mértékekrıl szóló helyi rendelet
kihirdetésének határideje december 31. Így ezek alapján a képviselı-testület semmiképpen nem várhat az adómértékek meghatározásával a költségvetés tárgyalásáig.
/ Balázs Imre képviselı távozott az ülés terembıl, a jelenlévı
képviselık száma 15 fı. /
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl javasolta, hogy
a gépjármő adók vonatkozásában két lépcsıben történjen a szavazás.
Elsıként döntsön a képviselı-testület arról, hogy indokoltnak
tartja e a gépjármőadó adótételeinek megváltoztatását 1997. január 1 napjától, vagy nem.
Amennyiben az adótételek megváltoztatása mellett foglalnának állást, úgy módosító indítványként javasolta, hogy az emelés egységesen 25 % legyen.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként felkérte a
tisztelt képviselıket, hogy mielıtt a Valach képviselı úr módosító indítványáról döntenének, elsıként arra vonatkozóan hozzák
meg döntésüket, hogy a beterjesztett határozati javaslatok I.
és II. változatának megfelelıen indokoltnak tartják e a gépjár-
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mőadó adótételeinek megváltoztatását 1997. január 1-tıl, vagy
nem.
Elsıként az I. változatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület az I. változatot 7 igen szavazattal és 8
ellen szavazattal támogatta.
Ezt követıen a polgármester a határozati javaslat II. változatát
tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a II. változatot 8 igen és 7 ellen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a
II. változatnak megfelelıen a képviselı-testület indokoltnak
tartja a gépjármő adó adótételeinek a megváltoztatását 1997. január 1. napjától.
A hozott döntésnek megfelelıen a továbbiakban arra kérte a képviselıket, hogy Valach képviselı úr azon módosító javaslatáról
döntsenek, miszerint az gépjármőadó adótételei egységesen 25 %al emelkedjenek. Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra,
hogy mivel adó emelésrıl van szó minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület a módosító indítványt 8 igen szavazattal
támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester úr megállapította, hogy a
módosító indítvány nem kapta meg a kellı számú szavazatot, így a
továbbiakban a 20 %-ban történı adómérték emelést tett fel szavazásra.
A képviselı-testület a gépjármő adó mértékek 20 %-ban történı
emelését 10 igen szavazattal és 5 ellen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a
gépjármőadó adótételei 1997. január hó 1 napjától egységesen 20
%-ban emelkednek. Ezt követıen felkérte a képviselıket, hogy a
hozott döntésnek megfelelıen a gépjármőadókról szóló
36/1995./XII.22./KT. számú rendelet módosításáról szóló rendeletnek a megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal és
1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1996./.../KT. számú rendelete
a gépjármőadókról szóló 36/1995./XII.22./KT.

507

számú rendelet módosításáról
A rendelet megalkotása után dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta a helyi adók mértékével kapcsolatos elıterjesztést.
Hasonlóan a gépjármő adó mértékekhez, a helyi adók mértékénél is
szükséges egy inflációt követı 20-25 %-os emelést meglépni. Kétségtelen tény, hogy ezek a lépések nem a képviselı-testület népszerőségét fogják növelni, de a város mőködıképességének biztosítása miatt szükséges ezeket a népszerőtlen lépéseket megtenni.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl módosító indítványként
javasolta, hogy a magánszemélyek kommunális adója mértékérıl a
mai ülésen ne döntsön a tisztelt testületet, ugyan is a javasolt
50 %-os emelést semmiképpen nem tartotta elfogadhatónak. Valamilyen szempont alapján differenciálni kellene ennél az adónemnél.
Tótka Sándor képviselı egyetértett Hanyecz képviselı asszony
azon véleményével, hogy differenciáltan kell megállapítani a magánszemélyek kommunális adójának a mértékét. A maga részérıl a
lakás komfortfokozata szerint történı differenciálást javasolta.
A telekadó mértékekkel kapcsolatban módosító indítványként javasolta, hogy a hivatal által frekventált területnek minısülı /
Újkert sor és a Dobó István úti / kertek vonatkozásában az adómérték 1500 m2-ig 2 Ft, valamint az ezen felüli rész után további
0,40 fillérben kerüljön megállapításra.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, magánszemélyek kommunális adója
esetében az értékarányos bevezetéssel lehet differenciálni. Az
ehhez szükséges adatok, és a szakemberek is rendelkezésre állnak, de véleménye szerint az értékarányos bevezetés végláthatatlan problémákat vethet fel, hiszen ahány értékbecslı, az annyiféleképpen értékeli fel az adott ingatlant.
Kétségtelen, hogy az egységes adómérték kivetése feszültségeket
szült a lakosság körében, hiszen a magas komfortfokozatú lakásért is ugyan annyit kell fizetni, mint az egyszerő parasztházért.
Ennek az adónemnek azonban az a célja, hogy a kommunális beruházásokat és fejlesztéseket szolgálja, amely a lakosság egészét
érintik, mindenki használja.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke a maga részérıl egyetértett és támogatta a helyi adó mértékek emelését.
Meg kívánta jegyezni, hogy a beterjesztésben javasolt adómértékeknél egyedül az iparőzési adó esetében van konkrétan, reálértében adóemelés, a többi adónem esetében nem emelkednek reálértékben az adó mértékek.
Hanyecz Margit képviselı továbbra is javasolta a magánszemélyek
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kommunális adója mértékének differenciáltan történı megállapítását.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke egységesen 25
%-os adómérték emelést javasolt.
Kovács Kálmán képviselı a maga részérıl a 20 %-os adómérték emelést támogatta, az iparőzési adó esetében egyetértett a beterjesztett ezrelékek szerint történı emeléssel.
A telek adó vonatkozásában a Tótka képviselı úr által javasolt
mértékek szerinti megállapítással értett egyet.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, tudomása szerint jövı
évtıl az ıstermelık ıstermelıi igazolvány kiváltására lesznek
kötelezve, kérdése ezzel kapcsolatban, hogy ezáltal bevonhatók
lesznek e a helyi iparőzési adó fizetési kötelezettség alá.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottságának elnöke válaszolva elmondta, az ıstermelık nem fognak helyi iparőzési adót
fizetni, mivel továbbra is kistermelık maradnak, csupán a tevékenységük folytatását igazolványhoz és kamarai tagsághoz fogják
kötni.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítve a fentieket elmondta, az adózás
rendjérıl szóló törvény módosítása után lenne erre lehetıség.
Katona Lajos bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy
amennyiben a törvényi rendelkezés lehetıvé teszi, hogy az ıstermelık adóalanyokká váljanak, úgy a helyi iparőzési adót ezen
adóalanyokra is ki kell vetni.
Pápai Pálné adócsoport vezetı a magánszemélyek kommunális adója
mértékének differenciálására vonatkozó javaslattal kapcsolatban
elmondta, az elmúlt évben az adó rendelet megalkotása során lehetısége lett volna a tisztelt képviselı-testületnek ezen adónem
mértékének differenciáltan történı megállapítására, hiszen erre
vonatkozóan három féle változat is elıterjesztésre került. Akkor
azonban a tisztelt testület nem tudott megegyezni abban, hogy
melyik változat lenne megfelelı, így maradt az egységes fix öszszegő adómérték megállapítása, némi differenciálást adva az ingatlan városon belüli elhelyezkedése vonatkozásában.
Mint azt a jegyzı úr is elmondta a kommunális adóból származó
bevétel lényegében a város kommunális feladatai ellátásának fedezetére szolgál.
Ha a kommunális adó mértékét a Hanyecz képviselı asszony javaslata szerint akarnánk megállapítani, úgy ezt az adónemet el kellene vetni és az ingatlanokat építményadó alapján kellene adóztatni.
Rövid idı áll rendelkezésre ahhoz, hogy újabb differenciálásra
vonatkozó alternatívákat lehessen kidolgozni. Mindenképpen szük-
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séges lenne a mai ülésen valamilyen döntést hoznia a tisztelt
testületnek, ahhoz, hogy annak megfelelıen a helyi adókról szóló
rendelet-tervezet módosítását elı tudják készíteni és a képviselı-testület december havi ülésére be lehessen terjeszteni.
Tótka Sándor képviselı nem értett egyet a csoportvezetı által
elmondottakkal, ugyan is a képviselı-testületnek és a Polgármesteri Hivatalnak már október hónapban tudnia és szorgalmazni kellett volna, hogy adó ügyben történjenek meg a megfelelı lépések.
Pápai Pálné adócsoport vezetı emlékeztetni kívánt a tisztelt
képviselı urat arra, hogy a szeptember 26-i képviselı-testületi
ülésen a " Tájékoztató az 1997. január 1. napjától alkalmazandó
adótételek " tárgyú elıterjesztésnél már foglalkozott a tisztelt testület a 1997. január 1 napjától alkalmazandó helyi adó
mértékek emelésének kérdésével. Akkor az a döntés született a
testület részérıl, miszerint nem tartja indokoltnak a helyi adótételek mértékének az emelését, de felkérte a jegyzıt, hogy a
beterjesztésre került szempontok alapján dolgozza ki az egyes
adónemekre vonatkozó esetleges új adótételeket, illetve készítse
elı a módosításról szóló rendelet-tervezetet a november havi
testületi ülésre.
A maga részérıl semmiképpen nem látta szükségét annak, hogy a
döntéshozatalt még tovább húzza a tisztelt testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy akkor amikor elsı alkalommal tárgyalta a képviselı-testület a helyi adók kérdését még nem voltak ismeretesek a jövı évi költségvetés irányszámai, így felelıtlen lett volna akár az emelés,
akár annak elvetése mellett dönteni. Mára azonban sejthetı, hogy
a város jövı évi költségvetési pozíciója nagyságrendileg, mintegy 9-12 % -os romlást mutat az idei évhez képest, így ennek tudatában kell döntenünk a helyi adók mértékérıl.
A szavazás menetére vonatkozóan módosító indítványként javasolta, hogy elsıként az emelés %-os mértékérıl döntsenek.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára. Elsıként kérte, hogy a
Hanyecz Margit képviselı asszony módosító indítványáról döntsenek, miszerint a magánszemélyek kommunális adójának mértékérıl
való döntést a képviselı-testület halassza el a soron következı
ülésig.
A képviselı-testület a módosító indítványt 3 igen szavazattal
támogatta.
A következıkben a polgármester arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy dr. Valach Béla képviselı módosító indítványának megfelelıen az emelés %-os mértékérıl döntsenek.
Elsıként az helyi adómértékek 20 %-ban történı emelését tette
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fel szavazásra.
A képviselı-testület a helyi adók mértékének 20 %-ban történı
emelést 10 igen, 4 ellen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a következıkben a Tótka képviselı úrnak a telek adó mértékekre vonatkozó módosító javaslatát
annyiban javasolta kiegészíteni, miszerint a képviselı-testült
utasítsa a jegyzıt, hogy a telek adó vonatkozásában a hivatal
által frekventált területnek minısített kertek / Újkert sor, Dobó István út / adómértékére dolgozzon ki egy 20 %-ban történı
emelésnek megfelelı, és egy 1500 m2--ig 2 Ft/m2 az a fölötti rész
0,40 fillér/m2 változatot, és azt terjessze be a képviselıtestület soron következı ülésére.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértve az elhangzott javaslattal felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta.
Befejezésként dr. Frankó Károly polgármester összegezve a szavazások eredményét az alábbi határozati javaslatot terjesztette a
képviselı-testület elé.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete indokoltnak tartja a helyi
adó adótételeinek 1997. január
1. napjától történı megváltoztatását valamennyi adónem vonatkozásában egységesen 20 %-os mértékben.
A képviselı-testület utasítsa a jegyzıt, hogy a telek adó vonatkozásában a frekventált területnek minısített Újkert sor és a
Dobó István utcai kertek adójának mértékére dolgozzon ki egy 20
%-ban történı emelésnek megfelelı, valamint egy ettıl csökkentettebb mértékő emelésnek megfelelı alternatívát és azt terjeszsze a képviselı-testület december havi ülésére.
A képviselı-testület a polgármester úr által beterjesztett határozati javaslatot egyhangúlag, 15 igen szavazattal támogatta,
majd az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
indokoltnak tartja a helyi adó adótételeinek
1997. január 1 napjától történı megváltoztatását, valamennyi adónem vonatkozásában egységesen 20 %-os mértékben.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a telek adó vonatkozásában a frekventált területeknek minısített Újkert sor
és Dobó István utcai kertek adójának mérté-

511

kére a 20 %-ban történı emelésen felül dolgozzon ki egy ettıl mérsékeltebb mértékő
emelésre vonatkozó alternatívát és azt terjessze be a képviselı-testület december havi
ülésére. Utasítja továbbá, hogy a fentieknek
megfelelıen a helyi adókról szóló rendelet
módosítását készítse elı és terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1996. december 19.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta a rendelettervezetet.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a szakbizottságok a városi piaciroda mőködésével kapcsolatban azt az álláspontot képviselték,
miszerint lehetıség szerint bıvíteni kell azt a tevékenységi
kört, amellyel a piac iroda bevétele növelhetı. A városi Piaciroda elıterjesztett 1997. évre vonatkozó üzleti tervében megfogalmazta, hogy véleménye szerint melyek azok a plusz tevékenységek, amelyek bevezetése a piaciroda bevételének növelését eredményezheti. Például autó és mezıgazdasági gépvásárok.
Kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy a rendeletet az autó
és mezıgazdasági gépvásáron alkalmazandó javasolt díjtételek figyelembe vételével alkossák meg.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így dr. Frankó
Károly polgármester felkért a képviselıket, hogy az autó és mezıgazdasági gépvásáron alkalmazandó javasolt katagóriák és díjtételek figyelembevételével alkossák meg a rendeletet.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1996./...../KT. számú rendeletét
az önkormányzat által rendezett vásárok és fenntartott piacokról
szóló
23/1995./VIII.30./KT. számú rendelet módosításról
/ Katona Lajos képviselı távozott az ülésterembıl, a jelenlévı

512

képviselık száma 14 fı./
A városi Piac Iroda 1997. évre vonatkozó üzletpolitikai terve
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a Mezıgazdasági bizottság által beterjesztett határozati javaslattal, felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Piac Iroda 1997. évre vonatkozó üzletpolitikai tervét elfogadta.
Határidı: 1996. november 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az állattartásról szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése után
kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Az érintettek részérıl, vélemény, hozzászólás nem hangzott el
ennek megfelelıen a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
27/1996./...../KT. számú rendelete
az állattartásról szóló módosított 21/1992./VII.1./KT. számú
rendelet módosításáról

A települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról, az ezzel
összefüggı tevékenységrıl, a szervezett közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló rendelet megalkotása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a törvényi rendelkezés
értelmében az ingatlanokon keletkezett folyékony hulladék elhelyezésérıl a helyi önkormányzat rendeletben meghatározott módon
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az ingatlan tulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybe venni.
A képviselı-testület rendeletének kihirdetésé, illetve hatályba
lépését megelızıen a kötelezı közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot kell kiírni.
Az elıterjesztést az Ügyrendi és Jogi, valamint a Városfenntartó
bizottságok megtárgyalták és javasolták a pályázat kiírását.
Felkérte a képviselıket, hogy amennyiben az elıterjesztésben
szereplı pályázati kiírással egyetértenek, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
328/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nyílt pályázatot ír ki a város körzetesített
közigazgatási területén végzendı az ingatlan
tulajdonosok által kötelezıen igénybe veendı
települési folyékony hulladék közszolgáltatás útján történı összegyőjtésére, illetve
annak ártalmatlanító helyre való elszállítására.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt
a pályázati kiírás közzétételére.
Határidı: pályázat kiírásra: 1996. december 15.
eredményhirdetés: 1997. január 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a szakbizottságok által megtárgyalt és elfogadásra javasolt
rendelet-tervezetet a beterjesztésnek megfelelıen alkossák meg.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag 14 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1996./.../KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeirıl szóló módosított
11/1996./V.29./KT. számú rendelet módosítása
A polgármester tartós helyettesítése
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Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az
abban leírtakkal, úgy alkossák meg a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló rendelet módosítását.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1996./..../KT. számú rendeletét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésrıl
szóló 5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról
A rendelet megalkotása után dr. Frankó Károly az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület dr. Frankó Károly polgármester részére
1996. december 9-tıl december 31 napjáig 15 nap fizetett szabadságot engedélyez. Ezen idı alatt a polgármesteri feladatokat
Czibulka György alpolgármester látja el. Czibulka György a polgármesteri feladatokat 1996. december 9-tıl fıállású alpolgármester látja el a polgármesteri tisztség betöltéséig.
A képviselı-testület a polgármester úr javaslatával egyhangúlag
egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
dr. Frankó Károly polgármester részére 1996.
december 9-tıl december 31.napjáig 15 nap
fizetett szabadságot engedélyez.
Ezen idı alatt a polgármesteri feladatokat
Czibulka György alpolgármester látja el.
Czibulka György a polgármesteri feladatokat 1996. december 9-tıl fıállású alpolgármesterként látja el a polgármesteri
tisztség betöltéséig.
Határidı: azonnal
Nem lakás célú helyiségek, valamint a nem közterületnek minısülı
területek bérleti díjának felülvizsgálata
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Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a téma megtárgyalása során a Mezıgazdasági, valamint a Pénzügyi bizottságok között nem alakult ki
egységes álláspont a Szabadság téren lévı Buszállomás-trafik
bérleti díjának emelésére vonatkozóan. Mindezek figyelembevételével kérte, hogy ezen bérlemény bérleti díjának mértékét külön
vitassa meg a tisztelt testület.
Hanyecz Margit képviselı javasolta, hogy az endrıdi Mővelıdési
Ház udvari épületében mőködı sportkör is fizessen bérleti díjat
az épület használatáért.
R. Nagy János bizottsági elnök a képviselı asszony javaslatára
reflektálva elmondta, az épületet az önkormányzattal kötött
szerzıdés alapján használja a sportkör. A díjmentesen történı
használat feltétele az volt, hogy a sportkörnek az épületet
rendbe kell tenni, és gondoskodni a folyamatos karbantartásáról.
Ezen feltétel a használók részérıl teljesítésre került, éppen
ezért nem tartotta célszerőnek a bérleti díj fizetésének kivetését.
Hanyecz Margit képviselı a továbbiakban kérte, hogy a nemrégiben
megalakult Független Nıi Szövetség, mint társadalmi szervezetnek
a mőködéséhez lehetıség szerint biztosítsanak egy épületet.
Dr. Frankó Károly polgármester a képviselı asszony kérésére elmondta, a szövetség ilyen irányú kérelmét írásban terjessze be
az illetékes szakbizottság elé.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a Szabadság téri Buszállomástrafik bérleti díj emelésével kapcsolatban elmondta, tekintettel
arra, hogy ez a díjkarbantartás nem haladja meg a 20 %-ot és nem
éri el az infláció mértékét, reálértéken számolva a javasolt 20
% emelés erre a bérleményre is ugyan úgy vonatkozhat, mint az
elıterjesztésben felsorolt egyéb bérleményekre. A maga részérıl
nem támogatta, hogy ezen bérlemény bérleti díja csökkentettebb
mértékbe kerüljön emelésre.
Várfi András bizottsági elnök egyetértett a Valach képviselı úr
azon véleményével, miszerint a Buszállomás-trafik bérleti díja
csökkentettebb mértékben kerüljön emelésre. A maga részérıl javasolta a 20 %-ban történı bérleti díj emelést.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, a szóban forgó
bérlemény bérleti díja 1-2 évvel ezelıtt már eleve alacsony
szinten került beszabályozásra. A 20 %-ban történı bérleti díj
emelést támogatta.
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További hozzászólás nem lévén dr. Frankó Károly polgármester módosító indítványként javasolt a képviselıknek elsıként döntsenek
arról, hogy egyetértenek e a Szabadság téri Buszállomás-trafik
bérleti díjának 20 %-ban történı emelésével.
A képviselı-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 4 ellen
szavazattal támogatta.
A hozott döntés figyelembe vételével a polgármester kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
330/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
célú helyiségek, valamint a nem közterületnek minısülı területek bérleti díját 1997.
évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Nem lakáscélú

Bérleti szerzıdés

Bérleti díj mérté-

helyiség

ke ÁFA-val 1997.
évre

Címe:

lejárta

Mirhóháti u.

visszavoná-

11. Munkaügyi

sig

bérleti díj

eme-

mód.esedéke

lés

Ft

s

%-ban

1996.12.31

20

nem módo-

130.000.-

928.764.-

Központ
Városi Kerté-

1997.12.31.

szet Semmel-

sítható

weis u.
Hısök u. 56.

-

-

/volt Földhi-

-

vatal/
Szabadság tér

visszavoná-

Buszállomás-

sig

1996.12.31

20

57.600.-

1996.12.31

20

120.528.-

trafik
Fı u. 172.

1995.12.31.

MEDOSZ
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Fı u 2 Polg.

1995.12.31.

1996.12.31

díjmentes

1995.12.31.

1996.12.31

díjmentes

1995.12.31.

1996.12.31

díjmentes

1995.12.31.

1996.12.31.

díjmentes

Fı u 2 Polg.

visszavonás

A helyiség

díjmentes

Hiv. Kir

folyamatban

átadásra

Hiv. Kir
Vöröskereszt
Fı u 2 Polg.
Hiv. Kir
Múzeumbarátok
Köre
Fı u 2 Polg.
Hiv. Kir
Gázdíj beszedı
Fı u 2
Polg. Hiv.
Kir
Áramszámla
besz.

húsfelvásárló

kerül Kisréti Gyógyszálló
Alap.

Endrıdi u.

határozat-

Piactér han-

lan idıre,

1996.12.31.

díjmentes
biz. dönt. és

gosító épüle-

szerz. alapján

te
Fı u 2 Polg.

1997.12.31.

1996.12.31

20

57.094.-

1997.12.31.

1996.03.30.

20

297.000.-

Polgármesteri

határozat-

1996.11.31.

díjmentes

Hivatal

lan idıre

1996.12.31.

20

Hiv. Kir
Mavad-Béke
Kft
Templom-zugi
szabadstrand

Szabadság tér
1.
Fı u. 2.

1997.12.31.

27.000.-

Polg. Hiv.
Kirendeltség

Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az 1997. évi költségvetés elıkészítése
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Dr. Frankó Károly polgármester a tájékoztató ismertetése után
felkérte a tisztelt képviselıket annak tudomásul vételére.
A képviselı-testület az 1997. évi költségvetés elıkészítésérıl
szóló tájékoztató egyhangúlag tudomásul vette.
1997. évi Ifjúsági Alap összegének meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a Kulturális bizottság legalább 250 ezer forintot, de ha a költségvetés helyzete
lehetıvé teszi ettıl magasabb összeget is javasolnának az Ifjúsági alapra elkülöníteni.
R. Nagy János bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy
az ebben az évben 6 csoport részesült az ifjúsági alapra elkülönített támogatásból.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így dr. Frankó
Károly polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évi költségvetésben 250 ezer forintot biztosít az Ifjúsági Alapra.
Határidı: 1997. évi költségvetés készítésének idıszaka
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
A közalkalmazottak 1996. évi egyszeri kereset-kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után felkérte a tisztelt képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
332/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítése, a szociális
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feladaton foglalkoztatottak külön egyszeri keresetkiegészítésre nyújtott költségvetési támogatást a városi reprezentatív szakszervezet megállapodását figyelembe véve az 1996. szeptemberi létszámadatok alapján
létszámarányosan osztja fel a következık szerint.
Intézmény
Támogatás

Kiegészítés

Létszám

Ft/fı

Kereset

Kereset-kieg.

kieg
TB
Munkaadói
összesen
jár járulék

2.sz. Iskola
8796
1497
2.sz. Óvoda
8796
619
Zeneiskola
8796
155
Rózsahegyi
Kálmán Ált. I. 8796
1227
1.sz. Óvoda
8796
490
Gimnázium
8796
659
Mg. Iskola
8796
928
Ipari Iskola
8796
476
Mővelıdési H.
8796
142
Mozi
8796
38
Könyvtár
8796
232
Eü. Intézmény
8796
65
Liget Fürdı
8796
167
Gondozási K.
23197
2348
Bölcsıde
23197
341
Családsegítı
Szolg.
23197
137
Sportcsarnok
8796
103
Piac Iroda
8796
78
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116

1.020

434

43

48

422

179

18

12

106

45

4

95

836

355

36

38

334

142

14

51

449

191

19

72

633

269

26

37

325

138

13

11

97

41

4

3

26

11

1

18

158

67

7

5

44

19

2

13

114

48

5

69

1601

680

67

10

232

99

10

4

93

40

4

8

70

30

3

6

53

23

2

Polgármesteri
Hivatal
13

8796

Összesen:
9715

1

9

4

-

617

6622

2815
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A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a
változásról a költségvetési rendeletet készítse elı.
Utasítja az intézményvezetıket, hogy az intézményen belül a személyek közötti elosztásról és kifizetésrıl - a felosztás elveinek az intézményi szinten
illetékes szakszervezetekkel történı egyeztetés figyelembevételével - gondoskodjon.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık
Határidı rendelet módosításra: 1996. december 31.
Határidı kifizetésre: 1996. november 30.
Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felellıség vállalás rendjének rögzítése megállapodásban
Csorba Csaba jegyzı elmondta, tekintettel arra, hogy ezen hatásköröket a képviselı-testület a polgármesterre ruházta át, ezért
kérte a tisztelt képviselıket, hogy az elıterjesztéshez mellékelt Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló
gazdálkodó költségvetési szervek közötti megállapodásokat tájékoztató jelleggel, míg a beterjesztett alapító okirat módosításokat határozat formájában szíveskedjenek elfogadni.
Dr. Frankó Károly polgármester a jegyzı úr kérését figyelembe
véve felkérte a képviselıket, hogy a Polgármesteri Hivatal önállóan, és a hozzá tartozó Városi Sportcsarnok, Piac Iroda, Családsegítı Központ, Városi Bölcsıde, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek között munkamegosztás és felellıség vállalás rendjét a beterjesztett megállapodások szerint vegyék tudomásul.
A képviselı-testület a megállapodásokat az elıterjesztésnek megfelelıen tudomásul vette.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a megállapodások megkötésével egyidejőleg szükségessé vált a fentiekben
felsorolt önálló, és részben önálló költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata, kiegészítés és egységes szerkezetbe foglalása.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy az alapító okiratok módosításáról szóló határozati javaslatokról szíveskedjenek dönteni.
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A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 14 igen szavazattal az alapító okiratok módosítását a beterjesztés szerint elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
333/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Alapító okirat
A költségvetési szerv azonosító adatai:
Megnevezése: Városi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Gyomaendrıd, Szabadság tér l. szám
Jogelıdje: Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
Gyomaendrıd, Szabadság tér l. szám
Bankszámlaszáma: 11733120-15346614
Alapítás ideje: 1990. október 29., a 12/1990/X.29/KT.
számú határozat alapján
Felügyeleti szerve:
-mint fenntartó és mőködtetı:
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Szabadság tér l.
-mint törvényességi felügyeletet gyakorló:
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
Békéscsaba, Jókai u. 2-4.
Mőködésének idıtartama:

meghatározatlan idı

Alapvetı szakágazati besorolás:
75115 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége. A hivatal alaptevékenységeit az SZMSZ 2. számú melléklete
tartalmazza.
A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Általános forgalmi adó alanyisága:
Adóalany, általános szabályok alapján.
Adószáma: 15346614-2-04
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Szervezetei felépítése:
A Képviselı-testület által az SZMSZ 12. számú mellékletében meghatározott szervezeti tagozódás szerinti.
Tevékenységi köre:
-Az 1990. évi LXV törvény 8.§-ban foglaltak alapján a szakágazati besorolásban is szereplı alaptevékenység.
Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
A Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési
szerv és a hozzátartozó
-Városi Sportcsarnok,
-Piac Iroda,,
-Családsegítı Központ,
-Városi Bölcsıde,
mint részben önálló szerv pénzügyi gazdasági feladatai
közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézményeknek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a letár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket az intézmény szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
A Polgármesteri Hivatal vezetıjének megbízása:
Az 1990 évi LXV törvény 36.§.(1) bekezdése szerint határozatlan idıre nevezi ki a Képviselı-testület pályázat alapján- a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelıen.
Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselı-testület
281./1996./IX.26./ számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
334/1996./XI.28./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Sportcsarnok alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
Alapító okirat
Alapítás ideje: Gyomaendrıd Város Tanácsa
9/1990./II.14./ Th. számú határozata
Költségvetési intézmény neve és székhelye:
Városi Sportcsarnok
Gyomaendrıd, Szabadság tér l.
Tel: 66/386-938
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység: TEÁOR száma: 9240
A szabadidı és a versenyszerő sportolás
szervezése, sportesemények lebonyolítása.
Az általános és középiskolás korú ifjúság testi nevelésének biztosítása.
Kiegészítı tevékenység: TEÁOR száma: 7430
Hirdetési tevékenység: a hirdetés célját szolgáló hely
bérbeadása.
Minden olyan tevékenység, amelyben az
intézmény helyiségei, területe, eszközei,
berendezési tárgyai, szellemi apportja,gazdasági, szervezıi-bevihetı, növeli az intézmény bevételeit és ezzel javítja annak
mőködési feltételeit.
Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és
részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendjét a polgármester
által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
A részben önálló intézmény vezetıje teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik.
Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete
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Alapító szerv neve: Gyomaendrıd Város Tanácsa
Vezetıi kinevezési rendje: az 1990. évi LXV törvény
10.§/b/ pontja alapján.
Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Egyéb kereskedelmi és szálláshely szolgáltatás,
Ifjúsági tábor TEÁOR száma: 5512
Mértéke: Az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetheti.
Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az
intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint
a következık:
- Gyomaendrıd Szabadság tér l. sz. Hrsz: 1588
a Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan
vagyon.
- Gyomaendrıd Vidovszky út 2. sz. Hrsz: 1100/2
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül
rendelkezésre állnak még az intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak,
melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
Az alapító okirat módosítása miatt a
Képviselı-testület 79./1995./IV.06./számú
határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Piac Iroda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okirat
Alapító: Gyomaendrıd Város Önkormányzata
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Alapítás ideje: 1994. január l.
Intézmény neve: Piac Iroda
Székhelye: Gyomaendrıd Pásztor J út.
Létesítményei: Gyomaendrıd Pásztor J úton található
piac területe hrsz: 293/13
létesítési éve: 1993.
Gyomaendrıd Vásártér hrsz. 5159/6.
létesítési éve: 1951.
Gyomaendrıd Zrinyi M út. hrsz. 2937/3.
létesítés éve: 1993.
Gyomaendrıd Endrıdi út hrsz. 271.
létesítés éve: 1978.
Gyomaendrıd Mázsaház /endrıdi/hrsz. 5159/6
létesítés éve: 1951.
Gyomaendrıd Mázsaház /gyomai/ hrsz: 3743/MÁV/
létesítés éve: 1966.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Vásári és piaci tevékenység
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Alapító szerve:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Részben önálló költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Kinevezés pályázat útján 5 évre
/Az 1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10.§./
Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv és
részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendjét a polgármester
által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
A részben önálló intézmény vezetıje teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik.
Ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Gyomaendrıd a Pásztor J úton található
piaci terület bérbeadása nem piaci tevékenység céljára, piaci napokon kívül.
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Mértéke:
Az intézmény költségvetési kiadásához képest a
vállalkozási tevékenység bevételének mértéke 20%.
A Képviselı-testület a vezetıi állásra pályázatot
nem ír ki.
Az alapító okirat módosítás miatt a
Képviselı-testület 355./1993./XII.14./számú
határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Képviselı-testülete a Családsegítı Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja
Alapító okirat
Alapítás ideje: 1995. január l.
Alapító neve: Gyomaendrıd Város ÖnkormányzatKépviselı-testület
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Családsegítı Központ Gyomaendrıd, Fı u 2.
Jogelıdje:
- Családsegítı Szolgálat
Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı-testület
- 2.sz. Általános Iskola
Logopédiai szolgáltatás
- 3.sz. Általános Iskola
Nevelési tanácsadás
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Családsegítı Szolgálat TEÁOR 8532 tevékenysége körében:
-

közremőködik a család szociális,-mentálhigiénes
és életvezetési problémáinak feltárásában,
gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetésérıl,
a megoldásokra javaslatot készít és segítséget
nyújt,
segítséget nyújt - nevelési tanácsadás
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-

pszichológiai tanácsadás
egészségügyi tanácsadás
életvezetési tanácsadás
jogi tanácsadás
részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában,
folyamatosan figyelemmel kíséri a mőködési területen élı lakosság szociális helyzetét,
kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését
az önkormányzatnál,
támogatja, segíti az önsegítı csoportok, civil
szervezıdések létrehozását, valamint munkáját.
Fı tevékenysége mellett ALAPTEVÉKENYSÉGKÉNT ELLÁTJA
MÉG a PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBÓL a következı feladatokat:
Nevelési, pszichológiai tanácsadás, TEÁOR: 8052
- A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdı gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és szülı bevonásával.
-A tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység, iskolaérettségi vizsgálat.
Feladat: szakértıi vélemény keretében szakértıi javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére, beiskolázására, rehabilitációs célú foglalkoztatására, illetve a
képzési kötelezettségre.
Logopédiai oktatás TEÁOR: 8059
A logopédia szolgáltatás feladata a beszédindítás,,
beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok
javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása.
Gyógytestnevelés TEÁOR 8519
/Egyéb humán egészségügyi tevékenység/
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása,
ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szőrıvizsgálat
gyógy-vagy könnyített testnevelésre utalja.
Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrıd Város Pol-
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gármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó
szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. A részben önálló
intézmény vezetıje teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az 1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10.§. b. pontja
alapján a Képviselı-testület pályázat útján nevezi ki
a költségvetési szerv vezetıjét.
Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A mőködéshez szükséges alábbi ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek:
-Gyomaendrıd, Fı út. 2.szám Hrsz: 6291 a Polgármesteri
Hivatal Kirendeltségével közös használatú osztatlan
vagyon.
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak,
melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
Ellátható Vállalkozási tevékenysége és mértéke:
Vállalkozási tevékenysége az intézménynek nem lehet.
Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselı-testület
243./1994./IX.29./számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Város Bölcsıde alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja
Alapító okirat
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Alapítás ideje: 1996. június 1.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Bölcsıde
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Alapító neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Jogelıdje: Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrıd
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
gyermekek bölcsıdei ellátása TEÁOR-8532
bölcsıdei gyermekhotel
TEÁOR-8532
Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó
szerv és részben önálló szerv közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. A részben önálló
intézmény vezetıje teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az 1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10.§. b. pontja
alapján a Képviselı-testület pályázat útján nevezi ki
a költségvetési szerv vezetıjét.
Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlan helyrajzi szám szerint:
-Gyomaendrıd Vásártéri ltp. Hrsz: 2924 a 2.sz.
Napköziotthonos Óvodával és a 2.sz. Általános Iskolával közös használatú osztatlan vagyon.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül
rendelkezésre állnak még az intézményben a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak,
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melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
Ellátható vállalkozási tevékenysége és mértéke:
Vállalkozási tevékenysége az intézménynek nem lehet.
Az alapító okirat módosításának elfogadásával egyidejőleg, Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testületének
129./199.6/V.23./ számú határozatából, az
alapító okirat teljes szövege hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
338/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
2.számú Általános Iskola
148/1992/VI.30/számú KT határozattal megállapított alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az
alábbiak szerint fogadja el.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló szóló 1992.
XXXVIII. törvény 88. §. /1/,/3/ bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37.§-ának /5/ bekezdésében
foglaltak alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata a 2. számú Általános Iskola alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
1. Alapítás ideje: 1952
2. Alapító szerv neve: Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága Gyomai Járás
3. A költségvetési szerv neve, székhelye:
2.számú Általános Iskola Gyomaendrıd, Fı út 181.
4. Jogelıdje: 1995. augusztus 1-tıl az alapításig
visszamenıleg a 109/1995/V.31/KT. számú határozat sze-

531

rint a volt 1.számú Általános Iskola.
5. Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:
Gyomaendrıd, Kisréti út. 27.sz.
Gyomaendrıd, Hısök útja 45.sz.
Gyomaendrıd, Jókai út 6.sz.
Gyomaendrıd, Sallai út. 4.sz.
Napközi konyha:
Gyomaendrıd, Kossuth u 3.
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
6. Az iskola az alábbi tevékenységet alapfeladatként
látja el:
- Alapfokú általános oktatás TEÁOR száma: 8012
- Tanórán kívüli oktatási ellátás TEÁOR szám: 8051
- Diákétkeztetés TEÁOR szám: 5523
- Egyéb, korlátozottan igénybevehetı vendéglátás TEÁOR
szám: 5524
- Felnıtt és egyéb oktatás TEÁOR szám: 8040
Az alapfokú intézménynek nyolc évfolyama van.
7. Az iskola fenntartója, felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
8. Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Két részben önálló intézménnyel rendelkezik:
- 2.számú Napközi Otthonos Óvoda
- Városi Zene-és Mővészeti Iskola
Az önállóan gazdálkodó szerv és a részben önálló szerv
közötti munkamegosztás és felelısség vállalás rendjét
a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Pénzellátásáról a felügyeleti szerv gondoskodik, költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelıen szintén a felügyeleti szerv hagyja jóvá.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az iskola a
közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi
személy. Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat.
9. Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Hısök útja 45. Hrsz: 1591
Kisréti út 27.
Hrsz: 338
Fı út 181.
Hrsz: 72/2
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Jókai út 6.
Hrsz: 68
Sallai út 4.
Hrsz: 2020
Kossuth út. 3. Hrsz: 6
Vásártéri ltp.
Hrsz:2924
/a Városi Bölcsıdével és a 2.sz. Napközi Otthonos Óvodával közös használatú osztatlan vagyon./
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még az iskolában leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
10. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az iskola igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati
eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
11. Az alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalás miatt a Képviselı-testület
150/1995/VI.29/, 295/1995/XI.30./ és a
160/1996/VII.04/ számú KT határozat hatályát veszti
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
339/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
2.számú Napközi Otthonos Óvoda a
151/1992/VI.30./ számú KT határozattal megállapított alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az
alábbiak szerint fogadja el.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§/1/,/3/ bekezdésében,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény 37. §-ának /5/ bekezdésében
foglaltak alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata a
2.számú Napközi Otthonos Óvoda alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
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1. Alapítás ideje:
Jókai út 4. szám alatti óvoda 1929
Kisréti út 36.száma alatti óvoda 1951
Kossuth út 7. szám alatti óvoda 1951
2. Költségvetési szerv neve, székhelye:
2.számú Napközi Otthonos Óvoda
Gyomaendrıd, Kossuth u 7.szám
Intézmény tagóvodái:
Gyomaendrıd Jókai út 4.sz.
Gyomaendrıd Vásártéri ltp.
Gyomaendrıd Fı út 85.sz.
Az intézmény alapítója:
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
3. Az intézmény az alábbi tevékenységet, mint alapfeladatot látja el:
Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés TEÁOR szám: 8011
Az iskolai oktatást megelızı korú /három éves kortól/
gyermekek nevelése, iskolai életmódra történı felkészítése.
4. Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
5. Gazdálkodási jogköre:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
Pénzügyi gazdálkodási feladatait, a 2.számú Általános
Iskola látja el.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv
közötti munkamegosztás és felelıség vállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel az intézményvezetı rendelkezik.
6. Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek. A használatba adott
ingatlanok helyrajzi száma:
Kossuth út. 7. szám.
Hrsz:
Jókai út 4. szám
Hrsz:
69
Fı út 85. szám Hrsz: 3495
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Vásártéri ltp.
Hrsz: 2924
/a Városi Bölcsıdével és a 2.számú Általános Iskolával
közös használatú osztatlan telek/
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak,
melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
Az intézmény önálló jogi személy.
7. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
8. Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület a 152/1995./VI.29/KT. számú és a
282/1996/IX.26./KT számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
340/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Zene-és Mővészeti Iskola
152/1992/VI.30/ KT. számú határozattal megállapított alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az
alábbiak szerint fogadja el.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§.-ának /1/ bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 37.§-ának /5/ bekezdésében foglaltak alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1986-ban létesített Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratát a következık
szerint határozza meg:
1. A Városi Zene és Mővészeti Iskola mint alapfokú mővészetoktatási intézmény legfeljebb tizenkettı évfolyama van, melynek keretei között az oktatás elıképzı,
alapfokú és továbbképzı évfolyamokon történik.
Székhelye: Gyomaendrıd, Rákóczi u 19.
Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik.
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Az iskola feladata biztosítani az alapfokú mővészetoktatást /TEÁOR szám: 8013/, ezen belül zene és alapfokú
táncmővészeti képzést.
2. Az iskola fenntartója és felügyelet szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
3. Az iskola igazgatóját a Képviselı-testület nevezi
ki nyilvános pályázati eljárás útján, és gyakorolja
felette a munkáltatói jogokat.
4. A Városi Zene és Mővészeti Iskola a gyermekek alapfokú mővészetoktatást látja el.
5. Gazdálkodási jogköre:
Az iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
Pénzügyi gazdasági feladatait a 2.számú Általános Iskola látja el.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv
közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
6. A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre
áll a székhelyén lévı 171 hrsz.-on lévı ingatlan a
rajta található épülettel. /37/1992./XI.24/KT. számú
rendelet 1. számú melléklete alapján / A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az iskolában leltár
szerint nyilvántartott állóeszközök.
Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
7.Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult
elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
8. Az iskola a Közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy. Vagyonával, költségvetésével
önállóan gazdálkodik, az iskola igazgatója gyakorolja
a kollektív szerzıdésben foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.
9. Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület 176/1994./VII.14./KT.számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
341/1996./XI.28./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon a 149/1992/VI.30/ KT számú határozattal megállapított alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az
alábbiak szerint fogadja el.
Alapító okirat
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§./1/-/3/ bekezdésében,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37.§-ának /5/ bekezdésében
foglaltak alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az
alábbiak szerint határozza meg, és ezzel
egyidejőleg a Képviselı-testület a
149/1992./VI.30./ számú, valamint az ezt módosító 10/1994/01.11/számú határozatát viszszavonja.
1. Az alapítás ideje: 1830
2. A költségvetés szerv neve, székhelye:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon
5502 Gyomaendrıd Népliget u. 2. szám.
3. Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:
Tornaterem- Gyomaendrıd, Deák F. út. 11.szám
Speciális tagozat -Gyomaendrıd, Fı út. 7. szám
Diákotthon-Gyomaendrıd, Fı út. 42. szám
4. Az iskola az alábbi tevékenységet alapfeladatként
látja el:
- alapfokú általános oktatás TEÁOR szám: 8012
- tanórán kívüli oktatási ellátás TEÁOR szám: 8051
- diákotthoni ellátás TEÁOR szám: 5513
- diákétkeztetés TEÁOR szám: 5523
- egyéb, korlátozottan igénybevehetı vendéglátás TEÁOR
szám: 524
Az alapfokú oktatási intézménynek nyolc évfolyama van.
5. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
6. Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
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Egy részben önálló intézménnyel rendelkezik:
- 1.számú Napközi Otthonos Óvoda
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv
közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Pénzellátásáról a felügyeleti szerv gondoskodik, költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelıen szintén a felügyeleti szerv hagyja jóvá.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy.
Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat.
7. Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
- Népliget út 2.szám
Hrsz:6241
- Deák F. út 11.szám
Hrsz:5008/1
- Fı út 7.szám
Hrsz:5009
- Fı út 42.szám
Hrsz:6312
- Gyakorlókert Alkotmány u
Hrsz:6238/4/5/6
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
8. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot.
9. Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület a 296./1995./XI.30./számú és a
15./1996./I.25./számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
342/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1.számú Napközi Otthonos Óvoda
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a150/1992/VI.30./KT.számú határozattal megállapított alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak
szerint fogadja el.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§./1/,/3/ bekezdésében,
foglaltak alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata az 1.számú Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Alapítás ideje: 1892
2. A költségvetési szerv neve, székhelye:
1.számú Napközi Otthonos Óvoda Gyomaendrıd, Selyem út
101
Az intézmény
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Az intézmény
Bizottsága

tagóvodái:
Blaha u 8.szám
Szabadság út 6.szám
Polyákhalmi út 1.szám
alapítója: Endrıd Nagyközség Végrehajtó

3. Az intézmény az alábbi tevékenységet, mint alapfeladatot látja el:
Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés TEÁOR szám: 8011.
Az iskolai oktatást megelızı korú /három éves kortól/
gyermekek nevelése, iskolai életmódra történı felkészítése.
4. Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
5. Gazdálkodási jogköre:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.
Pénzügyi gazdálkodási feladatait a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon látja el.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv
közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel az intézményvezetı rendelkezik.
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6. Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi száma:
Selyem út 101.sz.
Hrsz: 5807/2
Blaha út 8.sz.
Hrsz: 5060
Polyákhalmi út 1.sz.
Hrsz: 8313/3
Szabadság út 6.sz.
Hrsz: 5350
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak,
melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
Az intézmény önálló jogi személy.
7. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot.
8. Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület 151/1995/VI.29./ számú határozata hatályát
veszti.
Határidı: azonnal
A gyomaendrıdi Csatornamő Társulat támogatási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság a
csatornamő támogatási kérelmét megvitatta és a kért 200.000 Ft
támogatás megadását javasolta, egyben javasolta, hogy a Társulat
1996. december 31-vel szőnjön meg.
Kérte a tisztelt képviselıket, mondják el véleményeiket a kérelemmel kapcsolatban.
A képviselı-testület részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így a polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A képviselı-testület egyhangúlag 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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343/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi Csatornamő Társulatnak az 1996.
évi hitel és kamatteher fedezetére 200.000
Ft támogatás biztosít. A támogatás összegének fedezete az 1996. évi költségvetési rendelet módosításában kerül kijelölésre.

A képviselı-testület felkéri a Csatornamő Társulatot,
hogy a 160/1995./XII.26./Korm. rendelet 17. § /1/ bekezdése értelmében az elszámolási eljárást 1996. december 31. bonyolítsa le.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Település kéményseprıi-ipari közszolgáltatás kérdése
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése után
felkérte a képviselıket, hogy a Városfenntartó bizottság által
beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
344/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megfogalmazza azt az igényét, hogy az egyes
helyi közszolgáltatások igénybevételérıl
szóló 1995. évi XLII. törvény, és a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
XLV. törvény a helyi önkormányzat feladat és
hatásköreirıl szóló módosított 1991. évi XX.
törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján
Békés Megye Képviselı-testülete a helyi jogszabályok megalkotásánál vegye figyelembe a
település jogos igényét, miszerint a rendelet hatályba lépését követıen Gyomaendrıd
közigazgatási területén a szolgáltató a helyi telephelyén és az itt rendszeresített
ügyfélszolgálati iroda létesítésével álljon
a szolgáltatást igénybevevık rendelkezésére.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy járjon el az irányban, hogy
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Gyomaendrıdön a pályázatot elnyerı szakvállalkozó részére biztosítson esetlegesen irodát.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
A közoktatás-politikai koncepcióhoz külsı szakértıi vizsgálat
kérése
Várfi András bizottsági elnök arra a kérdésre kért választ, hogy
miért van szükség külsı szakértıt felkérni a középiskolákban folyó szakképzés vizsgálatára. Véleménye szerint ezt a vizsgálatot
a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító csoportja pedagógusok
bevonásával el tudná végezni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint jelen esetben mindenképpen indokolt lehet a külsı szakértı igénybevétele.
Egyrészt a szakértıi elemzés hozzájárulhat a döntés elıkészítés
megalapozottságához, másrészt azon képviselı tagok neve, akik
egyben az érintett intézmények vezetıinek neve tiszta maradhat
bizonyos intézkedések folyamán.
Czibulka György alpolgármester elmondta, a szakmai színvonal
megítélése és véleményezésé szaktanácsadói hatáskörbe tartozik.
R. Nagy János bizottsági elnök elmondta, egy ilyen jellegő vizsgálatnak megvannak a megfelelı módszerei, eljárásai, bizonyos
nyomtatványokra van szükség, amely az intézményirányító csoportnak nem áll rendelkezésére. Mindenképpen szakértıkre, szaktanácsadók igénybevételére van szükség.
Tótka Sándor képviselı nem támogatta a külsı szakértık igénybevételét.
Dr. Kovács Béla képviselı tanácsnok elmondta, kétségtelen, hogy
a vizsgálat elvégzésére felmerülı költség jelenleg soknak tőnik,
de mivel a város sok millió forintos és hosszú távú döntés elıtt
áll a város szakközépiskoláinak tekintetében, ezért a külsı
szakértı által tett megállapítások nagyban megkönnyítenék a döntés objektivitását.
Dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, hogy a döntés nem napolható e el a jövı évi költségvetés elfogadásáig.
Balog Károlyné az intézményirányító csoport vezetıje elmondta,
kétféle szempontot kell figyelembe venni a képviselı-testületnek
Egyik, hogy a NAT bevezetésével milyen szakmákat kíván a középiskolákban beindítani, illetve hány középiskolát kíván a város-
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ban mőködtetni.
R. Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint azon lehetne
vitatkozni, hogy a vizsgálat elvégzésére az NSZI-t vagy a Békés
Megyei Pedagógiai Intézetet kérje e fel a képviselı-testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy támogassák a szakértıi vizsgálat igénybevételét.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket, hogy döntsenek a beterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal,
3 ellen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elvetette.
A szavazás eredményére, illetve a vita során elhangzottakra figyelemmel dr. Frankó Károly kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
345/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a jegyzıt, hogy a középiskolák racionalizálásával kapcsolatban végezzen vizsgálatot a középiskolai koncepció kialakításához.
A vizsgálatot a jegyzı irányításával a Polgármesteri
Hivatal végezze el.
A vizsgálat lefolytatásához ütemtervet
kell készíteni, melyet a Képviselı-testület
decemberi ülésére kell beterjeszteni.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Motormúzeum támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a múzeum tulajdonosa a vele folytatott beszélgetés során elmondta, ahhoz, hogy a múzeum befejezetté válljon, illetve
a még restaurálásra váró motorokat eltudja készíteni kb. 500.000
forint támogatásra lenne szüksége a jövı évben.
Véleménye szerint az önkormányzatnak mindenképpen támogatnia
kell ezt a nagyon fontos idegenforgalmi és nagy értékő látni valót.
Amennyiben a jövı évi költségvetésbıl 500.000 forint támogatást
oda ítél a képviselı-testület, úgy cserébe a múzeum tulajdonosa
egy külön megállapodásban vállalja, hogy nem értékesíti ezt a
nagy értékő győjtemény, illetve garantálja azt, hogy nyári sze-
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zonban minden nap meghatározott idıpontban nyitva tartja a múzeumot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a motormúzeum támogatásával.
Czibulka György alpolgármester hangsúlyozta, a város turizmussal
kapcsolatos elképzelései között szinte az elsı helyen szerepel a
motormúzeum, mint idegenforgalmi látnivaló, ezért az ott látható
értékek megırzése érdekében a lehetıségekhez mérten támogatást
kell nyújtani az önkormányzatnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök módosító indítványként javasolta, hogy a képviselı-testület bízza meg a polgármestert, hogy a
támogatás feltételirıl készítessen együttmőködési tervezetet a
motormúzeum tulajdonosával, és azt terjessze be a képviselıtestület soron következı ülésére. A támogatás összegérıl a képviselı-testület a tervezet beterjesztésével egy idıben döntsön.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértet Valach
képviselı úr módosító indítványával,- miszerint a képviselıtestület utasítsa a polgármestert, hogy a motormúzeum tulajdonosával történı személyes egyeztetés után a múzeum támogatásának
feltételeirıl készítsen együttmőködési tervezetet, és azt terjessze be a képviselı-testület soron következı ülésére. A képviselı-testület a támogatás összegérıl az együttmőködési tervezet
beterjesztésével egy idıben döntsön- javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület a módosító indítványt egyhangúlag 14 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
346/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a motormúzeum
tulajdonosával történı személyes egyeztetés
után, a múzeum támogatásának feltételeirıl
készítsen együttmőködési tervezetet, és azt
terjessze be a képviselı-testület soron következı ülésére.
A képviselı-testület a támogatás összegérıl az együttmőködési tervezet beterjesztésével egy idıben dönt.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Beruházási munka lebonyolításai jogkör átruházása
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Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése után
kérte a véleményeket, hozzászólásokat.
Dávid István képviselı a maga részérıl nem értett egyet azzal,
hogy a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosát bízzák
meg a Szülıotthon és a Tüdıgondozó épületének átalakítási munkáinak lebonyolításával. Véleménye szerint nem a fıorvos asszony
kompetenciájába tartozik egy építészeti kivitelezés. Bízzák ezt
a feladatot hozzá értı szakemberekre.
Várfi András bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, egy intézménynél történı beruházás lebonyolításával általában az intézménynek a vezetıjét szokták megbízni.
További hozzászólás nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
347/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény
igazgató fıorvosát a Szülıotthon és a Fürt
S. úti rendelıben történı átalakítás beruházásának lebonyolításával.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Gedei Margit igazgató fıorvos
Tájékoztató az endrıdi Kirendeltségi épület homlokzatának állagáról
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a tájékoztatóval kapcsolatban
az alábbi helyreigazítást kérte. Tekintettel arra, hogy a tájékoztató elsı fordulóban a Városfenntartó bizottság ülésére került elıterjesztésre, melynek elıterjesztıje Tamási Józsefné a
Polgármesteri Hivatal út, közmő ügyintézıje volt, ezért a tájékoztató negyedik bekezdésében leírtak alatt az ügyintézı intézkedéseit kell érteni.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket, hogy a
tájékozatót vegyék tudomásul.
A képviselı-testület az endrıdi Kirendeltségi épület homlokzatá-
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nak állagáról készült tájékoztatót tudomásul vette.
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola
kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke elmondta,
az utóbbi idıben az iskolának be vett gyakorlata, hogy az elıterjesztéseiket a testületi ülés megkezdése elıtt, szakbizottsági véleményeztetés nélkül terjesztik be a képviselı-testület
elé, így a képviselıknek nem áll elegendı idı rendelkezésükre az
adott téma átgondolására. Tekintettel arra, hogy a jelen elıterjesztés is az ülés megkezdése elıtt került a testület elé, ezért
javasolta, hogy az iskola kérelmét vegye le napirendrıl a képviselı-testület. A kérelmet az illetékes szakbizottság vitassa meg
és javaslatukkal ellátva kerüljön beterjesztésre a testület soron következı ülésre.
Várfi András bizottsági elnök egyetértett a képviselı asszony
javaslatával, azonban tekintettel a kérelemben leírtak fontosságára szükségesnek tartotta arról a mai ülésen dönteni.
Czibulka György alpolgármester elmondta, kétségtelenül igaza van
a képviselı asszonynak, azonban vegyük figyelembe, hogy az iskola egy sokkal korszerőbb, gazdaságosabb üzemeltetéső, gyakorlati
oktatási célra is jobban megfelelı traktort kíván megvásárolni,
amelyre most van lehetıség.
Javasolta, hogy az iskola kérelmérıl jelen ülésen döntsön a testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértve a képviselı asszony
véleményével, módosító indítványként javasolta, hogy az iskola
kérelmét vegyék le a mai ülés napirendjérıl.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket döntsenek
az elhangzott módosító indítványról, miszerint a képviselıtestület a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı iskola kérelme tárgyú elıterjesztést vegye le a mai ülés
napirendjérıl.
A képviselı-testület a módosító indítványt 4 igen szavazattal
elvetette.
Tótka Sándor képviselı javasolta, hogy a képviselı-testület engedélyezze az iskolának az elıterjesztésben leírt mezıgazdasági
gépeknek az értékesítését.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett a kérelem támogatásával, az-
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zal a kiegészítéssel, miszerint a jegyzı írásban szólítsa fel az
intézmény vezetıjét, hogy a képviselı-testület felé irányuló kérelmeik elıterjesztésénél tartsa be az ide vonatkozó elıírásokat.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
348/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı iskola a
tulajdonában lévı MTZ 82 típusú erıgépet, és
a BFE 3 típusú függesztett ekét napi forgalmi értéken értékesítse.
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz,
hogy az intézmény rendelkezésére álló pénzügyi eszközeibıl nagyobb teljesítményő és
energiatakarékos azonos rendeltetéső eszközöket vásároljon.
Határidı: 1996. november 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester az
Ötv. 12. § /4/ bekezdésének a., b. pontja alapján a Liget -fürdı
üzemeltetése, a Templom -zugi szabadstrand üzemeltetése, Kitüntetési javaslat és a Fellebbezések tárgyú elıterjesztéseket javasolta a képviselı-testületnek zárt ülésen megtárgyalni.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a zárt ülés
elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a polgármester javaslatát egyhangúlag támogatta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
349/1996./XI.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének a. , b. pontja alapján a
1./ Az önkormányzat pénzügyi helyzetének várható alakulása 1996. év végéig
2./ Templom-zugi szabadstrand üzemeltetése,
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3./ Liget-fürdı üzemletetése
4./ Kitüntetési javaslat,
5./ Fellebbezések
tárgyú napirendek megtárgyalásához zárt ülést rendel
el.
Határidı: azonnal
A polgármester megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd a
nyílt ülést bezárta.
A fenti döntésnek megfelelıen a képviselı-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Várfi András
hitelesítı
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