Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. december
19-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy
János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach
Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Pápai Pálné, Gróf Éva, Balog Károlyné csoportvezetık,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
dr. Weigert József Német Kisebbségi szószóló,
tárgyalási joggal Bence Lajosné okleveles könyvvizsgálói,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek vezetıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte az 1996. év utolsó
képviselı-testületi ülésen megjelent képviselıket, a polgármesteri hivatal csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 17 fı képviselı. Katona Lajos képviselı elızetesen jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Garai János és Tótka Sándor képviselı urakat.
Röviden szólt az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- December 6-án részt vett Mezıberényben a Körösök-Völgye Területfejlesztési Közhasznú Társaság ülésén, ahol tájékoztatta
a jelenlévıket a Képviselı-testület elmúlt testületi ülésen
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hozott döntésérıl, miszerint a társaság által gép-berendezésjármő eszköz és inmateriális javak beszerzésére kért 655.360
Ft-ot a képviselı-testület nem fizeti be, mivel úgy ítéli meg,
hogy a beszerzésre kerülı gépek gyomaendrıdi érdekeket nem
szolgálnak.
- December 13-án a TÖOSZ Szociáli és Egészségügyi Bizottságának elnökeként részt vett Budapesten a TÖOSZ elnökségi ülésén.
Az ülésen részt vettek a Belügy, Pénzügy és a Privatizációs
minisztériumok képviselıi, akik tájékoztatták a jelenlévıket a
Kormány 1997. évi költségvetésnek tervezetérıl, az állami normatívák mértékérıl és arról, hogy mindez hogyan fogja érinteni
az önkormányzatokat.
-December 14-én az országban egyedülálló Címer és családtörténeti kiállítás nyílt a Katona József Városi Mővelıdési Központban. Sajnálatosnak tartotta, hogy ismeretlen elkövetık a
kiállítás anyagából eltulajdonítottak egy Bethlen-családi fotót, feltehetıen a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola diákjai
között kell a tettest keresni.
- December 18-án a városi Judó Szakosztály év végi záró rendezvényén vett részt.
A rövid tájékoztató után a polgármester köszöntötte dr. Csaba
Kálmán szülész -nıgyógyász fıorvos urat, az 1997. január 1-tıl
megszőnı Városi Szülıotthon vezetıjét, majd elmondta a Képviselı-testület elmúlt ülésén hozott döntésének megfelelıen dr.
Csaba Kálmán fıorvosnak az elmúlt évtizedekben végzett munkájának elismeréseként Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettet
adományoz.
Az emlékplakett átadása elıtt a polgármester elmondta, akkor,
amikor megköszönjük a fıorvos azt a közel 25 éves áldozatos és
magas szakmai színvonalon végzett munkáját amit az anyákért, a
gyermekekért, a családokért tett a szülésznık és csecsemıápolóknak a segítségével, fájó szívvel gondolunk arra, hogy egy
rossz pénzügyi politikai döntés miatt a közel 60 évig mőködı
Szülıotthon bezárásra kerül. Bár cserébe kap a város egy korszerő szakrendelıt a Szülıotthon helyén, de még is csak szegényebbek leszünk egy fekvı beteg ellátó intézménnyel, és ez nem
lehet közömbös az itt élık és a környezı települések lakosai
számára, hiszen valamilyen formában mindannyiuknak köze volt
ehhez az intézményhez.
Errıl a döntésrıl mi nem tehetünk, a Szülıotthon megtette,
amit megtehetett.
Ezen gondolatakkal kívánt mind a maga, mind pedig a képviselıtestület nevében a fıorvos úrnak további munkájához sok sikert, jó egészséget, majd átnyújtotta a Gyomaendrıdért Emlékplakettet.

556

Czibulka György alpolgármester gratulált dr. Csaba Kálmán fıorvos úrnak , majd tájékoztatásként elmondta, december 5-én a
Parlamentben volt dr. Valach Béla képviselı úr és Bíró Károly
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének társaságában az Országgyőlés Környezetvédelmi Bizottságának nyílt ülésén. Az ülés egyik
napirendjeként tájékoztató hangzott el az ország köztisztasági
helyzetérıl. Ennek kapcsán a Környezetvédelmi bizottság elnöke
hangsúlyozta, Magyarország még egy "rendetlen" ország, sokat
kell még tennünk azért, hogy ebbıl a rendetlenségbıl rend szülessék. Ennek érdekében minden olyan lehetıséget fel kell
használni, amellyel fel lehet szólítani az embereket arra, vigyázzanak a környezetük tisztaságára.
Tájékoztatta továbbá a testületet arról, miszerint Szarvason
elkészült a város lakosságának egészséges ivóvizet biztosító
beruházása, amely december 5-én került átadásra. Az ünnepélyes
átadáson jelen volt Pelcsinszky Boleszáv országgyőlési képviselı úr aki elmondta, reményei szerint az elkövetkezı két évben Gyomaendrıdın is megvalósul a város ivóvíz beruházás.
December 10-én Gurin László vízgazdálkodási ügyintézıvel Pusztamérgesen voltak, megtekintették az ottani Turisztikai irodát
és tájékozódtak a turisztikai lehetıségekrıl.
December 11-én megérkezett az ivóvízberuházás tervdokumentációja, és a terv készítésének számlája, melynek költséget
2.045.000 Ft. Az összeg kifizetését a Békés Megyei Vízmővek
Rt. átvállalta az önkormányzattól.
Tájékoztatóként még elkívánta mondani, hogy a város " Túra útvonal a Hármas Körös mellett" címő pályázatát a Békés Megyei
Munkaügyi Központ benyújtotta az Amerikai Egyesült Államok
Munkaügyi Minisztériuma által létrehozott " Gyors Reagálás
Projek" irodához. A pályázatot az iroda pozitívan értékelte,
jónak és fejlesztendınek ítélte. Nagy örömőnkre mintegy
450.000 Ft-nak megfelelıen Gyomaendrıd Város vezetıit, gazdasági vezetıit, vállalkozóit felkészítik erre és más gazdasági
jellegő projektre.
Befejezésként módosító indítványként javasolta, hogy a meghívóban szereplı napirend sorrendjével ellentétben az elsı napirend megtárgyalása után Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
1997. évi költségvetés tervezetének elızetes vitája, 1996. évi
költségvetési rendelet módosítása tárgyú elıterjesztést vitassa meg a testület.
Hanyecz Margit képviselı napirend elıtti felszólalásként a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak nevében arra
kérte a tisztelt képviselıket, hogy Gyomaendrıd Önkormányzata
ajándékaként néhány forint adománnyal járuljanak hozzá, hogy
az Idısek Otthona lakóinak apró ajándékokat, édességet vásá-
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roljanak a közelgı karácsonyi ünnepek alkalmából.
További napirend elıtti felszólalás nem lévén dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıket az ülés napirendjének elfogadására. Az alpolgármester úr javaslatának
megfelelıen javasolta az 1. napirend megtárgyalása után a meghívóban szereplı 6. napirendi pontot vitassa meg a tisztelt
testület.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag, 17
igen szavazattal egyetértett és az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
359/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
1./
2./

3./

4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./

A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1997. évi költségvetés tervezetének elızetes vitája, 1996. évi
költségvetési rendelet módosítása
Települési szilárd hulladék részét képezı háztartási
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló rendelet módosítása
Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Helyijáratú autóbusz menetjegy és bérlet díjtételeinek változása
Környezetvédelmi Alap létrehozása
Turisztikai Iroda létrehozása
Városi Családsegítı Központ mőködésérıl beszámoló
Katona József Városi Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása
Általános Rendezési Terv módosítására irányuló kérelem
Millecentenáriumi liget kialakítása
Motormúzeum támogatására szerzıdés kötés
Közoktatás-politikai koncepció kidolgozása
Pedagógusok kötelezı óraszámának emelése
Óvodák nyitvatartásának szüneteltetése
Bölcsıde nyitvatartásának szüneteltetése
Temetıi szolgáltatások díjainak változása
Tájékoztató a gyepmesteri szolgáltatás igénybevételének díjtételeirıl
Rajkó Sándor kérelme
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Az 1. napirend megtárgyalása elıtt dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatokról készült jelentés elfogadására.
Csorba Csaba jegyzı a 301/1996./X.10./Kt. számú, két fı intézményi dolgozó végkielégítésének kifizetésére pályázat benyújtása tárgyú határozat végrehajtására beterjesztett jelentéssel
kapcsolatban elmondta, idıközben a benyújtott pályázat elbírálása megtörtént a két fı végkielégítésének kifizetésére a kért
összeget megkapta az önkormányzat, amely az érintett intézmény
felé átutalásra került.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a jelentést az általa elmondottak figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.
Hangya Lajosné a Szociális bizottság elnöke a
310/1996./X.31./KT. számú Kisréti u. 36. sz. alatti volt Óvoda
épületének elbontása tárgyú határozattal kapcsolatban tájékoztatásként elmondta, a város Idegenforgalmi koncepciójához kapcsolódóan tárgyalt Szabó Jenı tervezı úrral a koncepció készítıjével, aki ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja annak lehetıségét, hogy a szóban forgó épületet lehetne e turisztikai
célra hasznosítani.
További hozzászólás nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a Jegyzı úr által elmondottak figyelembe vételével a jelentést fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
360/1996./XII.19. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 211/1996./VIII.29./,
218/1996./VIII.29./, 229/1996./VIII.29./,
230/1996./VIII.29./, 265/1995./X.26.,
266/1995./X.26./, 271/1996./IX.26./,
273/1996./IX.26./, 278/1996./IX.26.,
279/1996./IX.26./, 280/1996./IX.26./,
283/1996./IX.26.,
284/1996./IX.26./289/1996./IX.26./,
290/1996./IX.26./, 299/1996./X.10./,
300/1996./X.10./, 301/1996./X.10./,
302/1996./X.10./, 306/1996./X.31./,
307/1996./X.31./, 308/1995./XI.30./,
308/1996./X.31./, 310/1996./X.31./,
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313/1995./XI.30./, 314/1996./X.31./,
317/1996./X.31./, 323/1996./X.31./,
66/1996./III.26./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 275/1996./IX.26./ számú határozat
határidejét 1997. február 25-ig,
a 285/1996./IX.26./számú határozat határidejét
1997. január 20-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a dr. Frankó Károly polgármester
kérte a tisztelt képviselıket járuljanak hozzá, hogy a továbbiakban Czibulka György alpolgármester vezesse a mai testületi
ülést.
Kérése indoklásaként elmondta, mivel 1996. december 31. napjával lemondott polgármesteri tisztségérıl, így december 9-tıl
kezdıdıen szabadságát tölti, ezért az elıterjesztések bizottsági elıkészületein nem vett részt.
Czibulka György alpolgármester elmondta, legjobb tudásának
megfelelıen igyekezni fog az ülés levezetésével kapcsolatos
elvárásoknak eleget tenni.
A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Czibulka György alpolgármester vita indítójában elmondta, immár második alkalommal került napirendre a helyi adók adótételeinek megváltoztatásáról szóló elıterjesztés. Elsı fordulóban
a képviselı-testület részérıl az elmúlt ülésen olyan döntés
született, miszerint indokoltnak tartják az adótételek mértékének 1997. napjától történı megváltoztatását valamennyi adónem vonatkozásában egységesen 20 %-os mértékben. A telek adó
vonatkozásában a Dobó István úti és az Újkert soron lévı beépítetlen belterületi földterületeknek a jelenleg hatályos
rendeltben megállapított adótételinek mérséklésére tett javaslatot a testület.
A döntésnek megfelelıen a helyi adókról szóló rendelettervezet elkészült, melyet a szakbizottságok megtárgyaltak. A
telek adó adótételeit a bizottságok az elıterjesztésben szereplı IV. változatnak megfelelıen javasolták megállapítani,
amely szerint
Lakótelek:
teljes közmővesítés, 12 Ft/m2, részlegesen közmővesített 8
Ft/m2, közmő nélküli telek esetén 6 Ft/m2.
Egyéb beépítetlen belterületi földek esetén ha az adó alanya
magánszemély 1500 m2-ig 1,80 Ft/m2, az 1500 m2 felüli rész 0.40
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fillér/m 2. Beépítetlen üdülıtelek 30 Ft/m2.
Az Újkert soron és a Dobó István utcában a rendeletben helyrajzi számok szerint megjelölt belterületi földek esetében
1500 m2 alapterületig 2 Ft/m2, az 1500 m2 felüli rész 0.40 fillér/m2.
Ha az adóalanya jogi személy akkor az adó mértéke egységesen
20 Ft/m2.
A helyi iparőzési adónál a napi általány összegét 300 Ft/nap,
illetve 800 Ft/nap javasolták a bizottságok megállapítani.
Felkérte a tisztelt képviselı tagokat, hogy mondják el véleményeiket a beterjesztett rendelet tervezettel kapcsolatban.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, az adótételek megállapításánál gondolni kellene azokra a kis jövedelmő lakosokra, akiknek nehézséget jelent a helyi adó megfizetése.
Czibulka György alpolgármester elmondta, méltányosság címén
lehetıség van az igazoltan rászorulók adójának mérséklésére.
További hozzászólás nem lévén az alpolgármester úr felkérte a
képviselıket, amennyiben egyetértenek a beterjesztett rendelet-tervezetben szereplı egyes adónemek mértékével, úgy alkossák meg a helyi adók módosításáról szóló rendeletet.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/1996./...../KT. számú rendeletét
a helyi adókról szóló 37/1995./XII.22./KT számú
rendelettel módosított
25/1995./X.26./Kt. számú rendelet módosításáról
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1997. évi költségvetési tervezetének elızetes vitája, 1996. évi költségvetési rendelet módosítása
Czibulka György alpolgármester köszöntötte Bence Lajosné okleveles könyvizsgálót, majd elmondta, a jövı évi költségvetési
koncepció elsı olvasatként került a képviselı-testület elé beterjesztésre. A koncepció még nagyon sok bizonytalanságot tükröz, hiszen nem ismert, hogy az egyes normatívák összege hogyan változik, nem ismert a szociálpolitikai normatíva a tb.
támogatás nagysága sem, így csak hozzávetıleges költségvetési
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összegeket lehetett szerepeltetni. Az így összeállított koncepció pénzügyi mérlegbıl azonban már most is megállapítható,
hogy a szőkített költségvetés szerint 144.060 ezer forint, míg
az igény szerint költségvetés szerint 339.399 ezer forint hiánnyal kell számolni. Tehát szigorú rangsorolással, a mőködıképesség megırzése mellett a kiadások további szőkítésére a
bevételek még teljesíthetı növelésére lesz szükség ahhoz, hogy
a jövı évben egy teljesíthetı költségvetése legyen a városnak.
Bence Lajosné okleveles könyvvizsgáló az 1996. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt tolmácsolva elmondta, a könyvvizsgálat a rendelet módosításával egyetért, és elfogadásra javasolja a tisztelt képviselı-testületnek.
Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése értelmében a
képviselı-testületnek november 30-ig kell elkészíteni a következı évi költségvetési koncepcióját.
A koncepció ezen határidıre elkészült. Mivel az összeállítás
idıszakában még nem volt ismeretes a jövı évi Költségvetési
törvény, így több helyen csak becsléssel lehetett adatokat beállítani. A várható változásokkal számoltak az összeállítók.
Könnyvvizsgálói észrevételként kívánta megjegyezni, hogy az
Államháztartásról szóló tv. 79. § /1/ bekezdése értelmében a
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háronnegyedéves helyzetérıl a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetésének idıarányos alakulását.
Bár az 1996. november 28-i képviselı-testület ülésen a képviselık tájékoztatást kaptak az önkormányzat 1996. évi költségvetésének várható helyzetérıl, azonban véleménye szerint a tájékoztató tartalma nem teljesítette az elıirányzatokhoz mért
teljesítési százalékokat.
Az Államháztartási törvény lehetıséget nyújt a képviselıtestületnek átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására. Ezzel a lehetıséggel a testület nem élt, így a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos jogszabály szerinti vezetésére, az elızı
évi kiadások elıirányzaton felül a kiadások arányos teljesítésére.
Miután az önkormányzat 1997. évi költségvetési tervezetének
elızetes vitájához a képviselı-testület részérıl hozzászólás,
vélemény nem hangzott el, így Czibulka György alpolgármester
rátért az önkormányzat 1996. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyú elıterjesztés ismertetésére.
Gróf Éva a pénzügyi csoport ügyintézıje elmondta, a rendelet-
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tervezet összeállítását követıen még három olyan változás történt, amely a beterjesztett tervezet további módosítását teszi
szükségessé.
Az egészséges ivóvíz támogatása miatt 2.280 E forinttal nı a
központosított elıirányzat, a személyes szabadságukban korlátozottak támogatása miatt 18 E forinttal nı az egyéb központi
támogatás, valamint a tegnapi nap folyamán érkezett tájékoztató a Békés Megyei TÁKISZ-tól a közoktatási, illetve a közmővelıdési intézmények közalkalmazottainak egyszeri
keresetkiegészítésérıl. Gyomaendrıd vonatkozásában a rendelkezésre álló keret összeg 5.579 ezer forint, amely tartalmazza a
kereset-kiegészítést és annak járulékait. A kapott tájékoztató
alapján a keret összeg elosztásának elve az 1996. október havi
átlagos statisztikai állományi létszám. Az idı rövidsége miatt
javasolta, a tisztelt képviselıknek, hogy a keretösszeg elosztásával, és kifizetésével kapcsolatos intézkedést utalják át
az alpolgármester hatáskörébe. Továbbá kérte, hogy a rendelettervezetet az általa elmondott számszaki változások figyelembevételével fogadja el a testület.
Czibulka György alpolgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy figyelemmel a pénzügyi ügyintézı által elmondottakra, határozatban rögzítsék, miszerint a képviselı-testület
a város közoktatási és közmővelıdési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak egyszeri keresetkiegészítésére, illetve annak járulékaira központosított elıirányzatként rendelkezésre álló 5.579 ezer forint elosztásával és kifizetésével
kapcsolatos intézkedést az alpolgármester hatáskörébe utalja
át.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
361/1996./XII.19 /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a város közoktatási és közmővelıdési intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak egyszeri kereset-kiegészítésére,
illetve annak járulékaira központosított
elıirányzatként rendelkezésére álló 5.579
ezer Ft elosztásával és kifizetésével kapcsolatos intézkedést átutalja az alpolgármester hatáskörébe.
Határidı: 1996. december 31.
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Felelıs: Czibulka György alpolgármester

A határozat meghozatala után az alpolgármester felkérte a képviselıket Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1996. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1996./..../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1996. évi költségvetésérıl szóló módosított
4/1996./IV.4./KT. sz. rendelet módosításáról
Háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatás
igénybevételi díjainak megállapítása
Czibulka György alpolgármester elmondta, az elıterjesztést a
szakbizottságok megtárgyalták és egyhangúlag javasolták a képviselı-testületnek a rendelet-tervezetben szereplı díjtételek
elfogadását.
Felkérte a képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a szakbizottságok által elfogadásra javasolt díjtételekkel, úgy alkossák meg a települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 17/1996./IX.16./KT. sz. rendelet módosításáról
szóló rendeletet.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1996./..../KT. számú rendeletét
települési szilárd hulladék részét képezı
háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló
17/1996./IX.16./KT. sz. rendelet módosításáról
Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak
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megállapítása és a szolgáltatások egyes kérdése
Czibulka György alpolgármester elmondta, az elmúlt képviselıtestületi ülés napirendjei között már szerepelt az 1997. január 1. napjával bevezetendı ivóvíz és csatornadíj hatósági díja
megállapításának kérdése. Akkor a képviselı-testület részérıl
olyan döntés született, miszerint nem fogadja el a Békés Megyei Vízmővek Rt. által javasolt víz és csatornadíj hatósági
díját, az ivóvíz rossz minıségére való hivatkozással.
A testület döntésérıl értesítést kapott a Békés Megyei Vízmővek Rt, mint szolgáltató, aki ismételten megküldte a képviselı-testület felé az 1997. évi január 1-tıl bevezetendı víz és
csatornadíj ajánlat tervezetét elfogadás céljából.
A szolgáltató ajánlata szerint a víz és csatornadíj hatósági
díját az eredetileg javasolt díjaknak megfelelıen javasolta
rendeleti elfogadásra, míg az Rt. Igazgatóságának határozata
értelmében a lakossági csatornadíjat az eredetileg javasolt
73.90 Ft/m3 +ÁFA díjjal szemben 67.80 Ft/m3 +ÁFA díjban, míg a
lakossági ivóvíz díját az eredetileg javasolt 89.70 Ft/m3 öszszegben javasolják elfogadni.
Az Rt. ismételt javaslatát a szakbizottságok megtárgyalták és
kétféle álláspontot alakítottak ki.
A Mezıgazdasági Bizottság egyetértett az Rt. által javasolt
díjtételekkel, javasolta annak elfogadását. Az Ügyrendi és Jogi bizottság viszont csak abban az esetben javasolta elfogadni
a víz és csatornadíj hatósági díjakat, amennyiben az Rt. a lakossági víz díjat 80 Ft+ÁFA, míg a lakossági csatornadíjat
67,80 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
Bár személy szerint az elmúlt ülésen szintén nem fogadta el az
Rt. által javasolt díjtételeket, azonban idıközben történt néhány olyan változás, amelyek alapján úgy ítélte meg, hogy egy
ilyen pozícióban, egy várhatóan 1997-ben induló vízminıség javítási beruházás elıtt, mindenképpen valamiféle kompromisszumra kell törekedni a képviselı-testületnek a szolgáltatóval.
A kompromisszumot illetıen az elmúlt napokban több alkalommal
is folytatott beszélgetést az Rt. vezérigazgatójával, aki elmondta, személy szerint mindent el fog követni azért, hogy a
Vízmővek Rt. minél több támogatást tudjon adni a város
ivóvízberuházáshoz szükséges saját erı biztosításához.
Bármennyire is fájdalmasan érintené a város lakosságát az ivóvízdíj emelése, el kellene fogadni az Rt. által javasolt díjtételeket, mert ha nem így cselekszünk, abban az esetben az
Rt. mint szolgáltató az 1996. évre megállapított víz és csatornaszolgáltatás hatósági díj szintjére fogja felemelni a lakossági víz és csatornadíjakat 1997. január 1. napjától.
A számítások szerint ezek a díjtételek mintegy 30 Ft/m3 emelést
jelentenének.
A maga részérıl javasolta a képviselıknek a szolgáltató által
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javasolt díjtételek elfogadását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök arra a kérdésre kért választ
dr. Valach Béla képviselı úrtól, mint az önkormányzatot képviselı Rt. Igazgatóságának tagjától, miszerint, ha a lakossági
csatornadíj mértékére adhat engedményt a szolgáltató, akkor az
ivóvíz díjára miért nem adhat.
Dr. Valach Béla képviselı, és mint az Rt. Igazgatóságának tagja a képviselı asszony kérdésére válaszolva elmondta, az Rt.
mőködése alatt még nem volt példa arra, hogy bár melyik településnek egyedi igényére engedményt adtak volna.
Sem a szindikátusi szerzıdés, sem az alapító okirat nem ad
felhatalmazást az igazgatóságnak arra, hogy egyedi elbírálás
alapján állapítson meg díjakat.
Jelen esetben a Vízmővek Rt. Igazgatóságának határozat alapján
tett engedmény, kategória váltás miatt jelentkezı 50 %-ot
meghaladó áremelkedésnek a két évre történı elhúzódását jelenti, amely nem csak Gyomaendrıdıt, hanem minden 3-as kategóriába tartozó települést érint.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a továbbiakban aziránt érdeklıdött, hogy a lakossági ivóvíz díjának tekintetében volna e
lehetısége az önkormányzatnak ár alkuba bocsátkozni a Vízmővek
Rt-vel.
Véleménye szerint ezt mindenképpen meg kellene próbálni.
Czibulka György alpolgármester elmondta, mindenféle próbálkozást meg tett az önkormányzat, de azt látni kell, hogy az ivóvízminısége bármennyire is rossz, ugyan annyi villanyáramot
kell érte fizetni, mint ha jó lenne. Ezen felül a fajlagos
költségek is magasak, hiszen a víz minıségét állandóan javítani kell különbözı vegyszerekkel.
Természetesen joga van az önkormányzatnak ahhoz, hogy ne fogadja el az Rt. által javasolt lakossági vízdíjakat, akkor
azonban elıfordulhat, hogy az ivóvízberuházáshoz szükséges saját erı biztosításhoz az Rt. nem fog segítséget nyújtani, azt
az önkormányzatnak kell biztosítania saját költségvetése terhére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a hatósági és a
fogyasztói árat külön kell választani egymástól.
A hatósági ár az, amelyet az önkormányzat állapít meg, a fogyasztói ár pedig az az ár, amiben az Rt-nek és az önkormányzatnak egyezségre lehet jutni.
Az önkormányzatnak mindenképpen célszerő a hatósági ár megállapításáról szóló rendeletét megalkotni, hiszen az ármegállapításról szóló jogszabály értelmében a hatósági árat az önkor-
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mányzatok rendeletben állapítják meg.
A szolgáltató az illetékességébe tartozó települések önkormányzatai által megalkotott rendeleteket összegyőjtik, és a
területén kialakult hatósági ár alapján tud pályázatot benyújtani központi támogatásra.
Amennyiben a hatósági ár megállapításról szóló rendelet nem
kerül megalkotásra, a szolgáltató nem tudja ezen igényét benyújtani.
Az elmúlt évben a központi támogatás mértéke 10 millió forint
volt.
Várfi András a Mezıgazdasági bizottság elnöke elmondta, a bizottság tagjai a Jogi Bizottság véleményével értettek egyet.
Véleményük szerint az önkormányzatnak igen is áralkuba kellene
bocsátkozni a szolgáltatóval az lakossági vízdíj mértékének
csökkentése érdekében.
Dr. Szendrei Éva a Jogi bizottság elnöke arra kérdezett rá,
mi a garancia arra, hogy a Vízmővek Rt. a hatósági ár és a lakossági ár közötti különbözetet megkapja a központi alapból.
Ugyan is, ha erre nincs garancia, akkor esetleg elıfordulhat,
hogy ha az önkormányzat most megállapít egy 100 forint feletti
hatósági árat, attól kezdve a szolgáltató bár mikor megteheti,
hogy egészen a hatósági árig felemelje a lakossági díjakat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a kérdésre válaszolva elmondta, garanciát elıre nem lehet adni arra, hogy a két ár közötti
különbözetet a szolgáltató megkapja. Akkor azonban, ha az önkormányzat nem állapítja meg a hatósági árakat, úgy a pályázat
esélyébıl zárja ki a szolgáltatót. Ebben az esetben a Vízmővek
Rt az idei évi ármegállapítás hiányában az elmúlt évi hatósági
árakat fogja alkalmazni fogyasztói árként. Ez azonban senki
számára nem lenne kívánatos, hiszen az elmúlt évi hatósági
árak jóval meghaladják az idei évi tervezett lakossági díjakat.
Véleménye szerint a képviselı-testületnek a szolgáltató által
javasolt hatósági díjtételeket, és a garantált lakossági csatornadíjat mindenképpen el kellene fogadnia, majd egy külön
határozatban megbízni a város tisztségviselıit, hogy tegyenek
meg mindent a lakossági ivóvízdíj csökkentése érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, továbbra is erkölcstelen dolognak tartaná, hogy mindaddig, amíg a település nem
jut jó minıségő ivóvízhez, a jelenlegitıl magasabb árat fizetessenek a lakossággal.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, a szolgáltató az önkormányzat elutasító határozata után tette a lakossági csatornadíjak
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mértékére vonatkozó árcsökkentı javaslatát. Ennek hatására
tette a Jogi bizottság is azon javaslatát, amelyhez csatlakozott a Mezıgazdasági bizottság is, miszerint csak abban az
esetben javasolja a képviselı-testületnek a szolgáltató által
javasolt hatósági árak elfogadását, amennyiben a Vízmővek Rt.
garantálja, hogy lakossági vízdíj mértékét 80 Ft/m3+ÁFA összegben, míg a lakossági csatorna díjakat 67,80 Ft/m3+ÁFA összegben
állapítja meg.
A maga részérıl javasolta a képviselı-testületnek, hogy a hatósági vízdíjakat, valamint a lakossági csatornadíjat a szolgáltató által javasolt mértékben fogadják el, míg a lakossági
ivóvízdíjat 80 Ft/m3+ÁFA összegre mérsékeljék, azzal a kitétellel, hogy az árváltozásból kialakuló 1997. évi árbevétel különbözet 10 %-át / 20 millió forintot / a Vízmővek Rt. a
Gyomaendrıd ivóvízminıség javítási beruházásához biztosítsa.
Czibulka György alpolgármester elmondta, a Vízmővek Rt. vezérigazgatójával folytatott telefonbeszélgetés során az igazgató
úr elmondta, egyszemélyben nincs felhatalmazása arra, hogy az
Igazgatóság által tett lakossági csatornaszolgáltatási díjaknál tett engedményeken felül további engedményeket adjon.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ismételten hangsúlyozta,
amennyiben az önkormányzat a hatósági árakat nem állapítja
meg, úgy a szolgáltatónak reménye sincs a központi támogatás
benyújtására.
Czibulka György alpolgármester a döntéshozatal elıtt 5 perc
szünetet rendelet el.
A szünet után az alpolgármester tájékoztatta a képviselıtestületet arról, miszerint az ülés szünetében faxon tájékoztatta a Vízmővek Rt. vezérigazgatóját arról, hogy az Ügyrendi
és Jogi, a Mezıgazdasági és a Pénzügyi bizottságok csak abban
az esetben javasolják a képviselı-testületnek Rt. által javasolt hatósági árakat elfogadni, amennyiben az Rt. a lakossági
ivóvízdíj mértékét 80 Ft/m3+ÁFA összegben határozza meg.
A vezérigazgató válaszának megérkezéséig javasolta ezen napirendi pont tárgyalásának a felfüggesztését.
A képviselı-testület az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása tárgyú napirend tárgyalásának felfüggesztésével egyetértett, majd rátértek az 5.napirendi pont megtárgyalására.
Helyijáratú autóbusz menetjegy és bérlet díjtételeinek változása
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Czibulka György alpolgármester a maga részérıl a Városfenntartó, valamint az Ügyrendi és Jogi bizottság által elfogadásra
javasolt díjtételekkel egyetértett, amely szerint 1997. január
1. napjától az egy útra szóló menetjegy 50 Ft, a dolgozói bérlet 1.200 Ft és a tanuló és nyugdíjas bérlet ára 350 Ft-ra
emelkedne. A Villámturs Kft. mint a helyijáratú autóbuszok
üzemeltetıje a menetjegy és bérletek árának emelése mellett
kérte az önkormányzati támogatás kismértékő emelését is. Az ez
évi 144.000 Ft/hó helyett 160.000 Ft/hó, iskolajárat esetén
pedig az ez évben kapott 4.690 Ft/nap helyett 5.000 Ft/nap kéri az önkormányzati támogatás emelését.
A támogatás emelésének mértékével a szakbizottságok szintén
egyetértettek, és javasolták annak elfogadását.
Felkérte a tisztelt képviselıket mondják el véleményeiket az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Miután az érintettek részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra,
hogy rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1996./..../Kt. számú rendeletét
a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb
díjairól szóló többször módosított
4/1991./III.29./KT. számú rendelet
1. sz. mellékletének módosításáról
Környezetvédelmi Alap létrehozása
Czibulka György alpolgármester átadta a szót Csorba Csaba
jegyzınek.
Csorba Csaba jegyzı a beterjesztett rendelet tervezetet az
alábbiak szerint kívánta korrigálni.
Adminisztrációs hiba miatt a tervezetbıl kimaradt az 1.§,
amely a következıkrıl rendelkezik. 1.§ " Gyomaendrıd Város
képviselı-testülete 1997. január 1. napjától létrehozza a Környezetvédelmi Alapot."
Ezen módosításnak megfelelıen a beterjesztett rendelet tervezet 2. § /1/ bekezdése a Környezetvédelmi alap létrehozásának
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célja, míg a 2. § /2/ bekezdése Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi alapjának bevételeirıl rendelkezik.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a rendeletet az általa elmondott változtatások figyelembevételével alkossák meg.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke fontosnak tartotta elmondani, hogy a rendelet-tervezetet az Ügyrendi
és Jogi bizottság nem tárgyalta, a bizottság legutóbbi ülésére
nem került beterjesztésre.
Csorba Csaba jegyzı figyelemmel a bizottsági elnök által elmondottakra, javasolta a képviselı-testületnek, hogy a Környezetvédelmi Alap létrehozása tárgyú elıterjesztést vegyék le az
ülés napirendjérıl.
Czibulka György alpolgármester egyetértve a jegyzı úr javaslatával, javasolta a képviselı-testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület a Környezetvédelmi Alap
létrehozása tárgyú elıterjesztést leveszi az ülés napirendjérıl.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
362/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Környezetvédelmi Alap létrehozása tárgyú
elıterjesztést leveszi az ülés napirendjérıl.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után szót kért dr. Valach Béla képviselı úr a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök fontosnak tartotta elmondani,
hogy akkor, amikor a Városfenntartó bizottság ezen elıterjesztést tárgyalta annak a tudatában volt, hogy Gyomaendrıd
Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendeletnek 1997. január 1. napjától életbe kellene lépnie ahhoz, hogy
bizonyos központi alapokra igényt lehessen benyújtani.
A rendelet-tervezet megtárgyalása során a bizottság tagjai
számára egyértelmőnek tőnt, hogy mivel elsısorban a központi
alapoknak, a bírságoknak a helyben tartását célozza, nem me-
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rülhet fel semmilyen ellenérv a többi szakbizottság részérıl.
Természetesen a rendelet módosítására és kiegészítésére bár
mikor nyitott a bizottság.
Kétségtelen tény, hogy a tervezet az Ügyrendi és Jogi bizottság ülésére nem került elıterjesztésre, annak ellenére meggyızıdése, hogy az abban foglaltak a városra semmiféle veszélyt
nem jelentenének, mindenképpen a város épülését szolgálnák.
Csorba Csaba jegyzı kompromisszumos megoldásként javasolta a
tisztelt képviselı-testületnek, hogy értesen egyet a Környezetvédelmi Alap létrehozásával és annak 1997. január 1-tıl
történı bevezetésével. A Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet-tervezetet felülvizsgálatra utalja vissza az Ügyrendi és Jogi bizottságnak, majd
1997. január havi ülésén döntsön annak megalkotásáról.
Azt látni kell, hogy a Környezetvédelmi alap egy nagyon jelentıs cél, hiszen a helyi környezetvédelmi bírságok ebbe a rendeletbe öszpontosulnak és ezen rendelet alapján létrehozott
alapból lehet pályázat útján ezeket az összegeket környezetvédelmi célokra újra elosztani.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke mindenképpen szükségesnek tartotta a rendelet-tervezet felülvizsgálatát, mivel jelen esetben egy 1995-ben elfogadott környezetvédelmi törvényrıl van szó, amelyhez a központi keretet
elıszır az idei évi költségvetés elfogadásával egyszerre kellett a Parlamentnek elfogadnia. Mint köztudott a jövı évi központi költségvetést az elmúlt napokban fogadta el az Országgyőlés, éppen ezért mivel nem ismerjük, mirıl szól, mekkora
nagyságrendekrıl van szó, milyen volumenő kérdésekrıl lehet
szó, egyáltalán indokolt e bizottsági hatáskörbe utalni a képviselı-testületet megilletı hatáskört, ezek mind olyan kérdések amelyeket tisztázni szükségesek a rendelet megalkotását
megelızıen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnöknek a tekintetben voltak aggályai, hogy ha 1997. január 1 napjától nem lép életbe
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet, úgy nem leszünk jogosultak a központi alapoknak a
lehívására.
Czibulka György alpolgármester a téma lezárásaként egyetértve
a jegyzı úr fentiekben tett javaslatával az alábbi határozati
javaslatot terjesztette a képviselı-testülete elé.
A képviselı-testület egyetért a Környezetvédelmi Alap létrehozásával és annak 1997. január 1. napjától történı bevezetésével.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szó-
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ló rendelet-tervezetet a képviselı-testület visszautalja az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak megtárgyalás céljából.
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet az 1997. január havi ülésén ismét napirendre tőzi és az Ügyrendi és Jogi bizottság javaslatának figyelembevételével dönt annak megalkotásáról
1997. január 1.napjával visszamenı hatállyal történı kihirdetéssel.
Felkérte a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek az
általa elmondott határozati javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
363/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Környezetvédelmi Alap létrehozásával, és annak 1997. január 1 napjától
történı bevezetésével.
A képviselı-testület Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalásra visszautalja az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak.
A képviselı-testület a rendelettervezetet az 1997. január havi ülésén ismét napirendre tőzi és az Ügyrendi és Jogi
Bizottság javaslatának figyelembevételével
dönt annak megalkotásáról, visszamenı hatállyal 1997. január 1. napjával történı
kihirdetéssel.
Határidı: 1997. január 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Tourinform Iroda mőködése
Czibulka György alpolgármester elmondta, a város életében nagy
jelentıséggel bír ennek a Tourinform irodának a létrehozása,
hiszen az önkormányzat célkitőzései között szereplı idegenforgalom fejlesztés megvalósításához mindenképpen szüksége van a
városnak egy ilyen jellegő korszerő intézményre.
Az 1996. november 18-án megtartott bizottság elnöki megbeszélésen az irodát, mint részben önálló intézményt javasolták
létrehozni.
A bizottság elnöki javaslatnak megfelelıen az elıterjesztık
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kidolgozták az intézménynek 1997-ben várható költségvetési kiadásait, valamint elkészítették a részben önálló intézmény
alapító okiratát. Az intézmény vezetésére javasolták a képviselı-testületnek, hogy jelenleg ne írjon ki pályázatot, egy
évig megbízott vezetıt alkalmazzon.
Az elıterjesztést a Városfenntartó, valamint az Ügyrendi Bizottságok megtárgyalták és egyetértettek a Tourinform Iroda,
mint részben önálló intézmény mőködtetésével, egyben javasolták az intézmény alapító okiratának elfogadását. Javasolták
továbbá, hogy a képviselı-testület bízza meg az alpolgármestert, hogy az intézmény vezetésére a pályázat kiírásáig adjon
megbízást.
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi, valamint a Mezıgazdasági
bizottságok az elıterjesztést a testületi ülést megelızı napon
összevont ülésükön tárgyalták, így felkérte a Mezıgazdasági
bizottság elnökét ismertesse a bizottságok véleményét.
Várfi András a Mezıgazdasági bizottság elnöke elmondta, az
összevont bizottsági ülésen a bizottsági tagok az alábbi módosító javaslatot terjesztik a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület 1/2 év eltelte után vizsgálja felül a
Tourinform iroda, mint részben önállóan mőködı intézménynek a
mőködését, majd azt követıen az iroda mőködtetésére egy többszemélyes KHT-nak a létrehozását célozza meg.
Czibulka György alpolgármester felkérte a tisztelt képviselıket, döntsenek a Mezıgazdasági és Pénzügyi bizottságok által
javasolt módosító indítványról, miszerint a képviselı-testület
1/2 év eltelte után vizsgálja felül a Tourinform Iroda, mint
részben önálló intézmény mőködését, majd azt követıen az iroda
mőködtetésére egy többszemélyes KHT-nak a létrehozását célozza
meg.
A képviselı-testület az elhangzott módosító indítványt 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke egyetértett
azzal, hogy az iroda mőködését akár 1/2 év múlva is felül kell
vizsgálni, bár aggályai merültek fel a tekintetben, hogy a 1/2
éves határidıvel kapcsolatban, véleménye szerint túl gyors
fejlıdést céloztak meg az iroda átalakításának vonatkozásában.
További hozzászólás nem hangzott el, így Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket, hogy a fentiekben elfogadott módosító indítvány figyelembevételével a határozati javaslat I. pontjáról szavazzanak.
A képviselı-testület a határozati javaslat I. pontját egyhan-
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gúlag, 17 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
364/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
1997. január 1-tıl létrehozza a Tourinform
Irodát, mint részben önálló intézményt.
A képviselı-testület 1/2 év eltelte
után a részben önálló intézmény mőködését
felülvizsgálja, és további mőködtetésére
egy többszemélyes KHT-nak a létrehozását
célozza meg.
Határidı: 1996. december 31. illetve 1997. június
30.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A következıkben az alpolgármester a Tourinform iroda alapító
okiratának elfogadására kérte fel a tisztelt képviselıket.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
365/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Tourinform Iroda alapító okiratát az
alábbiak szerint határozza meg.
Alapító okirat

1./

Intézmény neve: Tourinform Iroda
Székhelye:
Gyomaendrıd, Fı u. 173-179. szám

2./

Alapító neve:

3./

Alapítás ideje:

4./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
- utazásszervezés, idegenvezetés
TEÁOR szám: 6332
- hirdetési tevékenység,
TEÁOR szám: 7430
- kiadványok készítése,
/ egyéb kiadói tevékenység/
TEÁOR szám: 2219
- ingatlankezelés-forgalmazás

Gyomaendrıd Város önkormányzata
1997. január 1.
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- közvetítés, becslés megbízásos
alapon
TEÁOR szám: 7020
5./

Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete

6./

Részben önálló költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Kinevezés: pályázat útján, öt évre az 1990. évi LXV.
törvény II. fejezet 10. § szerint.

7./

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 önállóan mőködı intézmény vezetıje teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

8./

Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a
mőködéséhez szükséges alábbi ingatlant a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlan helyrajzi száma szerint:
- Gyomaendrıd, Fı út 173-179 szám Hrsz: 36/1/A/11.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyon nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
Határidı: 1997. január 1.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

Befejezésként Czibulka György alpolgármester a beterjesztett
határozati javaslat III. pontjának elfogadására kérte fel a
képviselıket, amely szerint a Képviselı-testület megbízza az
alpolgármestert, hogy a Tourinform Iroda intézményvezetésére a
pályázat kiírásáig adjon megbízást. A megbízott intézményvezetı vezetıi pótlékát a mindenkori pótlékalap 100 %-ban állapítsa meg.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag 17
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igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
366/1996./XII.19/számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
megbízza az alpolgármestert, hogy a
Tourinform Iroda intézményvezetésére a pályázat kiírásáig adjon megbízást.
A megbízott intézményvezetı vezetıi pótlékát a
mindenkori pótlékalap 100 %-ban állapítja meg.
Határidı: 1997. január 1.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Városi Családsegítı Szolgálat mőködése
Czibulka György alpolgármester elmondta, a Családsegítı szolgálat vezetıje által az intézmény mőködésérıl készített beszámolót a Szociális és Egészségügyi, valamint a Kulturális Bizottságok megtárgyalták és javasolták annak elfogadását.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottságok
javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
367/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Családsegítı Szolgálat beszámolóját elfogadja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A Katona József Városi Mővelıdési Központ alapító okiratának
módosítása
Czibulka György alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítását a beterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
368/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 294/1995./XI.30./KT. számú határozattal
jóváhagyott Katona József Városi Mővelıdési Központ alapító okiratának III. pontját
a következı alaptevékenységgel egészíti
ki:
III./
- TEÁOR szám: 9260
Máshova nem sorolt kulturális és sporttevékenység
/táncsport klub mőködtetése /
Határidı: azonnal
Kádár Péter ÁRT módosító kérelme
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl a határozati
javaslatot a beterjesztésnek megfelelıen elfogadhatónak tartotta, javasolta a képviselı-testületnek annak elfogadását.
Nagy Pál képviselı elmondta, Kádár Péter az Országos Építésügyi Szabályzat rendelkezéseire hivatkozva adta be a Város Általános Rendezési Tervének módosítására vonatkozó kérelmét.
Azonban fent nevezett a hivatkozott jogszabály rendelkezéseit
hiányosan értelmezte, nem vette figyelembe, hogy területenként
elı van írva, hogyan lehet beépíteni, településrészenként, lakótömbönként a beépítések külön vannak szabályozva, elfogadott
beépítési szokások alakultak ki az idık folyamán.
Véleménye szerint, ha az állampolgárok ilyen jellegő kéréseit
figyelembe venné a testület, úgy elég gyakran kellene módosítani az ÁRT.
A maga részérıl javasolta a kérelmezı ÁRT módosítására vonatkozó kérelmét elutasítani.
R. Nagy János bizottsági elnök módosító indítványként a beterjesztett határozati javaslat második bekezdésnek " ÁRT módosításánál vegyék figyelembe" szövegrészét " ÁRT módosításánál
vizsgálják meg " javasolta módosítani.
További hozzászólás nem lévén Czibulka György alpolgármester
felkérte a képviselıket, hogy elsıként az elhangzott módosító
indítványról döntsenek, miszerint a képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a következı ÁRT módosításánál vizsgálja meg az oldalhatártól eltérı építési lehetıséget is.
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A képviselı-testület az elhangzott módosító indítványt 17 igen
szavazattal elfogadta.
A továbbiakban az alpolgármester a fentiekben elfogadott módosító indítvány figyelembe vételével javasolta a beterjesztett
határozati javaslatnak az elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
369/1996./XII.19./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem ért egyet az ÁRT soron kívüli módosításával.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a következı ÁRT módosításnál vizsgálja meg az oldalhatártól eltérı építési lehetıséget is.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Millecentenáriumi Emlék-liget létesítése
Czibulka György alpolgármester felkérte dr. Valach Béla képviselı urat a Városfenntartó bizottság elnökét röviden ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint az mindenki
elıtt ismeretes a városunk kulturális koncepciója a Honfoglalás 1100., illetve a Magyar Államalapítás 1000. évfordulója
méltó megünneplésére egy Emlék-park létesítését tőzte ki célul, melynek elhelyezésére a Katolikus Általános Iskola közvetlen környezetében kerülne sor.
Ezen célnak a megvalósíthatóságára egy pályázati lehetıség került a Városfenntartó bizottságnak a birtokába, amelyrıl az
idı rövidsége miatt ad hoc kellett döntenie a december havi
ülésén. A döntésnek megfelelıen a bizottság magára vállalta a
Millecentenárium Emlék-liget kialakításának támogatására a pályázat benyújtását. A pályázat benyújtása saját erı biztosítását nem igényel a képviselı-testület részérıl.
Kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy a Városfenntartó
bizottság elhatározását utólag megerısíteni, és egyetértésüket
kifejezni szíveskedjenek.
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Czibulka György alpolgármester fontosnak tartotta elmondani,
hogy idıközben kapott információi szerint a bizottság által
benyújtott pályázat pozitív elbírálásra került, a kért összeg,
mintegy 220.000 Ft a város rendelkezésére fog állni.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint az Emlék-ligetben
telepítendı fáknak az ırzésérıl már elıre gondoskodni kellene,
sajnos elég gyakran tapasztalhatjuk, hogy a város utcáin telepítet facsemetéket, megrongálják, kitördelik.
Czibulka György alpolgármester regaláva a képviselı asszony
véleményre elmondta, a feladat ellátásával a városi Polgárırséget lehetne megbízni.
További hozzászólás, vélemény nem lévén az alpolgármester javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület
egyetért a Millecentenáriumi Emlék-liget létesítésével.
A képviselı-testület utólagos egyetértését fejezi ki a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság által a
Földmővelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala, a Belügyminisztérium és a TÖOSZ, valamint a Magyar Környezetvédelmi
Egyesület által kiírt Millecentenáriumi Emlék-liget kialakításának támogatására benyújtott pályázatával kapcsolatban, amely
anyagi kötelezettséggel nem jár a képviselı-testület részérıl.
A képviselı-testület az alpolgármester javasoltával 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
370/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Millecentenáriumi Emlék-liget
létesítésével.
A képviselı-testület utólagos egyetértését fejezi ki a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság által
a Földmővelésügyi Minisztérium Erdészeti
Hivatala, a Belügyminisztérium és a TÖOSZ,
valamint a Magyar Környezetvédelmi Egyesület által kiírt Millecentenáriumi Emlékliget kialakításának támogatására benyújtott pályázatával kapcsolatban, amely
anyagi kötelezettséggel nem jár a képviselı-testület részérıl.
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Határidı: azonnal
Motormúzeum támogatása
Czibulka György alpolgármester elmondta, a szakbizottságok
november havi ülésén olyan döntés születet, miszerint az önkormányzat kössön támogatási szerzıdést Sóczó Elek úrral a Motormúzeum tulajdonosával. A döntésnek megfelelıen a múzeum tulajdonosával az egyeztetések megtörténtek, melynek alapján az
elıterjesztéshez mellékelt megállapodási tervezet születet.
Kérte a képviselıket mondják el véleményeiket a megállapodási
tervezetben leírtakkal kapcsolatban.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl nem érett
egyet a megállapodás tervezet 2. pontjának utolsó mondatában
leírtakkal, miszerint a múzeumot bárki ellenszolgáltatás nélkül megnézheti. Mindenképpen szükségesnek tartotta belépıjegy
árának a megállapítását.
Czibulka György alpolgármester módosító indítványként javasolta a Valach képviselı úr által említett szövegrésznek a megállapodásból való törlését.
Nagy Pál képviselı véleménye szerint a támogatás visszafizetési kötelezettségnél az évenkénti inflációt mindenképpen figyelembe kellene venni. A megállapodás tervezet 5. pontja.
Csorba Csaba jegyzı figyelemmel a képviselı úr véleményére a
tervezet 5. pontját az alábbiak szerint javasolta módosítani.
Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a Motormúzeumot
bezárja, bérbe adja vagy más módon hasznosítja, köteles az
évente fizetett támogatást és annak Ptk. -ban szabályozott kamatával együtt visszafizetni oly módon, hogy a győjteménybıl a
Közlekedési, Híközlési és Vízügyi Minisztérium által meghatározott ár figyelembe vételével a támogató tulajdonába átad.
Czibulka György alpolgármester a téma lezárásaként felkérte a
képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a vita során a megállapodás egyes pontjainak módosítására tett javaslatokkal,
úgy azok figyelembe vételével a megállapodást fogadják el.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
371/1996./XII.19. /számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Soczó Elek által mőködtetett Motormúzeum
támogatásával kapcsolatos megállapodást az
alábbiak szerint fogadja el:
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl
Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviseletében eljáró Czibulka György alpolgármester (5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.)
mint támogató, másrészrıl Soczó Elek
(szül.: 1942.01.29. a.n.: Elek Regina
Gyomaendrıd, Fı út 220. sz. alatti lakos),
mint támogatott között az alulírt napon és
helyen, az alábbiak szerint.
1.

Felek megállapítják, hogy a támogatott által a Gyomaendrıd, Hısök útja 58. sz.
alatti magántulajdonban lévı motormúzeum
fenntartása közösségi érdeket is megvalósít, ezért annak támogatására felek a jelen megállapodást kötik.

2.

A támogatott kötelezettséget vállal arra,
hogy a Motormúzeumot szeptember 1. és június 30. napja között hétköznapokon, július 1. és augusztus 31. napja között pedig
szombaton és vasárnap is a lakosság részére nyitva tartja.

3.

A támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen
megállapodás hatályának fennállása alatt
köteles az 1. és 2. pontban maghatározottakat teljesíteni, a múzeumot nem szüntetheti meg, illetve bérbe adás útján vagy
más módon nem hasznosíthatja.

4.

A támogató kötelezi magát, hogy a motormúzeum fenntartásához évi 500.000.- forint
támogatást nyújt.

5.

Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a Motormúzeumot bezárja, bérbe adja
vagy más módon hasznosítja, köteles az
évente fizetett támogatást annak Ptk-ban
szabályozott kamatával együtt visszafizetni, oly módon, hogy a győjteménybıl a Köz-
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lekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium által meghatározott ár figyelembe vételével a támogató tulajdonába átad.
6.

Támogatott kijelenti, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott jogok és kötelezettségek a Motormúzeummal kapcsolatosan az
örökség megnyílását követıen az örökösöket
is megilletik illetve terhelik, ennek megfelelıen a szerzıdés a támogatott elhalálozása esetén nem szőnik meg, a megszőnés
ebben az esetben is a 7. pont szerint történhet.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen
megállapodás megszüntetése az alábbiak
szerint történhet:
a./ közös megegyezéssel
b./ év végére történı 90 napos felmondással a
támogató részérıl
c./ év végére történı 90 napos felmondással a
támogatott részérıl, ebben az esetben azonban a támogatottat az 5. pont szerinti kötelezettség terheli.

8.

A jelen megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni.
Felek a jelen megállapodást elolvasás
és közös értelmezés után mint akaratukkal
mindenben megegyezıt helybenhagyólag aláírták.
A képviselı-testület utasítja az alpolgármestert a megállapodás megkötésére.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester

A határozat meghozatala után a képviselı-testület visszatért a
korábban felfüggesztett ivóvízellátási és szennyvízelvezetési
szolgáltatás díjainak megállapítása és a szolgáltatások egyes
kérdése tárgyú elıterjesztésnek a megvitatására.
Czibulka György alpolgármester ismertette Hosszú Szilárd úrnak a Békés Megyei Vízmővek Rt. vezérigazgatójának idıközben
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faxon érkezett válaszát.
A vezérigazgató válasza szószerint a következı:
" Most érkezett faxára válaszolva ismételten közlöm, hogy
nincs felhatalmazásom arra, hogy a lakossági díjban engedményt
tegyek. Látok viszont esélyt arra, hogy 1997. január második
felében a lakossági díj mértékére visszatérjünk. Ennek feltétele a hatósági díj még december hónapban rendeletbe foglalása. Esélyt a lakossági díj újratárgyalására az adhat, ha az
állami támogatásból az Rt. 1997. évre 10 millió Ft-ot meghaladóan részesül."
Csorba Csaba jegyzı az ivóvíz és csatornaszolgáltatás hatósági
díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet 2. § az alábbiak szerint javasolta módosítani.
2. §" E rendelet 1997. január 1-én lép hatályba, azzal, hogy a
képviselı-testület 1997. március 31 napjáig a rendeletet ismételten felülvizsgálja."
Ahhoz, hogy a lakossági díj csökkentése érdekében a képviselıtestület eredményesen tudjon tárgyalni szükség van arra, hogy
a Vízmővek Rt, mint szolgáltató által javasolt víz és csatornaszolgáltatás hatósági díjtételeit elfogadja, mivel a Vízmővek Rt-nek csak így lesz lehetısége pályázatot benyújtani a
lakossági ár központi támogatására. Amennyiben a Vízmővek Rt.
a pályázaton nyer, úgy esély lesz a lakossági díj újratárgyalására.
Abban az esetben, ha 1997. március 31-ig a képviselıtestületnek a szolgáltatóval nem sikerül kompromisszumot kötni
a lakossági vízdíj csökkentésének tekintetében, úgy a szolgáltató a lakossági vízdíj mértékét az 1996 évi hatósági árak
mértékében fogja megállapítani.
Czibulka György alpolgármester egyetértve a jegyzı úr által a
rendelet-tervezet 2. § -nak módosítására tett javaslatával,
miszerint - e rendelet 1997. január 1-én lép hatályba, azzal,
hogy a képviselı-testület 1997. március 31 napjáig a rendeletet ismételten felülvizsgálja-, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
372/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és
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a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
40/1995./XII.22./KT. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 2. §-át
az alábbiak szerint módosítja:
2. §
E rendelet 1997. január 1-én lép hatályba azzal, hogy a Képviselı-testület 1997. március
31. napjáig a rendeletet felülvizsgálja.
Határidı: azonnal
A következıkben az alpolgármester a felkérte a képviselıket,
hogy a fenti döntés figyelembevételével alkossák meg az ivóvíz
és csatornahasználati hatósági díjak mértékét 1997. január 1.
napjától megállapító rendeletét. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal,
és 3 tartózkodás mellett megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1996./..../Kt. számú rendeletét
az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjinak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló 40/1995./XII.22./KT. számú
rendelet módosításáról
A rendelet megalkotása után dr. Valach Béla a Városfenntartó
bizottság elnöke az alábbi határozati javaslatot terjesztette
a képviselı-testület elé.
A képviselı-testület bízza meg az alpolgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Békés Megyei Vízmővek Rt-vel Gyomaendrıd
Város lakossági ivóvíz díjának 80 Ft/m3+ÁFA, a lakossági csatornadíjának 67,80 Ft/m3+ÁFA megállapításának érdekében.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl egyetértett a
bizottsági elnök javaslatával, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
373/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza az
alpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Békés Megyei Vízmővek Rt-vel, mint szolgáltatóval
Gyomaendrıd Város lakossági ivóvíz díjának 80
Ft/m3+ÁFA, a lakossági csatornadíjának 67,80
Ft/m3+ÁFA összegben történı megállapítása érdekében.
Határidı: 1997. február 28.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A Közoktatás-politikai koncepcióhoz külsı szakértıi vizsgálat
kérése
Czibulka György alpolgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén már tárgyalta a közoktatás-politikai koncepció kidolgozásához javasolt külsı szakértıi vizsgálat megrendelését. Akkor a testület
az NSZI vizsgálat igénybevételérıl szavazategyenlıség miatt
nem döntött. Az egyéb elıkészítı feladatokat a jegyzı és a
Polgármesteri Hivatal megkezdte. A Kulturális, Oktatási, Sport
és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó bizottság továbbra is támogatja, hogy a koncepció kidolgozásához a Nemzeti Szakképzési
Intézet szakértıit vonja be a testület.
A vizsgálat elvégzéséhez kb. 300 ezer forintot kellene biztosítani a képviselı-testületnek az 1997. évi költségvetésében.
/ Dávid István és Knapcsek Béla képviselık elhagyták az üléstermet, a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részrıl támogatta,
hogy az NSZI és az Agrárszakoktatási Intézet szakemberi a város három középiskolájában folyó szakképzés átfogó vizsgálatát
elvégezzék.
R. Nagy János bizottsági elnök megkívánta jegyezni, hogy bár
milyen tervezést, közmő stb. nem a Polgármesteri Hivatal illetékes csoportja szokta elvégezni, hanem olyan szakemberekre
bízzák akik konkrétan ezzel foglalkoznak. Ehhez hasonlóan mőködik jelenleg az Intézményirányító csoport is, hiszen a felkészültségük, módszereik
kevesek egy ilyen átfogó vizsgálatnak az elvégzéséhez. A pedagógia rendszer az oktatás politika ebben a jelenleg változó
szerkezető világban, eléggé feladja a leckét az iskola igazgatók számára, éppen ezért a vizsgálat során tett megállapítások
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nagyban segítenék az intézményvezetık munkáját.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így Czibulka
György alpolgármester felkérte a képviselıket a beterjesztett
határozati javaslatnak az elfogadására.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
374/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi, hogy a város három középiskolájában folyó szakképzés átfogó vizsgálatát a Nemzeti Szakképzési Intézet és az
Agrárszakoktatási Intézet szakemberei elvégezzék.
A képviselı-testület a vizsgálat elvégzésének költségét, kb. 300.000 Ft-ot az
1997. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: az 1997. évi költségvetés tervezésének
idıszaka
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke
Pedagógusok közelezı óraszám emelése
Czibulka György alpolgármester elmondta, mint ismeretes a Közoktatásról szóló törvény módosítása elrendelte az egyes pedagógus munkakörökben dolgozó pedagógusoknak a kötelezı óraszám
emelését. A törvény rendelkezése értelmében a fenntartó a kötelezı óraszám emelését döntésétıl függıen 1996. szeptember
1., 1997. február 1., vagy pedig 1997. szeptember 1. napjától
vezetheti be. A képviselı-testület augusztus havi ülésén hozott döntése értelmében elrendelte, hogy az oktatási intézmények vezetıi a kötelezı óraszám bérigényét a két utóbbi idıpontra dolgozzák ki.
A bér igény kidolgozása megtörtént, az elıterjesztésben szereplı táblázatból megállapítható, hogy az 1997. február 1-tıl
bevezetendı kötelezı óraszám emelésbıl adódó bérkülönbözet
5.967 ezer Ft, míg az 1997. szeptember 1-tıl bevezetendı kötelezı óraszám emelés 2.053 ezer Ft bérnövekedést jelent.
A Kulturális bizottság a téma megtárgyalása során javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a pedagógusok kötelezı óraszám
emelését 1997. szeptember 1-tıl rendelje el.
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Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság
javaslatával, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
375/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1993. évi LXXIX törvény a Közoktatásról
123.§ /3/ bekezdés h. pontjában elıírt
idıpontok közül a város közoktatási intézményeiben a pedagógusok kötelezı óraszám
emelését a törvény 1. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelıen 1997. szeptember
1-tıl rendeli el.
A képviselı-testület utasítja az intézmények vezetıit, hogy az érintett idıszakban vizsgálják meg az óraszám emelésébıl adódó többletkiadás pénzügyi fedezetének saját hatáskörben történı biztosítás
lehetıségét.
Határidı: 1997/98-as tanév elıkészítésének idıszaka
1997. augusztus 15.
Felelıs: Dr. Kovács Béla, Gubucz József, R. Nagy János, Giriczné Varga Erzsébet, Ladányi Gáborné és
Pappné Német Hedvig iskola igazgatók
Óvodák nyitvatartásának szüneteltetése
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének idıközben érkezett bejelentése alapján a Kossuth úti tagóvodába járó gyermekek szülei sem igénylik az óvoda nyitvatartását az iskolai téli szünet ideje alatt.
Szabó Istvánné az 1. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıje arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy tekintettel arra, hogy
az óvoda nyitvatartását mindössze 4 gyermek igényelné, szíveskedjenek eldönteni, hogy az óvoda nyitvatartson e vagy nem.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök információi szerint az óvodákban és a bölcsıdében elég sajátos módon történt a felmérés
a szülık körében az óvodai és bölcsıdei ellátásnak a fentebb
említett idıszakban való igénybevételérıl.
Vélemény szerint a jövıben kérdı ív formájában kellene a szülıket nyilatkoztatni, hogy ilyen esetekben igénylik e az ellátást, vagy nem.
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Czibulka György alpolgármester elmondta, tekintettel arra,
hogy a téli szünet ideje alatt egyik napközi konyha sem fog
üzemelni, így annak a 4-5 gyermeknek az étkeztetését valamelyik melegkonyhát üzemeltetı vendéglátó egységbıl kellene megoldani.
További hozzászólás nem lévén az alpolgármester szavazásra bocsátotta a beterjesztett határozati javaslatot.
/ Knapcsek Béla képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
376/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a város tagóvodáiban a nyitvatartás szüneteltetését az alábbiak szerint engedélyezi:
-

1. sz. Napközi Otthonos Óvodák / Öregszılıi, Blaha
úti, Szabadság úti, Selyem úti / 1996. december 23tól 1997. január 3-ig.
-A 2. sz. Napközi Otthonos Óvodák / Fı úti, Jókai
úti, Vásártéri lakótelepi, Kossuth úti /1996. december 23-tól 1997.január 3-ig.
Határidı: azonnal

A városi Bölcsıde nyitvatartásának szüneteltetése
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl a Bölcsıde vezetıjének az intézmény nyitvatartásának szüneteltetésére vonatkozó kérelmével egyetértett, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
377/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Városi Bölcsıde
nyitvatartásának szüneteltetését 1996. de-
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cember 23-tól 1997. január 6-ig.
Határidı 1996. december 22.
Felelıs Czibulka György alpolgármester
A városi Sportcsarnok kérelme
Czibulka György alpolgármester az elıterjesztés ismertetése
után kérte a tisztelt képviselıket, hogy a Kulturális Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot szíveskedjenek
elfogadni.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
378/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi, hogy a Városi Sportcsarnok
által a Ferencvárosi Öregfiúk csapatának
kifizetett 150.000 .-Ft támogatásként kerüljön elszámolásra.
Határidı azonnal
Temetı szolgáltatások árváltozása
Czibulka György alpolgármester elmondta, a városi temetık üzemeltetıje a Gyomaszolg Kft által kalkulált 1997. január 1-tıl
alkalmazandó szolgáltatási díjtételek 20, 25 és 30 %-os emelést jelentenének az idei évben alkalmazott díjakhoz képest.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben szereplı díjtételekkel, úgy az a beterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
379/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a temetıi
szolgáltatások 1997. január 1 napjától alkalmazandó
díjtételeit az alábbiak szerint fogadja el:
egyszemélyes norm. sírhely
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3600.-Ft+ÁFA

sírásás
hantonlás

3.000.-Ft+ÁFA
1.200.-Ft+ÁFA

egyszemélyes mélyített
sírhely
4.800.-Ft+ÁFA
sírásás
4.200.-Ft+ÁFA
hantolás
1.800.-Ft+ÁFA
gyermek sírhely
2.400.-Ft+ÁFA
sírásás
1.200.-Ft+ÁFA
hantolás
600.-Ft+ÁFA
urnafülke használati díj
15 évre
600.-Ft+ÁFA
kétszemélyes sírbolt
2.500.-Ft+ÁFA
/20,6 m2 / 50 évre
három-négyszemélyes sírbolt
/ 34,3 m2/ 50 évre
2.500.-Ft+ÁFA
kıkeretes sírnyitás felár:
sírásás
1.200.-Ft+ÁFA
hantolás
600.-Ft+ÁFA
fedlap leemelés, elhely. 1.800.-Ft+ÁFA
sír nyitás normál sír esetén
sírásás
5.000.-Ft+ÁFA
hantolás
2.000.-Ft+ÁFA
sír nyitás mélyített sír esetén
sírnyitás
6.000.-Ft+ÁFA
hantolás
2.500.-Ft+ÁFA
kripta temetés ajtó nyitás
visszahelyezés
5.000.-Ft+ÁFA
halotti maradványi elhely.
3.000.-Ft+ÁFA
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Tájékoztató az állati hullák és hulladékok befogadásáért felszámolt díj változásáról
Czibulka György alpolgármester elmondta, a képviselı-testület
állattartásáról szóló rendelet 11. § értelmében az állati hullák ártalmatlanításáért a tulajdonos a szolgáltató által meghatározott díjat köteles fizetni.
A szolgáltatást végzı Gyomaszolg Kft tájékoztatta a Mezıgazdasági Bizottságot arról, miszerint a gyepmesteri telepre kiszállított állati hulla és hulladék befogadásáért 1997. január
1 napjától 20 Ft/kg + 12 % áfa díjtételt alkalmaz.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra,
hogy a díjtétel bevezetésével számolni kell azzal, hogy a város külterületin, az árterekben az állati hullák még inkább el
fognak szaporodni.
Kinek a feladat lesz ezeknek az állati hulláknak az összegyőjtése. Véleménye szerint annak a bizottságnak a hatáskörébe
kellene utalni az állati hullák összegyőjtésének megszervezését, amelyik támogatta ennek a díjtételnek a bevezetését.
/ Dávid István képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
Várfi András bizottság elnök véleménye szerint alapvetıen emberi hanyagságból, nem törödömségbıl adódik, hogy a város különbözı pontjain állati hullákat lehet találni. A további elszaporodásukat nem a díjtételnek a bevezetése fogja elıidézni.
Megítélése szerint egy mezııri szolgálat felállításával ezeket
a rendellenességeket meglehetne akadályozni.
A maga részérıl javasolta a 20 Ft/kg díjtételnek az elfogadását.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint a lakosság felé bizonyos darabszámig ingyenessé kellene tenni a szolgálatás
igénybevételét, azoknak az elszállítatási költségét a városnak
át kellene vállalni. A vállalkozó állattartók minden darabszám
után fizessék meg a szolgáltató által alkalmazandó díjtételt.
Várfi András bizottsági elnök támogathatónak tartaná a képviselı úr véleményét, de megítélése szerint technikailag nem
lenne kivitelezhetı.
További hozzászólás nem lévén Czibulka György alpolgármester
felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az állati
hullák és hulladékok befogadásáért felszámolt díj változásról
szóló tájékoztatóban leírtakkal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 4 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
380/1996./XII.19. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az állati hullák és hulladékok befogadásáért felszámolt díj változásról szóló tájékoztató tudomásul vette.
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Határidı: azonnal
Rajkó Sándor kérelme
Csorba Csaba jegyzı elmondta, fent nevezett a tulajdonát képezı felépítmény értékesítésre vonatkozó szándékát idıközben
visszavonta, ennek megfelelıen az elıterjesztésben leírtakat
tárgytalannak kell tekinteni.
Czibulka György alpolgármester a jegyzı úr által elmondottakra
figyelemmel javasolta az elıterjesztés napirendrıl való levételét.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
381/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Rajkó Sándor kérelme tárgyú elıterjesztést
leveszi az ülés napirendjérıl.
Határidı azonnal
A határozat meghozatala után Czibulka György alpolgármester az
Ötv. 12 /4/ bekezdése a., b. pontja alapján a Gyomaszolg Kft.
ügyvezetıjének megbízatása, a Gyomaszolg Kft. közhasznú társasággá történı átalakítása és a Fellebbezések elbírálása tárgyú
elVterjesztés megtárgyalásához javasolta a zárt ülés elrendelését.
Egyben felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a zárt ülés
elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslattal egyhangúlag, 17 igen szavazattal egyetértett és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
382/1996./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv.
12. § /4/ bekezdése a., b. pontja alapján a
1./ Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjének
megbízatása,
2./ Gyomaszolg Kft. közhasznú társasággá történı átalakítása,
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3./ Fellebbezések elbírálása
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt ülést
rendel el.
Határidı azonnal
Czibulka György alpolgármester megköszönte az érdeklıdık részvételét, a hozott döntésnek megfelelıen a képviselı-testület
zárt ülés keretében folytatta ülését.

K. m. f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Czibulka György
alpolgármester

Garai János
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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