Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2 /1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. január 23-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Czibulka György alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.
Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach
Béla, Várfi András képviselık,
Megyeri László aljegyzı, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné, Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Gyuricza Máté hivatal csoportvezetıi,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
az önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervek képviselıi,
a helyi Rendırırs parancsnoka,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Czibulka György alpolgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit, az intézmények vezetıit és
valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület teljes létszámmal 17 fı jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Valach Béla és R. Nagy
János képviselı urakat.
Néhány szóban tájékoztatást adott az elmúlt testületi ülés óta
eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Január 2-án bizottság elnöki egyeztetés volt az önkormányzat
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1997. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban. A bizottság
elnökök megpróbáltak egy egységes álláspontot kialakítani annak
érdekében, hogy a bizottsági üléseken ennek megfelelıen tudják a
bizottságok a koncepciót tárgyalni.

- Január 14-én Békéscsabán a Takarékbróker Rt-tıl átvették az
önkormányzatnak járó DÉGÁZ részvények letéti jegyeit. A letéti
jegyek értéke 68.350 E forint, amely a helyi OTP-nél lett elhelyezve.
- Január 15-én Kurilla Jánossal a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportjának ügyintézıjével a Munkaügyi Minisztériumban jártak a Közmunkatanács által a közmunkaprogramok megvalósításának 1997. évi támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban.
A témával kapcsolatban a mai ülés 5. napirendjeként kapnak a jelenlévık bıvebb tájékoztatást.
A jelenlévı vendégek tájékoztatására elmondta még, hogy január
21-én a képviselı-testület rendkívüli ülést tartott.
A testület összeghívására az alábbiak miatt volt szükség.
Az elmúlt évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a város
egészséges ivóvízellátását biztosító beruházásra. A pályázatot a
Belügyminisztérium befogadta, azonban a napokban érkezett értesítés alapján a pályázati adatlapokon némi módosítást kell eszközölni ahhoz, hogy a Tárcaközi Bizottság érdemben tudjon a pályázatunkról tárgyalni. Amikor az Önkormányzat a pályázatát benyújtotta, különbözı okok miatt 30 millió forintos saját erıt
szerepeltetett az adatlapon. Azonban idıközben fény derült rá,
hogy az önkormányzatnak a beruházás 50 %-át saját erıként biztosítania kell. Hangsúlyozni kívánta azonban, hogy a közel 400
millió forint saját erı biztosítása nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak ennyi pénz saját költségvetésébıl kell biztosítania, hiszen az elıteremtéséhez különbözı pályázati lehetıségeket
lehet igénybe venni. A fentiek mérlegelése után a testület rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy a pályázatát továbbra is
fenntartja, a 395 E forint saját erıt felvállalja. A testület
utasította az alpolgármestert, hogy minden pályázati lehetıséget
ragadjon meg annak érdekében, hogy a 395 millió forint saját
erıt csökkenteni lehessen. Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket
arról is, hogy maga a beruházás megvalósulási idıpontja is változni fog: kezdési idıpont 1997., befejezési idıpont 2000. október hónap.
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További bejelentésként elmondta, a Városi Zeneiskola igazgatónıje Papné Német Hedvig február 1-tıl ismételten munkába áll.
Egyéb bejelentése nem lévén felkérte a bizottság elnököket,
amennyiben van napirend elıtti bejelenteni valójuk, úgy tegyék
meg.
Hanyecz Margit képviselı napirend elıtti felszólalásként elmondta, a téli idı beálltával a síkos utak miatt egyre több az elcsúszás miatti balesetek száma, úgy országosan mint városi szinten. Sajnos a városban egyre inkább az tapasztalható, hogy az
ingatlan tulajdonosok, és egyes közintézmények nem törödnek az
elıttük lévı járdaszakasz letakarításával, síkosság mentessé tételével, pedig az önkormányzat köztisztasági rendelete rendelkezik az ingatlantulajdonosok ezen kötelezettségérıl.
Véleménye szerint a hivatal illetékes csoportjának, a közterület-felügyelıknek hatékonyabban kellene eljárni és bizonyos
szankciókat alkalmazni azokkal szemben, akik nem tesznek eleget
a rendeletben foglalt ezen kötelezettségüknek.
Czibulka György alpolgármester maximálisan egyetértett a képviselı asszonnyal, a felvetett problémára a napirendi pontok megtárgyalása után kívánt visszatérni.
Miután egyéb napirend elıtti hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a meghívóban szereplı 4. és 5. napirendi pontot javasolta felcserélni, tekintettel arra, hogy az 5. napirendként
szereplı Közmunka program megvalósításának pályázati lehetısége
lényegesen érintené az 4. napirendként elıterjesztett önkormányzat 1997. évi költségvetési koncepcióját.
Kérte a tisztelt képviselıket, járuljanak hozzá a napirendi pontok felcseréléséhez.
A képviselı-testület az alpolgármester kérésével egyhangúlag, 17
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1997./I.23./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Az Önkormányzat 1996. évi költségvetési rendele-
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tének módosítása
2./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet-tervezet

3./

Települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról, az ezzel összefüggı tevékenységrıl,
a szervezett közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló rendelet
- A folyékony hulladék ártalmatlanítására kiírt pályázat elbírálása

4./

Közmunka program megvalósításának pályázati lehetısége

5./

Az Önkormányzat 1997. évi költségvetési koncepciója

6./

Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatói munkakör
betöltésére pályázat kiírása

7./

Idıközi választás választási szerveinek megválasztása

8./

A képviselı-testület 1997. évi munkaterve

9./

Bejelentések

Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után szót kért Gubucz József a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola igazgatója.
Czibulka György alpolgármester átadta a szót az igazgató úrnak.
Gubucz József igazgató elmondta, dr. Frankó Károly volt polgármester a Képviselı-testület decemberi ülésén azzal rágalmazta
meg az iskolát, miszerint december 14-én a Katona József Városi
Mővelıdési Házban megrendezett család és címertörténeti kiállítás anyagából egy Bethlen-családi fotót az iskola diákjai közül
valaki eltulajdonított.
Ez a jogtalan, bizonyítás nélkül tett rágalmazás, mely az önkor-
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mányzat helyi lapjában is megjelent, nagyon fájdalmasan érintette az iskola vezetését és a diákjait. Egyrészt mert az iskola
vezetésének, konkrétan az igazgató helyettesnek igen nagy szerepe volt ennek a kiállításnak a megszervezésében, összeállításában, az iskola diákja pedig a kivitelezési munkálatokban nyújtottak segítséget, másrészt pedig a Bethlen-családi fotó eltőnésekor az iskola diákjain kívül általános iskolások is tartózkodtak a kiállításon.
A maga és az iskola nevében visszautasította ezt az alaptalan
rágalmazást és kérte a helyi sajtón keresztül az üggyel kapcsolatos helyreigazítást.
Hornok Lajosné a Városi Könyvtár igazgatója, és mint a kiállítás
egyik szervezıje, sajnálatosnak tartotta, hogy minden jogos feltételezést nélkülözve ilyen vádakkal illeték azt az iskolát, aki
a legtöbbet tett ennek a kiállításnak a létrejöttéért.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl egyetértett a
hozzászólásokkal, felkérte a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjét,
hogy a lap következı számában a helyreigazítást tegye meg.
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt Czibulka György alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról szóló jelentést a beterjesztésnek megfelelıen szíveskedjenek elfogadni és a kért határidı hosszabbításokat biztosítani.
A település kéményseprıi-ipari közszolgáltatás kérdése tárgyú
344/1996./XI.28./Kt. számú határozat végrehajtására tett jelenetés annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a Békés Megyei
Tüzeléstechnikai Vállalat szarvasi fiókja minden héten szerdán
ügyfélfogadást tart az endrıdi Kirendeltség épületében.
Egyéb hozzászólás, a jelentéssel kapcsolatban nem hangzott el,
így az alpolgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1997./I.23./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
71/1996./III.26./, 137/1996./V.23./,
146/1995./VI.29./, 151/1996./VII.4./,
179/1996./VII.4./, 245/1992./IX.22./,
304/1996./X.31./, 305/1996./X.31./,
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307/1996./X.31./, 309/1996./X.31./,
313/1996./X.31./, 327/1996./XI.28./,
328/1996./XI.28./, 330/1996./XI.28./,
332/1996./XI.28./, 344/1996./XI.28./,
345/1996./XI.28./, 346/1996./XI.28./,
347/1996./XI.28./, 348/1996./XI.28./,
350/1996./XI.28./, 351/1996./XI.28./,
361/1996./XII.19./, 364/1996./XII.19./,
365/1996./XII.19./, 366/1996./XII.19./,
367/1996./XII.19./, 369/1996./XII.19./,
371/1996./XII.19./, 374/1996./XII.19./,
377/1996./XII.19./, 379/1996./XII.19./,
384/1996./XII.19./, számú határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 207/1996./VIII.29./,
298/1996./X.10./, 343/1996./XI.28./ számú
határozatok határidejét 1997. május 30-ig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Az Önkormányzat 1996. évi költségvetési rendeletének módosítása
Czibulka György alpolgármester felkérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben egyetértenek a rendelet-tervezetben leírtakkal, úgy a
rendeletet ennek megfelelıen szíveskedjenek megalkotni.
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
1/1997./..../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
az 1996. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
4/1996./IV.4./KT. számú rendelet módosításáról
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
rendelet megalkotása
Czibulka György alpolgármester felkérte dr. Szendrei Éva képviselı asszonyt az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöként néhány szóban ismertesse a bizottság rendelet-tervezettel kapcsolatos ál-
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láspontját.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a
képviselı-testület a december 19-i ülésére elıterjesztett rendelet-tervezetet visszautalta az Ügyrendi és Jogi bizottságnak véleményezés és megvitatás céljából.
A bizottság a tervezetet véleményezte, az általa javasolt módosításokat a jelen ülésre beterjesztett rendelet-tervezet tartalmazza.
A 7. § /3/ bekezdésével kapcsolatban, az alábbi észrevételt tette. Tekintve, hogy a környezetvédelmi alap támogatására magánszemély is pályázhat, így a 7. § /3/ bekezdésében meghatározottak nem helytállóak, mivel a magánszemély részére a Ptk. 20 %
késedelmi kamat fizetését írja elı. Ennek megfelelıen javasolta
a 7. § /3/ bekezdésének " mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese " szövegrészét a" jogszabályok által meghatározott késedelmi kamat" szövegrészre módosítani.
Továbbá megkívánta jegyezni, hogy a Gyomaendrıd területén jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-át ezidáig is megkapta az önkormányzat, ugyanis ahhoz, hogy ehhez az összeget
megkapjuk nem feltétel a környezetvédelmi alap létrehozása.
Azonban a 2. § b. pontjában meghatározott összeghez, mint környezetvédelmi alap bevételhez csak akkor jut hozzá az önkormányzat, ha a környezetvédelmi alapot létrehozza.
Megyeri László aljegyzı további pontosításként a 2. § e. pontjában meghatározottak " a jelenlegi Környezetvédelmi Alap 8210/
címen szereplı összege " javasolta kihúzni, tekintettel arra,
hogy az önkormányzatnak még nincs környezetvédelmi alapja.
A 4. § /4/ bekezdésénél javasolta, hogy az alapkezelés mőködési
rendjérıl és szervezetérıl ne a polgármester, hanem a képviselıtestület rendelkezzen.
A rendelet-tervezet záró rendelkezésénél gépelési hiba miatt lemaradt a 9. § kérte a tisztelt képviselıket, hogy a rendelet
megalkotása során ezt vegyék figyelembe.
További hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el, így Czibulka György alpolgármester arra
kérte a tisztelt képviselıket, hogy a fentiekben elhangzott módosításokkal, miszerint- a 7 §. /3/ bekezdése " visszavonás
esetén a már igénybe vett összeget a jogszabályban meghatározott
késedelmi kamattal köteles visszafizetni a támogatásban részesülı " szövegre, a 4. § /4/ bekezdése " az alapkezelés mőködési
rendjérıl és szervezetérıl - a vonatkozó jogszabályok elıírása-
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inak figyelembevételével - a képviselı-testület rendelkezik "
szövegre módosul, míg a 2. § e. pontja kihúzásra kerül - szíveskedjenek a rendeletet megalkotni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1997./..../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjáról
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról, az ezzel öszszefüggı tevékenységrıl a szervezett közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló rendelet-tervezet
- A folyékony hulladék ártalmatlanítására kiírt pályázat elbírálása
Czibulka György alpolgármester elmondta, a folyékony hulladék
elszállítására kiírt pályázatra a megjelölt határidıre két pályázó adta be pályázatát. A Hanyecz és társa Mezıgazdasági Kft,
és a Gyomaszolg Kft. által benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság a pályázók jelenlétében értékelte, és megállapította,
hogy mind két pályázat tartalmaz olyan hiányosságokat, amelyek a
pályázati kiírásban feltételként szerepeltek. Mindezek figyelembevételével a bíráló bizottság, 4:1 arányban úgy döntött, hogy
mind két pályázatot érvényesnek kell tekinti, és javasolta a pályázatokat a képviselı-testület elé terjeszteni döntéshozatal
céljából. Az értékeléskor jelenlévı pályázók kinyilatkozták,
hogy a pályázat elnyerése estén a képviselı-testület által meghatározott határidıre a hiányosságokat pótolják.
Kérte a tisztelt képviselıket, döntsenek a benyújtott pályázatokról. Bár melyik pályázat mellett foglal is állást a képviselı-testület, azt követıen a lakosság köteles ezt a közszolgáltatást igénybe venni.
Nagy Pál képviselı, mint a Gyomaszolg Kft. megbízott ügyvezetı
igazgatója személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból
történı kizárását.
Czibulka György alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket
döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
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az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
folyékony hulladék ártalmatlanítására benyújtott pályázatok elbírálása tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából kizárja Nagy
Pál képviselı urat.
Határidı: azonnal
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottsági elnöke, és mint
a pályázatot elbíráló bizottság tagja elmondta, a pályázat kiírása során bizonyos felételek meglétét, igazolások benyújtását
határozta meg a képviselı-testület. A pályázatok felbontása során azonban kiderült, hogy egyik pályázat sem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek, mert olyan igazolásokkal,
feltételekkel nem rendelkeznek, amelyeket a jogszabály kötelezıen elıír olyan személyekre, vállalkozásokra, akik ilyen tevékenységet végeznek. Mindezek figyelembevételével a bíráló bizottság ülésén személy szerint azt a javaslatot tette, hogy a
benyújtott pályázatokat tekintsék érvénytelennek, ugyan is nem
tartaná járható útnak, hogy elızetesen meghatározott feltételek
meglétét ne követeljék meg, és engedélyezzék, hogy azok utólagosan kerüljenek pótlásra. Véleménye szerint, ha az önkormányzat
egy szolgáltatást a lakosság felé kötelezıen meg akar szervezni,
akkor maximális gondossággal kell eljárni.
Módosító indítványként javasolta, hogy a képviselı-testület a
benyújtott pályázatokat tekintse érvénytelennek, írjon ki új pályázatot a közszolgáltatás ellátására, és ennek megfelelıen a
rendelet egy késıbbi idıpontban lépjen hatályba.
Czibulka György alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket,
döntsenek a módosító indítványról, miszerint a képviselıtestület a települési folyékony hulladék ártalmatlanítására benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekinti, és a közszolgáltatás ellátására ismételt pályázatot ír ki.
A képviselı-testület a módosító indítványt 10 igen szavazattal,
5 tartózkodás mellett, / Nagy Pál képviselı nem szavazott / elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1997./I.23./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a
települési folyékony hulladék ártalmatlanítására benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekinti, a közszolgáltatás ellátására
ismételt pályázatot ír ki.
Határidı: 1997. március 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Közmunkaprogram megvalósításának pályázati lehetısége
Czibulka György alpolgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a Közmunkatanács közmunkaprogramok megvalósításának
1997. évi támogatására pályázatot írt ki, amelyre az önkormányzatok is pályázhatnak. A pályázati kiírást, adatlapot áttanulmányozva arra a megállapításra jutottak, hogy a támogatási célok
közül, - belvízkár elhárítása, középületek felújítása, környezetvédelmi, környezeti károk elhárítása - a belterületi csapadékvíz csatornák tisztítására, karbantartására nyújthatnánk be
nyerési eséllyel pályázatot. A pályázat benyújtásához szükséges
adatlapokat a pályázat benyújtásának határidejéig, január 31-ig
össze lehet állítani. Mint az az elıterjesztésben is látható,
36.500 E forint értékő munka esetén a támogatás mértéke 29.500 E
forint lenne, abban az esetben a 7 E forintot az önkormányzat
saját erıbıl mellé tud tenni. E nélkül e lehetıség nem valósulhat meg.
Jelenleg a település csapadékvíz elvezetı csatornái olyan állapotban vannak, hogy azok tisztítása tovább már nem halasztható,
a belvízkár elhárítás megelızése érdekében ezt a pályázati lehetıséget mindenképpen ki kellene használni az önkormányzatnak.
A pályázati feltételek között szerepel, hogy pályázatot minimum
100 fı munkanélküli foglalkoztatás esetén lehet benyújtani. A
helyi Munkaügyi Központtal történt egyeztetés alapján a központ
vállalta a szükséges létszám biztosítását. A foglalkoztatottak
bérének megállapítása a megyei átlagbér alapján történne. A fizikai munkát végzık esetében a bér 29.748 Ft, építıipar területén 26.234 Ft, míg a szellemi foglalkozásúak esetén 46.593 Ft
lenne.
A pályázat benyújtásakor csatolni kell többek között a képviselı-testület határozatát a beruházás megvalósításnak szándékáról
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és az ahhoz szükséges saját erı biztosításáról.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy az általa elmondottak figyelembe vételével döntsenek a program megvalósításának szándékáról, a pályázat benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges 7
millió forint saját erı biztosításáról.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint, ezt a közmunkaprogramot mindenképpen célszerő lenne a Városi Rendezési Tervéhez
kapcsolni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint, egy ilyen
milliós nagyságrendő beruházás esetén, - ahol 100 fı munkanélküli regionális átlagbéren lenne foglalkoztatva,- nem vitatható,
hogy a szükséges saját erıt biztosítani kell az önkormányzatnak.
A megvalósítás finanszírozásához szükséges 5 millió forint forgótıke biztosításához mód van a pályázatban kamatmentes hitelt
igénybe venni, ezt a lehetıséget mindenképpen meg kellene fontolni a képviselı-testületnek.
Knapcsek Béla képviselı egyetértett a pályázat benyújtásával, a
forgótıke biztosításához a kamatmentes hitel igénybevételének
lehetıségét meg kell ragadni.
Véleménye szerint az önkormányzat költségvetésében szükséges
lenne bizonyos pénzösszeget elkülöníteni a benyújtandó pályázatok saját erı fedezetére.
A Polgármesteri Hivatalon belül szükség lenne egy olyan ügyintézınek az alkalmazására, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a
pályázati lehetıségeket, azokat a meghatározott feltételek szerint összeállítja és a képviselı-testület elé beterjeszti. Jelentıs nagyságrendő összegeket lehet pályázat útján elnyerni, de
esély csak akkor van a nyerésre, ha minden lehetıséget kihasználunk. A jelen pályázat benyújtásával egy idıben el kell kezdeni
a 100 fı foglalkoztatás feltételeinek kidolgozását, ahhoz, hogy
a pályázat elnyerése esetén ez mőködıképes legyen.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke a maga részérıl nem
látta tisztán, ennek a pályázatnak a konkrét célját, jó lett
volna, ha minderrıl bıvebb tájékoztatást kaptak volna a képviselık.
Nagyon fontos, hogy a kivitelezésnél olyan ember kerüljön a vezetı posztra, aki ezt a szakmát jól érti, ért a szervezéshez, és
ezt a munkát úgy bonyolítja le, hogy az elnyert összeg értelmesen kerüljön felhasználásra.
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Az önkormányzat ez évi költségvetésében a saját erı biztosításához szükséges 7 millió forint nincs betervezve, ha ezt elfogadja
a tisztelt testület, úgy ez az összeg tovább fogja növelni a
költségvetési hiányt.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke elmondta, jelen
esetben 36 millió forint értékő munka elvégzésérıl kell dönteni,
amely 100 fı munkanélküli foglalkoztatását jelenti Gyomaendrıdın.
A hozzászólások során elhangzott, hogy hivatalon belül egy ügyintézınek kellene összefogni, figyelni a pályázati lehetıségeket. Mind ezzel egyetértett, de véleménye szerint nem elég, ha
csak a közlöny megjelenését követıen kezdünk hozzá a pályázatokra felkészülni, a politikai életet figyelve, elébe kell menni a
dolgoknak.
A maga részérıl támogatta a pályázat benyújtását, és amennyiben
lehetıség van rá, úgy a kamatmentes hitel felvételét.
Kurilla János mőszaki ügyintézı reflektálva az elhangzott hozzászólásokra elmondta, jelen esetben nem csak arról van szó, hogy
egy adott munkára, feladatra a pályázatot elı kell készíteni,
hanem ezzel egy idıben elı kell készíteni azt is, hogy a kivitelezés milyen szervezettel, vállalkozással valósuljon meg.
Ennek a szervezetnek a fı feladata nem csak a munka elvégzése
hanem a 100 fı részére folyamatos, szervezett munka biztosítása
is.
Ezt a pályázati formát eddig nem terjesztették ki az önkormányzatok részére, a rendelkezésre álló információk alapján a megyében még Szeghalom városa kíván a közmunkaprogramra pályázatot
benyújtani.
Az elıkészületi munkák jelenleg úgy állnak, hogy amennyiben a
képviselı-testület a pályázat benyújtása mellett foglal állást,
a szükséges pályázati anyagot a benyújtási határidıre össze tudják állítani.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozni kívánta, a
pótlólagosan elıterjesztett anyagban szerepeltetett 5 millió forint kamatmentes hitel igénybevétele a 100 fı foglalkoztatott
munkabérének megelılegezését célozná meg, mivel a támogatás utólag, elszámolás alapján kerülne az önkormányzatnak leutalásra.
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta,
nagyon szeretné, ha a pályázat elıkészítésébe, kidolgozásába a
kisebbségi önkormányzatot is bevonnák. Az önkormányzat is tudna
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olyan vállalkozókat ajánlani, akiket mint alvállalkozók a kivitelezésbe belehetne vonni.
Czibulka György alpolgármester hangsúlyozta a pályázatot nem
vállalkozások, hanem kizárólag tartós munkanélküliek foglalkoztatására lehet benyújtani.
Kurilla János mőszaki ügyintézı kiegészítve az alpolgármester úr
által elmondottakat elmondta, a pályázati kiírás 100 fı tartós
munkanélküli foglalkoztatására vonatkozik. A döntı az, hogy ÁFA
mentesen térít és önkormányzat részére. Ez azt jelenti, hogy
csak a munkabéreket és annak járulékait, valamint a munkavégzéshez szükséges munkaruha költségét térítik meg az önkormányzatnak.
Abban az esetben, ha a Munkaügyi Központ a létrehozandó szervezet mőködéséhez, illetve a fizikai munka elvégzéséhez nem tud
olyan személyeket biztosítani, amelyek szükségesek, abban az
esetben kívül álló is alkalmazható. Kívül állónak azonban olyan
személy, vállalkozás lenne ideális, amely nem ÁFA köteles, ugyan
is az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kellene saját erıbıl biztosítani.
Az alkalmazandó létszám és a támogatott pénzösszeg maximum 20 %a használható fel ilyen célra.
Ismételten hangsúlyozta, ez egy olyan rendhagyó pályázat, amelyre még példa nem volt. A Közmunkatanács kísérleti jelleggel adta
ki, azzal, hogy amennyiben a kiírás nem az elképzelések szerint
fog mőködni, úgy a következı benyújtási határideig módosításra
kerül.
A legnagyobb gondot a 100 fı foglalkoztatása jelenti, ugyan is
ez a 100 fı feltételez egy olyan nagyságú települést, vagy olyan
település egységeket, amelyek ezt a fıt biztosítani tudják.
Nyilván, nem sok település lesz hasonló nagysággal, aki pályázatot fog benyújtani, éppen ezért ez is egy jó pont lehet a városunknak a nyerési lehetıség szempontjából.
Ami a legnagyobb nehézséget jelenti, hogy egy olyan szervezetet,
vállalkozást kell az önkormányzatnak létrehozni, amely a pályázat elnyerése esetén egyik napról a másikra, alkalmas lesz 100
fı foglalkoztatására.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, félelmei vannak a tekintetben, hogyan lehet értelmesen ennyi pénzt elkölteni
egy ilyen adottságú településnek mint Gyomaendrıd, ennek ellenére nagyon alapos elıkészítés után még is támogatja a pályázat
benyújtását,
Tekintettel arra, hogy milliós nagyságrendő munkáról van szó,
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személy szerint, és mint a pénzügyi bizottság elnöke kérte, hogy
a részletesen kidolgozott pályázati anyagot terjesszék a bizottság elé.
Czibulka György alpolgármester elmondta, a pályázati anyag öszszeállítása után valamennyi bizottságnak lehetısége lesz a pályázati anyagba betekinteni.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke elmondta, egyenlıre
mind a pályázat elnyerése, mind pedig a kivitelezés bizonytalan,
de ha felvállaljuk ennek a pályázatnak a benyújtását, feltétlen
szükséges megvizsgálni, hogy a 100 fı foglalkoztatását hogyan
tudjuk meglépni, lesz e olyan ember, aki ezt a feladatot felvállalja. Az 100 fın belül, azt a 20 fıt aki irányítóként dogozna a
Munkaügyi Központ kitudja e választani.
További kérdésként merül fel, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri a város, és jobban megismerjük azokat a feltételeket, amelyekkel ez a vállalkozás indítható lesz, akkor esetleg visszalépünk e. Az esetlegesen elnyert pályázatnak csak egy része megvalósítható e, ez a pályázat az egész várost lefedi, vagy csak a
csatornák tisztítására vonatkozó részét fedi le.
Mindezeken felül lényeges kérdés, hogy a 7 millió forint saját
erıt mibıl tudja a város biztosítani, akkor, amikor a költségvetés jelenleg 74 millió forint hiányt mutat.
Felvállalja e a képviselı-testület, hogy ezzel az összeggel további növeli a hiányt, vagy pedig áttekintik azokat a tételeket,
amelyeket ebbe a 7 millió forintba be lehet építeni és a költségvetés eddig tételeit csökkentik.
A 100 fı munkanélküli kiváltásával a szociális támogatásra szánt
alapból át lehet e irányítani pénzösszeget ennek a pályázatnak a
megvalósítására.
A felmerült kérdések ellenére mindenképpen megfontolandó ez a
lehetıség, hiszen a pályázat elnyerése esetén 100 fı munkanélkülit foglalkozató munkahelyteremtés valósulhatna meg a városban.
Kurilla János mőszaki ügyintézı a képviselı úr által felvetett
kérdésekre válaszolva elmondta, a Munkaügyi Központnak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a szervezet mőködéséhez szükséges szakmai képzettségő személyeket tudja e biztosítani, vagy
nem. A munka elvégzéséhez szükség lesz 85 fı segédmunkásra,
olyan végzettségő szakembere, nem mővezetıre aki alkalmas brigád
vezetésére, ez lehet kımőves is, ezen felül kell 4-5 fı mővezetı, aki a munkák helyszíni irányítását végzi, valamint 2 fı
olyan vezetıre lesz szükség aki az egész szervezetet átfogja.
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Nagyon lényeges, hogy a szervezetet az önkormányzatnak kell mőködtetni.
A helyi Munkaügyi Központ nyilatkozata szerint a segéd és szakmunkás munkaerı biztosításával nem okoz gondot, de vezetı beosztásra csak 3 fıt tudnának biztosítani. Így a hiányzó létszám
pótlására kívül állót kell alkalmazni, akiknél gondként jelentkezik, hogy tevékenységük ÁFA kötelessé válik, mely ÁFÁ-t a Közmunkatanács nem támogat.
A végzendı feladatot 1997. április 15-én a vezetık munkájával
kell kezdeni, hisz azok tudják a munkavégzéshez a feltételeket
megteremteni. A gyakorlati munka így május 1-tıl elkezdıdhet. A
munkavégzés teljes idıtartama 6 hónap, 1997. október 31-ig tart.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a maga részérıl javasolta a
tisztelt képviselıknek, támogassák a pályázat benyújtását és a
megvalósításhoz szükséges 7 millió forint saját erıt biztosítsák
az 1997. évi költségvetésben.
Czibulka György alpolgármester a vita lezárásaként felkérte a
képviselı-testületet a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1997./I.23./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
pályázatot nyújt be a Munkaügyi Minisztérium
Közmunkatanács Hivatalához a város belterületi csapadékvíz csatornáinak felújításán
foglalkoztatandó 100 fı munkanélküli bérére
és annak járulékaira, munkaruha és alkalmassági vizsga költségeinek vissza nem térítendı támogatására.
A Képviselı-testület a megvalósításhoz
szükséges 7 millió forint saját erıt az
1997. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1997. január 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Az Önkormányzat 1997. évi költségvetési koncepciója
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Czibulka György alpolgármester elıljárójában hangsúlyozta, a
Képviselı-testület az 1997. évi költségvetésrıl szóló rendeletét
februárban fogja elfogadni. A testületnek jelenlet a közel 80
milliós hiány csökkentésére kell megoldást találnia.
A koncepciót elsı fordulóban a bizottság elnökök, valamint a
szakbizottságok megtárgyalták, de hiányt csökkentı javaslatot a
bizottságok nem tettek. Nyitott kérdés maradt az Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatásának mértéke, amelyhez szorosan kapcsolódik a Központi Orvosi Ügyelet, a Néptánc Alapítvány támogatása,
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola finanszírozása, valamint a
Gondozási Központ gépkocsi beszerzése.
A Néptánc Alapítvány támogatásával kapcsolatban emlékeztette a
tisztelt testületet arra, hogy a néptánc oktatás azért lett a
Zeneiskolához integrálva, hogy állami normatívát lehessen igényelni. Azon tanulók után, akik 6-22 éves korig néptánc oktatásban vesznek részt a zeneiskolába az állami normatíva 40.000 Ft/
fı heti 4 órát meghaladó foglalkozás esetén. A heti 2 órás foglalkozás esetén a normatíva 20.000 Ft/fı. Összességében az elmúlt évben 6 millió forintot meghaladó normatív támogatást kapott a város a néptánc oktatáshoz. A probléma az, hogy néptánc
oktatás iskola rendszerő mőködésének bevezetésével egy idıben
nem történt írásos megállapodás a néptánc alapítvány és az iskola között a költségviselés megoszlásáról.
Az elmúlt évben a Néptánc alapítvány 1.600 E forint támogatást
kapott, míg a jelenlegi koncepció 500.000 forint támogatást tartalmaz, illetve plusz még 206.000 forintot, amely összeget az
elmúlt évben az alapítvány adott át a zeneiskolának a néptánc
oktatók bérére.
A maga részérıl nem tartotta igazságosnak, hogy a 6 millió forint normatív támogatásnak csak 1/13 részét kapja meg az alapítvány. Mindenképpen valamiféle kompromisszumos megoldásra kell
törekedni.
Problémaként merül fel a költségvetés készítése során a Köztisztviselık Szakszervezete Helyi Alapszervezetének kérése,
amely a köztisztviselıknek az illetményen felül adható egyéb
juttatások, így pl. az étkezési hozzájárulás, munkaruha juttatás visszaállítására irányul. Ezen juttatásokra 1996. évben a
képviselı-testület nem biztosított fedezetet, ugyanakkor 1997
évben szeretnék visszakapni ezen juttatásokat.
A szakszervezet kérése, hogy a döntéshozatalnál a képviselıtestület vegye figyelembe, hogy míg 1996. évben a közalkalmazottak 19,5 %-os béremelésben részesültek, illetve év végén további
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egyszeri bérkiegészítést kaptak, addig a köztisztviselık bérfejlesztése 11,1 % -ot tett ki. A különbözetet az állami költségvetés nem kompenzálta a köztisztviselık számára.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elsıként általánosságban kívánt néhány szót szólni.
Hasonlóan az elmúlt két évhez, ismét nagyon nehéz helyzetben érzi magát a költségvetést illetıen, hiszen ma sem látja igazán a
kivezetı utat, nem tudja mit lehetne igazából tenni.
Szeretett volna néhány olyan szempontot felsorolni, amelyek
eléggé megnehezítik a képviselı-testület dolgát a költségvetés
vitája során.
Az egyik, hogy még mindig vannak bizonytalanságok. A pénzügyi
szakemberek sem tudják, hogy a jövıben megjelenı jogszabályok
milyen további lehetıségeket biztosítanak számunkra. Ebbıl következıen nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 100 %-ig kitudjuk
jelölni azt az utat, amelyet a költségvetés szempontjából követni kell. Tudomásul kell venni, hogy a koncepcióban szereplı öszszegek nem fogják fedni a valóságot, az idıközben bekövetkezı
változások miatt a költségvetési rendeletet idırıl-idıre módosítani kell, mint ahogy az elmúlt évben is történt.
Emlékeztette a testületet arra is, hogy az elmúlt évben igen sok
szó esett az üléseken a fenyegetı csıdhelyzetrıl, de év végére
sikerült plusz 32 millió forint megtakarítással zárni 1996-ot.
Igazán nem látta, hogy a folyamatokat mennyire lehet elıre megjósolni, ha a tervezetthez képest ekkora különbség mutatkozik.
Ezen zavaró tényezık személy szerint arra sarkallják, hogy a
költségvetést ne úgy tekintse, mint egy olyan sarokszámot, amihez mindenképpen tartania kell magát. Természetesen azért törekedni kell a legkisebb hibahatáron belül történı tervezésre.
Ilyen körülmények között kénytelenek lesznek úgy tervezni, hogy
bizonyos rizikókat mérlegelve egy hozzávetıleges költségvetés
alakuljon ki.
Bár vitatkozni a költségvetésen lehet, de jelenleg senki nem
tudja megmondani, mekkora az a hiány, ami még kezelhetı.
Konkrétabban a költségvetési koncepcióval kapcsolatban az alábbiakat mondta.
Elkészült a költségvetés tervezete, amely 71 millió forint hiányt mutat, illetve további 7 millió forinttal növekszik a fentiekben hozott döntésbıl következıen.
Felmerül a kérdés, hogyan lehetne ezt a hiányt csökkenteni. A
szakbizottságok konkrét javaslatot erre vonatkozóan nem tettek.
Ha részleteiben tekintjük át a költségvetést, akkor látni kell,
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hogy az intézmények, ezen belül is az oktatás az amely a legtöbb
gondot okozza.
Az elmúlt évhez képest a normatív támogatáson felül mintegy 56
%, összegszerően 26 millió forinttal több önkormányzati támogatást kellene biztosítani az oktatási intézmények számára. Természetesen ennek jogosságáról lehet vitatkozni, az azonban biztos,
hogy ha a növekedés üteme így folytatódik, az önkormányzat ezt
nem fogja elbírni. Ebbıl az a következtetés vonható le, hogy a
város intézményrendszere, iskolái nem felelnek meg a város lehetıségeinek, hosszú távon egyre inkább finanszírozhatatlanná
vállnak. A város középiskoláinak vonatkozásában még érdekesebb
jelenségeket lehet észrevenni, hiszen ott az iskolák között is
diferenciálódik a helyzet. Míg az egyik évek óta normatíván finanszírozható, addig a másik évrıl évre egyre több támogatásra
szorul.
Mindezen problémákét persze nem lehet a mai napon megoldani, de
mindenképpen elıre vetíti árnyékát, hogy a jövıben kénytelenek
leszünk az intézményrendszerhez hozzányúlni.
Jelenleg más választásunk nincs, mint ezen intézményrendszernek
az ismeretében dönteni az 1997. évi költségvetésrıl, és a mőködtetésükhöz a betervezett támogatást odaadni.
A költségvetésen belül konkrétan a különbözı egyesületek, alapítványok támogatásának mértékénél van lehetıség a betervezett
összegekhez hozzányúlni, illetve el lehet még gondolkodni azon,
hogy a tervezett felújításokból, fejlesztésekbıl mi maradjon
költségvetésben.
Hanyecz Margit képviselı arra kérdezett rá, hogy a végleges
költségvetési rendeletet mikor kell a képviselı-testületnek megalkotnia. Tekintettel a március 9-i idıközi polgármester választásra, mindenképpen az lenne célszerő, ha a végleges költségvetés elfogadására az új polgármester hivatalba állása után kerülne sor.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetı a feltett kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzat költségvetésérıl szóló rendeletet az állami költségvetésrıl szóló törvény kihirdetésétıl számított egy hónapon belül kell a képviselı-testületnek megalkotni. Lényegében a mai ülésre már a költségvetés végleges formáját
kellett volna a testület elé beterjeszteni, azonban különbözı
információk hiányában erre nem kerülhetett sor.
Február végén a rendeletet mindenképpen meg kell alkotnia a testületnek.
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Dávid István képviselı kérte, hogy az öregszılıi útépítésre is
biztosítsanak fedezetet a költségvetésben.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint ezt a költségvetést a
mai ülésen semmiképpen nem szabad elfogadni a testületnek, közel
80 millió forintos hiánnyal az önkormányzat nem tud megbirkózni.
Bizottsági üléseken a koncepciót ismételten, még alaposabban át
kell tekinteni, és konkrét javaslatokat tenni a hiány csökkentésére.
Czibulka György alpolgármester javasolta a képviselıknek térjenek rá a koncepció részletes vitájára.
Véleménye szerint elısorban az önkormányzat kötelezıen ellátandó
feladatait kell áttekinteni, ezt követhetik az önként vállalt
feladatok, amelyeknél lehetıség van valamilyen fontossági sorrendet felállítani. Végül a fejlesztések és az egyéb igények
azok, amikhez hozzá lehet nyúlni.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, a fenti hozzászólások során elhangzott, hogy az intézmények finanszírozása jelenti a legtöbb gondot az önkormányzatnak. Részben ezzel egyet
lehet érteni, de azt is látni kell, hogy ezek az intézmények teszik a várost várossá. Két évvel ezelıtt az intézményrendszer,
ezen belül is a középiskolák vonatkozásában történtek kezdeményezések, a tekintetben, miszerint át kellene adni a középiskolákat a megyéhez. Akkor ez nem történt meg, a testület ragaszkodott a középiskolákhoz. A maga részérıl javasolta a koncepciót
tételesen, oldalanként áttekinteni.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, nem arról
van szó, hogy a városnak nincs szüksége az intézményeire, csupán
azt kell látni, hogy hosszú távon ez a kétközpontúság nem tartható fenn. Hasonló nagyságrendő városokban egy központja van,
így nyilván könnyebben tudják fenntartani a kulturális, egészségügyi és egyéb intézményeiket.
Az intézményrendszerünk nem a város lehetıségeihez alkalmazkodik, éppen ezért szükség lesz ennek a rendszernek az átszervezésére. Évrıl évre egyre több önkormányzati támogatást kell nyújtani az intézmények mőködéséhez, amit viszont a város nem bír
el.
Czibulka György alpolgármester elmondta, az 1. számú mellékletben szereplı összegekhez, amely a város bevételeinek alakulását
mutatja be, nem sok lehetısége van a testületnek hozzányúlni. Az
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1. sz. mellékleten belül az 1/a, 1/b, 1/c, és az 1/d mellékletben részletesen kimutatásra kerül, hogy a város bevételei mibıl
tevıdnek össze.
Véleménye szerint a 2. számú melléklettıl,- amely a mőködési kiadásokat részletezi- lehet a tárgyalásokat elkezdeni.
A táblázat jól mutatja az 1996. évi kiadások, ezen belül a személyi juttatások összegét, és láthatjuk, hogy mi várható 1997.
évben, egy szőkített és egy bıvített kiadással. A képviselıtestületnek a szőkített kiadásban kell gondolkodni, mivel a bıvített kiadást az önkormányzat nem tudja felvállalni.
Kérte a tisztelt képviselıket, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Dr. Valach Béla a városfenntartó bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy a táblázat mindösszesen sorában az idei évben várható szőkített kiadások oszlopában a végösszeg miért magasabb
mint a bıvített szerinti kiadásokat tartalmazó oszlop végösszege.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, mivel a tárgyalások kezdettıl fogva a szőkített változat
szerint folytak, ezért az idei évi béremelések a szőkített kiadásokba kerültek beépítésre. Ebbıl adódik, hogy a szőkített kiadás végösszege magasabb a bıvített kiadás összegétıl.
R. Nagy János a kulturális bizottság tagja elmondta, ha az intézmények vonatkozásában megnézzük a költségeknek az alakulását,
látható, hogy az 1997. évi várható mőködési kiadások összege jórészt megegyezik az 1996. évi kiadások összegével. Lényegében a
növekedés a bérek miatt jelentkezik.
Mint köztudott, 1996. évben az intézményeknek egy szőkített
költségvetésbıl kellett gazdálkodni, az egyéb juttatások / ruhapénz, étkezési hozzájárulás / megvonásra kerültek mind a közalkalmazottaktól, mind a köztisztviselıktıl. Ennek következményeként 1997-ben az 1996. évi bázist alapul véve, továbbra is a
szőkített költségvetésbıl lehetet kiindulni, illetve ahol lehetet még további szőkítések történtek. Az intézményvezetık személyesen egyeztettek a pénzügyi vezetéssel, melynek eredményeképpen kiadás csökkentésekkel, illetve bevétel növekedésével próbálták az intézmények ellensúlyozni a fennálló hiányt. Így sikerült a bérkiadásokat csökkenteni, de összességében a bértétel
olyan magas, hogy ezeket a megtakarításokat jóval meghaladta.
A továbbiakban arra szeretett volna választ kapni, hogy a kincstári rendszer hogyan mutatkozik meg az intézmények mőködésében,
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hiszen az elmúlt évekre az volt a jellemzı gyakorlat, hogy a
pénzügy kézben tudta tartani az intézményeket azzal, hogy a
pénzt nem utalta le feléjük, így az intézmények kénytelenek voltak takarékoskodni. Hogyan csapódik ez le a jelenlegi kincstári
rendszerben?
Összességében elmondható, az intézményeknél nem lehet megtakarítani a mőködési kiadások miatt, a város intézményrendszerét át
lehet tekinteni, mindez azonban csak hosszú távon fog megtakarítást eredményezni.
A betervezett fejlesztésekkel kapcsolatban az volt a véleménye,
hogy addig amíg nem látjuk tisztán, hogy a költségvetés helyzete
az elkövetkezı idıszakban hogyan fog alakulni, / lesznek e plusz
pénzek, pályázati pénzek stb. /, bizonyos fejlesztéseket célszerő lenne a második félévre elhalasztani.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, a kincstári rendszerbe való bekapcsolódás mindenképpen
pozitív lépés volt az önkormányzat életében, hiszen ennek egyik
eredményeként rendezıdhetett a pénzügyi helyzet, amely eredményt
ebben az évben tovább tudják tartani. Az intézmények a rendszer
bevezetésével biztosítottabbnak láthatják a pénzügyi helyzetüket, nem lesznek hónapokig húzódó kifizetetlen számláik, az intézményeknél folyó pénzmozgás átláthatóvá válik.
Dr. Valach Béla a városfenntartó bizottság elnökének véleménye
szerint, az 1996-97 évi intézményi költségvetésrıl akkor kapna
igazán tiszta képet a testület, ha a dologi, bér, összesen, állami normatíva, és önkormányzati támogatás szerinti megbontásba
kerülne bemutatásra.
Egyetértett azon hozzászólók véleményével, hogy az intézményrendszer korszerősítésében lépéseket kell tenni, de lényeges
eredményt csak akkor várhatunk, ha ezeket a lépéseket már ma elkezdjük.
A hozzászólások során elhangzott olyan vélemény, hogy bizonyos
fejlesztéseket a második félévre kellene ütemezni. Ezzel a véleménnyel csak úgy tudott egyetérteni, ha költségvetést a fejlesztésekre betervezett összeggel fogadja el a testület, ugyanis korábbi években volt már példa arra, hogy a fejlesztésekre szánt
pénzek más feladatokra kerültek felhasználásra.
A maga részérıl javasolta, hogy a nyitott kérdésekrıl tárgyaljon
a testület, de a költségvetés a beterjesztett sarokszámokkal kerüljön elfogadásra. Egy késıbbi alkalommal pedig térjenek vissza
arra, hogy melyek azok a fejlesztési kiadások, amelyeket a második félévig zárolni kell.
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Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke elmondta, december
19 óta már több fórumon is megtárgyalásra került a költségvetési
koncepció, de a mutatkozó hiány még mindig milliós nagyságrendő.
A vita során felmerültek bizonyos nyitott kérdések, amelyekre a
mai ülésen jó lenne választ adni. Megítélése szerint, ha az elmúlt évben el lehetet indulni a 10 milliós hiánnyal, akkor az
idei évben el lehet indulni a 70 millió forinttal.
Az elsı félévben az intézmények felújítása vonatkozásában csak
az égetıen szükséges felújításokat kellene elvégezni, és a második félévben, amennyiben a közmunkatanácshoz benyújtott pályázaton sikerül nyerni, úgy esetlegesen a szervezettıl történı munkaerı átcsoportosítással elvégezni a további fejlesztéseket.
Megítélése szerint az intézményrendszer korszerősítésérıl mindaddig csak általánosságban lehet beszélni, amíg erre nem teszünk
konkrét javaslatot.
Czibulka György alpolgármester összegezve az eddig elhangzott
véleményeket elmodta, azt mindenképpen látni kell, hogy az intézmények esetében a rendelkezésükre álló pénzösszegbıl a bérek
viszik el a legtöbb pénzt. Fejlesztéshez pénzt csak bércsökkentésbıl tudnának elıteremteni, de bércsökkentést csak létszámleépítés útján tudnak elérni. A kérdés, hogy ki az az intézményvezetı aki ezt felvállalja.
A továbbiakban javasolta, hogy próbáljanak meg valamiféle álláspontot kialakítani a négy nyitott kérdés vonatkozásában.
Dr. Valach Béla a városfenntartó bizottság elnöke elmondta, mint
azt az alpolgármester vitaindítójában elmondta, a négy nyitott
kérdésen felül további probléma merülhet fel a Köztisztviselık
Szakszervezete Helyi Alapszervezetének kérése miatt, hiszen ez
tovább növelheti a feszültségeket a közalkalmazottak és köztisztviselık között. A maga részérıl szeretett volna tájékoztatást hallani arról, hogy városi szinten a közalkalmazottaknál és
köztisztviselıknél az átlagos bér és a végzettség hogyan alakul.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy
ezzel a 70-80 millió forintos hiánnyal együtt a költségvetés sarokszámait fogadja el a testület.
Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület finanszírozásának kérdésével kapcsolatban elmondta, személy szerint már a kezdet kezdetén voltak
olyan aggályai, hogy az egyesület mőködéséhez évrıl évre egyre
több támogatást kell adni a városnak. Ezen aggályai be is igazolódtak, hiszen mint látható az elmúlt évi 5.400 E forint támoga-
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tással szemben az idei évre már 15.000 E forint támogatási
igényt nyújtott be az egyesület.
Nem vitatható, hogy a megalakulások óta nagyon szépen fejlıdött
a tőzoltóság, jól végzik a feladatukat, de akkor amikor az intézmények mőködtetéséhez nem tud az önkormányzat elegendı támogatást adni, még sem várható el, hogy egy egyesületet ilyen mértékben finanszírozzon.
A maga részérıl a Tőzoltó Egyesületet az elmúlt évi szinten javasolta támogatni.
A köztisztviselık szakszervezetének egyéb juttatások visszaállítására vonatkozó kérelmével nem értett egyet. Nem látott lehetıséget arra, hogy ezen juttatásokra a képviselı-testület az 1997.
évi költségvetésben fedezetet biztosítson.
Egyetértett azzal, hogy a fejlesztések, felújítások szerepeljenek a koncepcióba, a sarokszámokat ezekkel együtt fogadják el,
de amit lehet azt a második félévre ütemezzenek.
A hozzászólások során általánosságban nagyon sok minden elhangzott, azonban olyan konkrét javaslat nem került beterjesztésre,
amelybıl ki lehetne indulni. Meg kell azonban jegyezni, hogy az
elmúlt években elég nehéz helyzetben volt a testület, mivel a
polgármester nem mindig volt partner bizonyos lépések megtételében. A polgármesternek pedig messze nagyobb a jelentısége, abban a tekintetben, hogy több a lehetısége, politikai súlyánál
fogva sokat számít, hogy İ mit akar és hogyan áll a dolgok élére.
Nagyon bízott abban, hogy bár ki is kerül a polgármesteri székbe
változni fog a jövıben, olyan polgármestere lesz a városnak, aki
kézbe veszi, és egy irányba tereli a dolgokat, a képviselıtestületnek pedig lesz bátorsága ahhoz, hogy ebben partnerei legyenek.
Megyeri László aljegyzı elmondta, mint köztudott, a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó törvény értelmében kétféle közszolgálati alkalmazottról beszélünk. A köztisztviselıkrıl és közalkalmazottakról. Nagyon sajnálatos, hogy a két alkalmazotti rétegre teljesen eltérı szabályok vonatkoznak.
Elıre kívánta bocsátani, hogy a köztisztviselıknek a munkaruha
juttatás és az étkezési térítés nem jár, az adható, ugyan úgy a
közalkalmazottaknak is, akiknek a kollektív szerzıdésben biztosítják ezt a többlet juttatást.
Mint arról már szó volt az elmúlt évben a pénzügyi nehézség miatt az egyéb juttatások, valamint a saját tiszteltdíjának vonatkozásában moratóriumot léptetett életbe a képviselı-testület.
A köztisztviselık szakszervezete nem tagja a városi Reprezenta-
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tív egyeztetı fórumnak, így ı csak a munkáltató felé tudja jelezni a kérését. A köztisztviselık munkavégzését és egyéb juttatását, valamint az illetményrendszer szabályairól szóló rendelet
lehetıségként veti fel, hogy amennyiben a pénzügyi helyzet megengedi ilyen többlet juttatások adhatók a köztisztviselıknek.
Lényegében ezt kérte a szakszervezet a munkáltatótól, amelyet İ
tolmácsolt a képviselı-testület felé.
Kétségtelen tény, hogy ha ezt a többlet juttatást a képviselıtestület esetlegesen biztosítaná a köztisztviselık számára, az
további feszültséget és problémát okozna a köztisztviselık és
közalkalmazottak között, hiszen a korábbi képviselı-testületi
állásfoglalás az volt, hogy a közszolgálati szférában alkalmazottaknál egységes szemlétet kell kialakítani.
Önkormányzati szinten az egyéb juttatás biztosítása 10 millió
forint többlet terhet jelentene a költségvetésben. Ez nyilván,
hogy nem járható út.
Látni kell továbbá, hogy a közalkalmazottaknál a bértábla garantálja a bér megadását, és az állami költségvetés ezt finanszírozza. A köztisztviselık esetében az állami köztisztviselıknek
az állam garantálja a 23.400.-Ft illetményalapot, míg az önkormányzati köztisztviselık esetében a képviselı-testület döntésén
múlik, hogy megkapja e ezt a pénzt vagy nem.
A Valach képviselı úr felvetett összehasonlításnak nem sok értelme lenne, mert nagyon eltérıek a szabályozások.
Az tény, hogy az elmúlt évben a köztisztviselıknél 11,1 %-os
volt a bérfejlesztése, esetükben nincsennek különbözı pótlékok,
egyetlen eszköze a jegyzınek a +,- 20 %-os béreltérítés. A - 20
%-os eltérést azon köztisztviselıknél alkalmazta a jegyzı, akik
munkájával problémák jelentkeztek. A + 20 %-os eltérés pedig a
hivatal csoportvezetıit érintette, mivel İk nem osztályvezetık,
így részükre osztályvezetıi pótlék nem jár, de valahol İk is vezetıi tevékenységet látnak el, hiszen felelısek egy-egy csoport
munkájának megszervezéséért. Esetükben 10 %-al adott magasabb
bért a jegyzı.
A maga részérıl arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy az állami költségvetésben megjelölt 23.400 .-Ft illetményalapot garantálja a köztisztviselık számára.
Az Önkéntes Tőzoltóság támogatásának kérdésével kapcsolatban elmondta, a tőzvédelemrıl szóló törvény újra szabályozta a hivatásos és önkéntes tőzoltóságok kérdését.
Ezen szabályozásnak megfelelıen az önkéntes tőzoltó egyesület
csak akkor mőködhet a jövıben, ha köztestületté alakul, ugyanis
törvényben meghatározott feladatokat csak köztestületek láthatnak el.
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A törvény rendelkezése értelmében köztestületet csak az önkormányzattal közösen lehet létrehozni. Az önkormányzat köteles
gondoskodni az Önkéntes Tőzoltóság fenntartásáról, mőködtetésérıl, fejlesztésérıl, illetve megállapítja az éves költségvetésében a tőzoltóság mőködéséhez való hozzájárulás mértékét.
Jelenleg az önkéntes tőzoltóság éjjel nappali szolgálatot tart
fenn. Az egyesület elnökével történt egyeztetés során elhangzott, hogy amennyiben az általuk elképzelt fejlesztésekhez nem
kapják meg az önkormányzattól kért támogatást, abban az esetben
megszüntetik a jelenlegi ügyeleti rendszert. Ez azt jelentené,
hogy az általuk jelenleg szerzıdés alapján ellátott orvosi ügyeleti szolgálat is megszőnne, és február 1-tıl kezdıdıen az ügyeleti szolgálat ellátásáról az önkormányzatnak kellene tovább
gondoskodni. A Városi Egészségügyi Intézmény nyilatkozata szerint az ügyelet visszaállítása 2.500 E forintba kerülne.
Tehát mindenképpen mérlegelni kell a testületnek, hogy az önkéntes tőzoltóság ilyen szinten mőködjön, illetve megfeleljen e annak a követelménynek, hogy a Belügyminisztérium által meghatározott mőködési területet kapjon, és ehhez állami támogatásban részesüljön.
/ Dávid István képviselı elhagyta az üléstermet a jelenlévık
száma 16 fı. /
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke elmondta, a költségvetési koncepció bizottsági szinten történı tárgyalása során még
nem volt tudott, hogy mennyi pénz jut szociális célokra. A mai
napon értesült arról, hogy szociális kiadásokra mennyi összeget
hagyott jóvá a Népjóléti Minisztérium. A koncepcióba a szociális
célokra elızetesen betervezett 100 millió forint végül is 119
millió forintban realizálódott. Mind ez azonban nem biztos, hogy
jó az önkormányzatnak, mivel szociális törvény módosítása miatt,
megváltoztak bizonyos feladatok. Például ezután azokat is segélyezni kell, akik a munkanélküli ellátásból kiestek, egyenlıre
azonban nem lehet felmérni, hogy Gyomaendrıd vonatkozásában hány
fırıl lenne szó, mekkora összeget kell ilyen célra kifizetni.
Mindezeket figyelembe véve a szociális kiadásokra tartalékba
szánt 9.000 E forintot nem biztos, hogy tartalékba lehet tenni.
A módosított szociális törvény rendelkezéseinek részletesebb ismeretére, a Népjóléti Minisztériumtól állásfoglalásra van szükség ahhoz, hogy az önkormányzat szociális költségvetését ki lehessen alakítani.
A szociális törvény rendelkezése alapján a munkanélküliek után
is fizetni kell az 1.800 Ft egészségügyi járulékot, ez további
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plusz kiadást jelent az önkormányzatnak.
További megoldandó probléma a Városi Gondozási Központ gépkocsi
vásárlásának kérdése. Jelenleg egy lerobbant állapotú gépkocsi
áll az intézmény rendelkezésére, amely hosszú távon nem fog üzemelni. A maga részérıl javasolta, hogy 1 millió forint körüli
összeget biztosítsanak az intézménynek gépkocsi vásárlásra.
Uhrin Zoltánné a Köztisztviselık Szakszervezete Helyi Alapszervezetének elnöke kérte a tisztelt képviselıket, amennyiben az
egyéb juttatások visszaállításához nem járulnak hozzá, akkor egy
egyszeri keresetkiegészítés / jutalom / kifizetésére biztosítsanak fedezetet a költségvetésben.
Halászné dr. Balog Erzsébet a Közalkalmazottak Városi Reprezentatív Szakszervezetének elnöke hangsúlyozni kívánta, hogy a köztisztviselıkhöz hasonlóan, a közalkalmazottak is kérték a munkáltatójuktól ezen juttatásoknak a visszaállítását, azonban a
jegyzı úr utasítása alapján az intézmények ezen juttatásokat nem
szerepeltethették a költségvetési tervezetükben.
A közszolgálati szférában dolgozó munkavállalóknak együtt kellene dolgozni, nem egymásra mutogatni. Véleménye szerint a béren
felüli juttatást minden munkavállaló esetében az állami költségvetésnek kellene garantálni.
Tímárné Búza Ilona a helyi Munkaügyi Központ vezetıje elmondta,
a hozzászólások során elhangzott, hogy egyenlıre nem ismert a
település vonatkozásában hány fı lesz az aki kiesik a munkanélküli ellátásból és szociális segélyben kell részesíteni. Ezen
ellátásra jogosultak számáról a munkaügyi központ becsült adatot
tud nyújtani a hivatal számára.
A költségvetés tervezése során érdemes figyelembe venni azt a
lehetıséget, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a Munkaügyi Központ
továbbra is nyújt közhasznú támogatást az önkormányzat és intézményei számára. Az elmúlt évben a támogatás mértéke meghaladta a
10 millió forintot.
/ Dávid István képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
Czibulka György alpolgármester összegezve a köztisztviselık
szakszervezetének kérelmével kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat elmondta, a maga részérıl egyetért azzal, hogy az egyéb
juttatások tekintetében egységes döntést kell hozni a közszolgálati szférában dolgozó munkavállalók esetében. Tekintettel a je-
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lenleg mutatkozó, mintegy 80 millió forintos költségvetési hiányra, nem látott lehetıséget arra, hogy a képviselı-testület
ebben az évben erre fedezetet biztosítson.
A köztisztviselık illetményének vonatkozásában mindenképpen javasolta az állami költségvetésben garantált 23.400 Ft illetményalap elfogadását.
Miután e témával kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott
el az alpolgármester az alábbi határozatot javasolta elfogadni.
A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi
számára az 1997. évi illetményalapot 23.400 Ft-ban határozza
meg.
A képviselı-testület az elhangzott határozati javaslatot egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára az 1997. évi illetményalapot 23.400.-Ftban határozza meg.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A határozat meghozatala után az alpolgármester a köztisztviselık
egyéb juttatásainak visszaállítására irányuló kérelemmel kapcsolatban az alábbi határozatot javasolta elfogadni.
A képviselı-testület a köztisztviselık egyéb juttatásainak
visszaállítására irányuló kérelmét elutasítja azzal, hogy az önkormányzat 1997. évi költségvetésének helyzete nem teszi lehetıvé.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 10 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
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köztisztviselık egyéb juttatások / étkezési
hozzájárulás, munkaruha juttatás / vissza
állítására irányuló kérelmét elutasítja azzal, hogy az önkormányzat 1997. évi költségvetésének helyzete nem teszi lehetıvé.
Határidı: azonnal
Uhrin Zoltánné a köztisztviselık helyi szakszervezetének elnöke
megköszönte a képviselı-testületnek, hogy garantálják a köztisztviselıknek a 23.400.-Ft-os illetményalapot, majd ismételten
megkérdezte, egyszeri bérkiegészítésre számíthatnak e a polgármesteri hivatal dolgozói.
dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, amennyiben annak
költségvonzata nem az önkormányzat költségvetését terheli, úgy
véleménye szerint a kérés teljesítésének nincs akadálya.
R. Nagy János bizottsági elnök a maga részérıl nem zárkózott el
az egyszeri keresetkiegészítés biztosításának lehetıségétıl.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint, mivel a téma egy szóbeli kérés kapcsán merült fel, az érdemi döntés meghozatala
elıtt a szakbizottságok dolgozzanak ki alternatívákat az egyszeri bérkiegészítés lehetıségére.
Czibulka György alpolgármester egyetértett a képviselı úr javaslatával, majd az alábbi határozatot javasolta elfogadni.
A képviselı-testület utasítsa az Ügyrendi és Jogi Bizottságot,
valamint a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a köztisztviselık egyszeri bérkiegészítésének lehetıségét.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1997./I.23./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja az Ügyrendi és Jogi Bizottságot,
valamint a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a köztisztviselık egyszeri bérki-
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egészítésének lehetıségét.
Határidı: 1997. február 6.
Felelıs: dr. Szendrei Éva biz. elnök
Katona Lajos biz. elnök
A határozat meghozatala után az alpolgármester arra kérte a képviselıket, hogy az önkéntes Tőzoltóság támogatásának kérdésével
folytassák a költségvetési koncepció vitáját.
A témával kapcsolatban kétféle probléma merül fel, egyik, hogy a
jövı évtıl az önkéntes tőzoltóság csak köztestületként láthatja
el feladatát, a másik, hogy a tőzoltóság nyilatkozata szerint,
amennyiben az igényelt 10 millió forint támogatást nem kapják
meg, úgy az ügyeleti szolgálat ellátását nem tudják vállalni. Ez
azt jelentené, hogy az orvosi ügyelet mőködtetésérıl az önkormányzatnak kellene gondoskodni, amely 2,5 millió forint plusz
kiadást jelentene az 1997. évi költségvetésben.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke a maga részérıl a tőzoltó egyesületet az elmúlt évi szinten, 5,4 millió forinttal javasolta támogatni. Az orvosi ügyelet további ellátásáról egyeztetést kell folytatni a tőzoltósággal, a feladat ellátásához
szükséges pénzeszközt a sarokszámokon belül át kell csoportosítani arról a területrıl, ahol az egyébként is kiadásként jelentkezne.
Czibulka György elmondta, a tőzoltóság által igényelt 10 millió
forint önkormányzati támogatásból a mőködtetésen felül azokat a
feladatokat, feltételeket szeretnék megvalósítani, amely a köztestület létrehozásához szükségesek.
Megyeri László aljegyzı tájékoztatásként elmondta, a tőzoltó
egyesület elnökével történt egyeztetés során elhangzott olyan
megoldási lehetıség, miszerint a tőzoltóság 1997. évre önkormányzati támogatásként megkapna 5,4 millió forintot, valamint az
orvosi ügyelet tovább mőködtetéséhez plusz 2,5 millió forintot.
Ezen felül az önkormányzat garanciát vállalna arra, hogy a költségvetési tartalékból 2 millió forintot elızetesen oda ígér azzal, hogy fél év múlva megvizsgálják annak lehetıségét, mennyire
van garancia arra, hogy a tőzoltóság állami támogatásban részesüljön. Amennyiben erre lehetıség mutatkozik, úgy az önkormányzat átadná az ígért 2 millió forintot, és ezzel meglenne az igényelt 10 millió forint, amelybıl a tőzoltóság eltudná végezni
azokat a fejlesztéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megkap-
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hassa a területi ellátást, és állami támogatásban részesüljön.
Az orvosi ügyelet mőködtetésén felül a tőzoltóság adott esetben
vállalná a Városi Gondozási Központnak a reggeli, ebéd, vacsora
szállítást, saját gépkocsival 45 Ft/km-ért, ami azt jelentené,
hogy a Gondozási Központnak nem lenne szüksége gépkocsi beszerzésére, illetve a két fı gépkocsi vezetı alkalmazására. Ezzel a
megoldással 2-2,5 millió forintot lehetne megtakarítani.
A Gondozási Központ vezetıje azonban nem tartotta helyesnek,
hogy a feladat ellátása ne az intézményen belül történjen, mivel
az ebédszállításon felül beteg szállításra, anyagbeszerzésre, és
a külterületi gondozási egységekbe való kijutáshoz is szüksége
van az intézménynek gépkocsira.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy az elmúlt évben az orvosi ügyeleti ellátására milyen
megállapodás született a tőzoltóság és a egészségügyi intézmény
között.
Mátyus Péterné az Egészségügyi Gondnokság gazdasági vezetıje elmondta, az orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás közös
megegyezéssel bármikor felbontható.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, ismeretei szerint az
orvosi ügyelet ellátás költségei lényegesen lecsökkentek, amióta
a feladatot a tőzoltóság látja el. Az ügyeleti gépkocsi kilométere felére, a javítási költség pedig harmadára csökkent. Mindez
azt jelenti, hogy a tőzoltóság kézben tudja tartani a feladat
ellátását.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy annak idején az önkormányzat elindult azon az úton, hogy kinyilvánította, igényt tart az
önkéntes tőzoltóságra. Amennyiben erre továbbra is igényt tartunk akkor ezen az úton tovább kell menni, és el kell érni, hogy
az egyesület köztestületté alakuljon, területi ellátást kapjon,
és állami támogatásban részesüljön.
A maga részérıl javasolta, hogy az igényelt 10 millió forint támogatást biztosítsa az önkormányzat a tőzoltóság számára, azzal
a kikötéssel, hogy meghatározott idıpontig alakuljon köztestületté.
Garai János képviselı véleménye szerint a szóban forgó feladatok
ellátását nem a tőzoltóságnak, hanem azon intézményeknek kell
elvégezni, amelyeknek ez a feladatkörébe tartozik.
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Dezsı Zoltán a Fidesz Magyar Polgári Párt helyi szervezete vezetıjének megítélése szerint egy 80 millió forintos hiányt mutató
költségvetés esetében nem biztos, hogy egy önkéntes jellegő tőzoltó egyesületnek joga van az eddigi 5,4 millió forintos önkormányzati támogatásnak a kétszeresét elkérni.
Véleménye szerint az orvosi ügyeleti ellátás vállalkozói formában is mőködtethetı lenne.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke azon képviselık
véleményével értett egyet akik a tőzoltóságot az elmúlt évi
szinten 5,4 millió forinttal javasolják támogatni. Az orvosi
ügyelet ellátását továbbra is tőzoltóság végezze a megállapodásnak megfelelıen.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke nem sok értelmét látta
annak, hogy az önkormányzat pénzt áldozzon egy hivatásos tőzoltóság létrehozására. Véleménye szerint önkéntes egyesületi formában is nagyon jól eltudják látni a feladatukat és megfelelnek
annak a célnak, amelyért létrejöttek.
Balog Károlyné az intézményirányító csoport vezetıje elmondta,
az Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosa elégedett a tőzoltóság által mőködtetett orvosi ügyeleti ellátással. A gépkocsi
megfelelıen karban van tartva, a kilométer 50 %-al lecsökkent, a
hívások száma a napi átlagot tekintve négyre csökkent.
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnöke módosító indítványként javasolta, a tőzoltó egyesület támogatására
betervezett 10 millió forintból, 8 millió forintot, - amely öszszeg magába foglalja az orvosi ügyelet ellátásához szükséges 2,5
millió forintot is- kapjon meg a tőzoltóság, míg a fennmaradó 2
millió forintot tegyék tartalékba.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy napi négyszeri hívásért érdemes e a
városnak egy orvosi ügyeleti rendszert fenntartani.
Poharelecz László helyi lakos véleménye szerint mind a tőzoltóság, mind pedig az orvosi ügyelet egy bizonyos szinten biztonságot jelent a város lakói számára. Inkább örülni kellene annak,
hogy az ügyeleti hívások száma ennyire lecsökkent.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint elıszır azt
kell eldönteni, hogy bizonyos színvonalon fenn tartjuk ezt a
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tőzoltóságot vagy nem. Ha fenntartása mellett döntünk akkor biztosítsuk számukra az igényelt 10 millió forintot úgy, hogy az
elsı félévben 5,4 millió forint támogatással számoljanak, majd a
második félévben, ha megfelelı garanciát tudnak adni a köztestület létrehozására, mőködési terület vállalására és ezáltal állami támogatás igénybevételére, úgy a fennmaradó összeget fel lehet szabadítani számukra.
Garai János képviselı módosító javasolta szerint egy egységes
ügyeleti rendszer kialakításában kellene gondolkodni a testületnek, amely rendszerbe bele tartozna a tőzoltóság, az orvosi
ügyelet és a Gondozási Központ ebéd-és betegszállítása.
Czibulka György alpolgármester összegezte a vita során elhangzott véleményeket módosító javaslatokat.
Katona Lajos képviselı úr módosító javaslata, hogy az önkéntes
tőzoltóság az elmúlt évi szintő, 5,4 millió forint önkormányzati
támogatást kapjon.
Hangya Lajosné képviselı asszony módosító javaslata, hogy a
költségvetési koncepcióba betervezett 10 millió forintból 8 millió forint támogatást kapjon meg a tőzoltóság, míg a fennmaradó
2 millió forintot tegyék a költségvetés tartalékába.
Garai János képviselı úr javaslata egy egységes ügyeleti rendszer kialakítása.
Végezetül a koncepcióban szereplı 10 millió forintos támogatásról lehetne dönteni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl javasolta a
tőzoltóság támogatásával kapcsolatos vitát felfüggeszteni. A következı testületi ülésre a képviselı-testület kapjon tájékoztatást a tőzoltó egyesület vagyoni, mőszaki helyzetérıl, célkitőzéseirıl, a jövıbeni mőködésének, fejlesztésének forrásairól,
majd az elhangzott módosító javaslatok, valamint a tájékoztatóban szereplı adatok figyelembevételével döntsenek a támogatás
mértékérıl.
Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
Elsıként azon képviselık szavazatát kérte akik egyetértenek azzal a módosító javaslattal, miszerint a képviselı-testület az
önkéntes tőzoltóságnak 1997. évben az elmúlt évi színtő 5,4 millió forint önkormányzati támogatást határozzon meg.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslatot 12 igen
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szavazattal, 4 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Figyelemmel a szavazás eredményére az alpolgármester az alábbi
határozatot hirdette ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1997./I.23./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Önkéntes Tőzoltó Egyesület 1997. évi támogatását a tavalyi szinten 5,4 millió forintban határozza meg.
Határidı: azonnal
Czibulka György alpolgármester elmondta, további nyitott kérdés,
hogy a Gondozási Központ gépkocsi beszerzésére mennyi összeget
biztosít a képviselı-testület, illetve megoldatlan maradt az orvosi ügyeleti ellátás további mőködtetése.
Mátyus Péterné az Egészségügyi Intézmény gazdaságvezetıje hangsúlyozta, amennyiben az ügyeleti ellátást a Tőzoltóság nem vállalja, úgy a feladat ellátásához szükséges pénzeszközt az intézmény költségvetésébe be kell állítani.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a tőzoltó egyesület vezetıjével történt egyeztetés során elhangzott az a kérdés, hogy az 5,4
millió forint fedezné e ebben az évben is a 24 órás ügyeleti
szolgálatot. Erre a kérdésre a tőzoltóság vezetıje igennel válaszolt.
Véleménye szerint a képviselı-testület tehet egy olyan kikötést,
hogy csak abban az esetben biztosítja az 5,4 milliói forint támogatást, ha a tőzoltóság a 24 órás ügyeleti szolgálatot ellátja
és továbbra is vállalja az orvosi ügyelet ellátását. Ugyanis, ha
az ügyeleti szolgálatot nem látja el, úgy nincs szükség az 5,4
millió forintra, mert a többlet támogatás azoknak a felszerelési
tárgyaknak a beszerzésére kellene, amely megalapozná azt, hogy
hivatásos tőzoltóságként területi ellátást vállaljon, és állami
támogatást igényeljen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a támogatás mértékérıl történı döntés során sem az infláció, sem pedig az
üzemanyag áremelkedés mértékét nem vették figyelembe.
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Czibulka György alpolgármester javasolta, hogy az orvosi ügyeleti ellátás kérdésében a hivatalvezetés folytasson egyeztetı tárgyalást a tőzoltó egyesület vezetıjével.
A továbbiakban kérte a képviselıket, tegyenek összegszerő javaslatot a Gondozási Központ gépkocsi beszerzésére.
Dezsı Zoltán a Fidesz Magyar Polgári Párt helyi szervezetének
vezetıje aziránt érdeklıdött, hogy a Németországból ajándékba
kapott mentıautó miért nem került üzembe helyezésre.
Hangya Lajosné a kérdésre válaszolva elmondta, a magas üzemanyag
fogyasztás miatt nem célszerő az üzemeltetése.
Dezsı Zoltán a Fidesz Magyar Polgári Párt helyi szervezetének
vezetıje felajánlotta segítségét, egy vegyes használatú gépkocsi
beszerzéséhez a Gondozási Központ részére, 1 millió forint öszszeghatárig.
Dávid István képviselı véleménye szerint mindenképpen új gépkocsi vásárlásában kell gondolkodni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint sem az orvosi ügyelet, sem pedig a gépkocsi beszerzés kérdésében nem áll
kellı információ a testület rendelkezésére ahhoz, hogy érdemi
döntést tudjon hozni. Javaslata, hogy a felmerült kérdések megoldására a jegyzı, illetve a szakbizottságok dolgozzanak ki alternatívákat és azt terjesszék be a képviselı-testület soron következı ülésére.
Czibulka György alpolgármester a vita lezárásaként az alábbi határozatot javasolta elfogadni.
A képviselı-testület az orvosi ügyeleti ellátás, valamint a Gondozási Központ gépkocsi beszerzésének kérdésében a döntést napolja el. A Képviselı-testület utasítsa a jegyzıt és az illetékes bizottságokat, dolgozzanak ki javaslatot a kérdés rendezésére.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, 17 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1997./I.23./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt és az ágazati bizottságokat,
hogy az Orvosi Ügyelet további ellátásával,
illetve a Gondozási Központ gépjármő beszerzésével kapcsolatosan dolgozzon ki konkrét
javaslatot a következı testület felé.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : bizottsági elnökök
Csorba Csaba jegyzı
Czibulka György alpolgármester felkérte Csényi Istvánt, a költségvetési csoport dolgozóját ismertesse milyen kihatással vannak
a költségvetésre a testület által hozott eddigi döntések.
Csényi István A Köztisztviselıkkel és az Önkéntes Tőzoltósággal
kapcsolatban hozott határozatok, valamint a közmunkapályázat benyújtásának figyelembevételével a költségvetési hiány 74 millió
forint jelenleg.
Czibulka György alpolgármester visszatérve a költségvetés vitájára a néptánc együttessel kapcsolatos problémákra hívta fel a
figyelmet. Köztudott, hogy a néptánc iskolai rendszerő bevezetésével a város, illetve a néptánc alapítvány több millió forintot
hoz a városnak. Így a maga részérıl jogos igénynek tartja, hogy
megfelelı támogatást kapjon a Néptánc Alapítvány, hiszen az
azért tény, ha az Alapítvány, illetve a Körösmenti Néptánc
Együttes nem lenne, akkor nem lenne ennyire népszerő a gyerekek
körében a néptánc. Hangsúlyozta, tisztességtelennek tartja, hogy
a 6,5 millió forint normatívának még az egyharmadát sem költi a
város a néptáncra. Azt is látni kell, hogy az együttes az anyagiak mellett erkölcsi sikert, elismerést is hoz a városnak, hiszen az együttes igen ismert. Szinte nincs is olyan rendezvénye
a városnak, hogy ne lennének ott a néptáncosok. Ha vendégei vannak az Önkormányzatnak, mindig számítani lehet rövidebb-hosszabb
mősorukra. Ugyanakkor pedig olyan szervezeteket, alapítványokat
is támogat a testület, amelyek igazán nem hoznak a városnak.
Dezsıné Rau Katalin a Körösmenti Néptánc Alapítvány gazdasági
vezetıje elıljárójában szerette volna emlékeztette a tisztelt
Testületet arra, miért is alapítványi formában mőködik az együttes, illetve a költségvetés készítését milyen megbeszélések
elızték meg.
A néptánc együttes alapítványi formában való mőködését a képvi-
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selı-testület 1994 óta engedélyezte és támogatja. Akkor ezt
hosszas egyeztetések, megbeszélések elızték meg. Ugyanakkor pedig döntés született arról is, hogy a zeneiskolában az oktatást
kibıvítik a néptáncra is. 1996 ıszén a jegyzı úr, Kóris
Györgyné, Nagy Istvánné, a Zeneiskola megbízott igazgatója és az
Alapítvány megegyezett abban, hogy a 97 évi költségvetést úgy
állítják össze, hogy a bérköltségek és minimális dologi költség
kerül a Zeneiskolánál betervezésre, minden egyéb költséget pedig
az alapítványnál kell tervezni. Az Alapítvány ennek megfelelıen
össze is állította a költségvetést, és benyújtotta a Költségvetési és Intézményirányítási csoporthoz. Megdöbbenéssel tapasztalják, hogy az akkori megbeszélés ellenére az alapítványt csupán 500 ezer forinttal akarja támogatni az önkormányzat. Nagyon
szomorú, hogy felelıs emberekkel történt megállapodásnak ekkora
hitele van. Az alapítvány mindent meg tett annak érdekében, hogy
a város minél több normatívát kapjon, hiszen minden olyan néptáncost beírattak a szülık a zeneiskolába, akik 6 és 22 éves kor
között vannak. Tették ezt azért, mert bíztak a tett ígéretekben
és abban, hogy ha a néptánc több pénzt hoz a városnak, akkor
biztosított a néptánc anyagi háttere. A jelenleg testület elıtt
álló költségvetés nem szól azokról a dologi költségekrıl, melyek
szükségesek ahhoz, hogy az együttes mőködjön, esetleg fejlıdjön
is. Az Alapítvány és a táncosok tisztában vannak azzal, hogy a
város költségvetésében nem ez a legfontosabb tétel, de úgy érzik
nem kérnek lehetetlent, hiszen csak abból a normatív támogatásból kérnek méltányos összeget, amit valahol mégis a néptáncosok
hoznak a városnak.
R.Nagy János a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, annak idején, amikor nagyon nehéz anyagi körülmények között mőködött az
együttes, a szülık, táncosok összefogásával létrejött az alapítvány, majd pedig az önkormányzat kihasználva a lehetıséget, hogy
amennyiben szervezett oktatásként, iskolai formában történik a
néptánc képzés, akkor az államtól normatíva igényelhetı rá, bevezette a mővészeti oktatást a zeneiskolában. Ezt azért tette a
város, hogy az így kapott pénzbıl finanszírozni lehessen a néptáncot. A költségvetésbıl kitőnik, hogy a zeneiskola alulfinanszírozott. A maga részérıl nem külön-külön nézi a zeneiskolában
a zenei és mővészeti oktatást, hanem együtt kezelve veszi számításba, hiszen egy egységet alkot az intézményen belül. Ha megbontjuk a két oktatási forma között a költségvetést, valóban a
zenei képzés túl van finanszírozva a normatívához képest, míg a
néptánc alulfinanszírozott. De hangsúlyozta, a zeneiskola öszszességében is alulfinanszírozott. A Kulturális Bizottság nem
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tudta különválasztani a néptánc alapítvány és a néptánc oktatást. Sajnálatos, hogy a Zene és Mővészeti Iskola és az Alapítvány között nincs együttmőködési megállapodás. Az lenne az optimális, ha az önkormányzat a néptáncra fordítandó összeget a zeneiskolához orientálná, de ebben az esetben mi van az alapítvánnyal? Tehát a néptáncra fordítandó összegbıl ki kell venni
azt, amelyet az alapítványnak szán a város. A Bizottság egyenlıséget húzott a néptánc és társastánc alapítvány között és úgy
gondolta, mindkét alapítványt 500-500 ezer forinttal támogatja.
Az elmúlt évben a néptánc alapítvány 1,5 millió forint támogatást kapott azért, hogy pótolni tudják a hiányzó ruhákat, egyéb
eszközöket. Ez el kell ismerni meg is látszik az együttesen. Mivel jelenleg szerényebb összeg áll rendelkezésre, ezért a bizottság a fentiek szerint határozott.
Szabó Csaba a Körösmenti Néptánc Alapítvány alapítója hangsúlyozta, ha nincs a városban egy jól mőködı néptánc együttes, akkor szinte biztos, hogy a néptánc oktatásnak sincs meg a vonzereje, hiszen azt látni kell, hogy ahol szervezett, oktatási
rendszerben foglalkoznak néptánc képzéssel, ott mindenhol ott
van egy jólmenı, felfutott együttes, ami vonzza a gyerekeket. Ha
a néptánc együttes nem kap elegendı támogatást, akkor nem tud
mőködni, akkor pedig nem lesz meg a néptánc oktatásnak sem az a
vonzó ereje, ami miatt a gyerekek ezt az oktatási formát választanák. Több lesz a csellengı gyerek. Ez senkinek nem lehet a célja. Ahhoz, hogy az együttes szakmai színvonala ne romoljon, ahhoz új és új koreográfiákat kell tanulni, amik igen költségesek,
de nagyon sok a zenekar költsége is.
Dr. Kovács Béla oktatási tanácsnok véleménye szerint már az alapítvány létrejöttét is a pénzszőke idézte elı. Az is tény, hogy
amikor a város látta, hogy a néptáncra állami támogatás kapható,
az a sanda szándéka volt, hogy ebbıl pénzt szerezhet. A normatíva egy részébıl mőködteti az együttest, másik részét pedig bevonja a város költségvetésébe. Véleménye szerint az, hogy a néptánc hol kapja meg a pénzét az teljesen mindegy, csak valahol
kapja meg. Azt kellene tudni mennyi az az összeg, amibıl ki tud
jönni a néptánc.
Dezsıné Rau Katalin hangsúlyozta, bár írásos megállapodás nem
történt, de úgy feltételezték, az adott szó is ér annyit, mint
az írás. A testület korábban már döntött arról, hogy a néptánccal kapcsolatos feladatokat az alapítvány látja el, illetve megtörtént az ısszel az a bizonyos egyeztetés, ezért úgy készült el
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a mővészeti oktatás és az alapítvány költségvetése, hogy a zeneiskolánál csak a bér jellegő kiadások és a legminimálisabb dologi költség került betervezésre, és a mőködés többi költsége az
alapítványnál. Felhívta a figyelmet arra, amennyiben a testület
figyelembe vette volna a benyújtott költségvetést, még akkor sem
került volna annyiba a néptánc, mint amit a város e célra kap.
Balog Károlyné csoportvezetı arra hívta fel a figyelmet, hogy a
néptánc oktatást nem az alapítvány, hanem a város vezette be,
illetve a normatíva felosztása is a testület feladata.
Kóris Györgyné oktatási ügyintézı elmondta, tudomása szerint pl.
Szarvason a testület az államtól kapott normatívát átadja a zeneiskolának, ahol a néptánc oktatás szintén a zeneiskola keretében történik, az alapítványnak viszont nem nyújt támogatást.
A városban nagyon sok más alapítvány is mőködik, akkor azok is
jöhetnének önkormányzati támogatásért.
Weigert László mővészeti vezetı elmondta, az alapítványnak nyújtandó 500 ezer forint gyakorlatilag az oktató bérét, illetve a
terembérleti díjat fedezi, illetve kb. 100 ezer forint marad
egész évre egyéb költségekre. Sajnos azonban a ruhák, cipık és
csízmák árai olyan magasak, hogy ebbıl képtelenség a megnövekedett gyereklétszámot csak akár egyetlen garnitúrával felruházni. Ez azt jelenti, hogy az együttes nem tud csak zenekar nélkül
fellépni. Szerette volna elmondani azt is, hogy bár valószínő
sokaknak nem jelent sokat az, hogy ez az együttes idén ünnepli
fennállásának 30 éves évfordulóját, de ezt néptáncos körökben
országosan is jegyzik, figyelemmel kisérik. A Körösmenti Néptánc
Együttesnek volt egy nagyon neves koreográfusa, Gyapjas László,
akinek halálának évfordulójára szintén itt, Gyomaendrıdön szeretnének országosan megemlékezni. Ezzel kapcsolatosan már a Budapest Táncegyüttes felvette a gyomaendrıdiekkel a kapcsolatot.
Elmondta azt is, hogy ez az együttes évek óta ingyen lép fel különbözı városi rendezvényeken, többek között Öregszılıben is.
Természetesen amikor egy-egy fellépéshez zenekari igény is van,
akkor ennek költségét azért valakinek fedezni kel. De maga az
együttes, illetve a táncosok ingyenesen lépnek fel, ezért semmit
nem kapnak.
Sajnos a zenekarok csak akkor kísérik a néptáncegyütteseket, ha
azok tiszteletdíjat, napidíjat fizetnek nekik.
Dinyáné Bánfi Ibolya /néptáncos szülı/ elmondta, amellett, hogy
az alapítványnak pénzbe kerül az együttes mőködtetése, amellett
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a szülık is komoly anyagi áldozatokat vállalnak.
Nagy Pál képviselı aziránt érdeklıdött, mi az a legkisebb öszszeg, amivel még mőködtethetı az együttes?
Dezsıné Rau Katalin válaszában elmondta, amennyiben a zeneiskolánál kerül finnanszírozásra a bér és annak járulékai, akkor még
további 3,5 millió forintra lenne szükség.
Czibulka György alpolgármester a vita lezárásaként javasolta,
hogy a képviselı-testület e témában a döntést napolja el. Kérje
fel a Kulturális Bizottságot a téma ismételt kidolgozására az
alapítvány és zeneiskola bevonásával.
A Képviselı-testület a beterjesztett javaslattal egyetértett és
15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Kulturális, Oktatási Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
hogy tekintse át a Zene- és Mővészeti Iskola
támogatását, ezen belül a zenei képzés és a
néptánc oktatás közötti önkormányzati támogatás megoszlását, továbbá ezekre figyelemmel a Körösmenti Néptánc Alapítvány többlettámogatás igénylésének lehetıségét.
Határidı: 1997. február 6.
Felelıs : R. Nagy János kult. biz. Elnök
Czibulka György alpolgármester sajnálatosnak tartotta, hogy ezek
a vitatott témák elıkészítetlenül kerültek a testület elé. Kérte
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következı két hétben tisztázzák
a vitatott kérdéseket és úgy kerüljenek az ügyek a testület elé,
hogy érdemi döntést tudjanak hozni.
Javasolta továbbá, hogy a költségvetésrıl - az itt vitatott témák pontosítása után - február 6-án rendkívüli ülés keretében
döntsön a testület.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve egyhangú szavazás-
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sal a következı döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat 1997. évi költségvetésének koncepciója megvitatására 1997. február 6-án 9
órára rendkívüli ülést hív össze.
határidı: értelem szerint.
Felelıs : alpolgármester
Czibulka György alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkás és Szakközépiskolával
kapcsolatos problémákat szintén a február 6-i ülésre tisztázza
le a hivatal illetve az illetékes bizottság, és errıl szintén a
rendkívüli ülésen döntsön a testület.
Várfi András bizottsági elnök egyetértett az alpolgármester javaslatával, de hangsúlyozta, a Mezıgazdasági Bizottság továbbra
is fenntartja álláspontját. Sajnálatosnak tartják, hogy ott ahol
jobban dolgoznak, igyekeznek a saját bevételeiket minél jobban
növelni, ott nagyobb az elvonás.
Gyomaszolg Kft. ügyvezetıi munkakör betöltése pályázat útján
Czibulka György alpolgármester az írásos elıterjesztést annyiban
szerette volna kiegészíteni, hogy javaslatot tett a pályázatot
elbíráló bizottság összetételére: Dr. Valach Béla, Knapcsek Béla, Katona Lajos, Várfi András, dr. Szendrei Éva és Czibulka
György személyében.
Magát a pályázati kiírást elfogadásra javasolta.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1997.I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıi munkakör betöltésére
nyílt pályázatot hirdet, és az alábbi pályázati felhívásban adja közre:

44

Pályázati felhívás
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselıtestülete nyílt
P Á L Y Á Z A T O T
hirdet Gyomaendrıd Város Önkormányzat Kivitelezı
és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelısségő
Társaság- "Gyomaszolg Kft. "- ügyvezetıi munkakör
betöltésére 1997. március 1-tıl öt éves idıtartamra.
A
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Kivitelezıi és
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság,
"Gyomaszolg" Kft (székhelye: Gyomaendrıd, Ipartelep út 2. szám) 1991. december 19-én került megalapításra a költségvetési üzem jogutódjaként.
A társaság tevékenységi köre: magas- mélyépítés,
útkarbantartás, szilárd kommunális hulladék szállítás és ártalmatlanítás, parkfenntartás, fuvarozás.
Az ügyvezetı feladatai:
-az eredményes mőködéshez szükséges szakmai
és gazdálkodási feltételek biztosítása,
-a kft napi munkájának irányítása és ellenırzése a jogszabályok az Alapító Okirat és a
Képviselı-testület döntéseinek megfelelıen.
Az ügyvezetı díjazását a felek közös megegyezéssel határozzák meg. Az ügyvezetı felett a munkáltató jogokat a Képviselı-testület gyakorolja.
A munkakör betöltésének alapvetı feltételei:
-legalább mőszaki szakirányú középiskolai
végzettség, valamint legalább 3 éves vezetıi
tapasztalat,
-büntetlen elıélet; a pályázó más GT-nél nem lehet vezetı tisztségviselı
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
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-fontosabb személyi adatait, szakmai életrajzának ismertetését,
-képesítésének eredeti, vagy közjegyzı által
hittelesített másolatát,
-a kft. jövıbeni mőködésével kapcsolatos elképzeléseket, stratégiai elképzelését,
-nyilatkozatot az 1986. évi VI. tv.-ben meghatározott összeférhetetlenségi kérdésekben
-30 napnál nem régibb hatósági erkölcsi bizonyítványát.
A PÁLYÁZATOT "Pályázat" jeligével, zárt borítékban 1997. február 20-án 12 óráig lehet benyújtani a Gyomaendrıd Város jegyzıjénél.
A pályázók a személyes meghallgatás idıpontjáról
külön értesítést kapnak.
A benyújtott pályázatokat a Képviselı-testület
február havi soron következı ülésén bírálja el és
errıl a pályázókat az ülés napját követı nyolc
napon belül tájékoztatja.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatást ad: Mucsi
Lajosné személyzeti ügyintézı.
A társaság mőködésébe betekintést nyújtó adatokat
1997. január 27. napjától a fenti ügyintézınél
lehet átvenni titoktartási jognyilatkozat ellenében.
A pályázó a pályázattal kapcsolatos minden információt köteles titoktartási kötelezettséggel kezelni.
Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete
Határidı: 1997. február 28.
Felelıs : Czibulka György alpolgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1997.I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyo-
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maszolg Kft. ügyvezetıi munkakör betöltésére
kiírt pályázat elbírálására ideiglenes bizottságot hoz létre.
A Bizottságba az alábbi személyeket választja:
Dr. Valach Béla, dr. Szendrei Éva, Knapcsek Béla, Katona Lajos, Várfi András képviselık, Czibulka György
alpolgármester.
Határidı: azonnal
Idıközi választás választási szerveinek megválasztása
Czibulka György alpolgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az aljegyzı által beterjesztett elıterjesztést és határozati javaslatot vita nélkül, egyhangú szavazással
elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1989. évi XXXIV. tv. 30. § /1/bekezdésében,
valamint az 1990. évi LXIV. tv. 156. § /1/
bekezdésében biztosított jogkörét - az 1997.
évi idıközi polgármester választás napjáig átruházza az Ügyrendi és Jogi Bizottságra.
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület 1997. évi munkaterve
Czibulka György alpolgármester kérte a munkatervvel kapcsolatos
véleményeket.
Hanyecz Margit képviselı javasolta a Földkiadó Bizottságok beszámolóját elıre hozni februárra.
Czibulka György alpolgármester több hozzászóló nem lévén javasolta a testületnek a munkatervet a képviselı asszony által tett
módosítással elfogadni.
A Képviselı-testület a beterjesztett munkatervet az elhangzott

47

módosítással egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a testület 1997. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:
Január:

Február:

Március:

Április:

Május:

Az 1997. évi költségvetés elıkészítése
Felelıs: Pénzügyi Bizottság
A helyi ipari és mezıgazdasági vállalkozások helyzete
Felelıs: Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltatási Bizottság,
Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság
Földkiadó Bizottságok beszámolója
Felelıs : Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság
A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj megállapításnak felülvizsgálata,
Az ivóvízberuházás alakulása
Gyomaszolg Kft. beszámolója
Felelıs : Czibulka György alpolgármester
Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi és Ügyrendi Bizottság
A város sporthelyzete; sportegyesületek, Városi Sportcsarnok, Diáksport
Felelıs: Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
Rendırség, Tőzoltóság, Polgárırség beszámolója
Közhasznú foglalkoztatás, munkaerı helyzete
Idegenforgalom: felkészülés a szezonra
Tájékoztató a Békés Megyei Vízmővek Rt. gazdálkodásáról
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Felelıs:

Június:

Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottság
A város lakosságának szociális helyzete,
A város szociális intézményeinek beszámolói
Felelıs : Szociális és Egészségügyi Bizottság
A város általános és középiskoláinak
tanévvégi beszámolója
Felelıs : Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
Környezetvédelmi helyzet áttekintése
Közterületfelügyelık beszámolója
Felelıs : Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottság

Július/
Augusztus:

A város kulturális intézményeinek vezetıinek beszámolója
Felelıs : Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
Folyékony hulladék szállításával kapcsolatos
tapasztalatok
Felelıs : Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság
Szeptember:
Vadásztársaságok beszámolói
Felelıs : Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság
Tourinform Iroda közhasznú társasággá
történı átalakítása
Felelıs : Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottság
Az egészségügyi intézmények átszervezésének
tapasztalatai, eredményei, hiányosságai
Felelıs : Szociális és Egészségügyi Bizottság
Október: Az 1997. évi költségvetés idıarányos
teljesítése.
Mi várható az év végére?
Az adócsoport tapasztaltai az 1997. évi adózásról
Felelıs : Pénzügyi Bizottság
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Közmeghallgatás
Felelıs : Polgármester
November: Bérleti díjak felülvizsgálata
Felelıs : Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltatási Bizottság
Városi Sportcsarnok, Piaciroda, LigetFürdı 1998. évi üzleti tervei
A helyi tömegközlekedés áttekintése a koncessziós szerzıdés lejárta miatt
Felelıs : Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi
Bizottság
December: Az önkormányzat 1998. évi költségvetési
koncepciója
Felelıs : valamennyi bizottság
Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
1997. évi munkájáról
1998. január, február hónapok:
Városrészi tanácskozások
Felelıs : polgármester
Határidı: értelem szerint
Felelıs : Polgármester
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatói pályázatának kiírása
Czibulka György alpolgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását, hiszen Ladányi Gáborné igazgató kinevezése lejár, tehát
a pályázat kiírása mindenképpen szükséges.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-tsetülete
21/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot
ír ki a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon igazgatói állására.
A megbízás 5 évre szól: 1997. augusztus 01tıl 2002. július 31-ig.
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A megbízás feltételei az 1993. évi LXXIX.
tv. 18. §-a alapján.
Vezetıi pótlék: a mindenkori közalkalmazotti
pótlékalap 245%-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
-a pályázó szakmai életrajzát
-az intézmény vezetésére vonatkozó programot
-a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket
A pályázat benyújtásának határideje: a Mővelıdési
Közlönyben történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázatot Gyomaendrıd Város Polgármestere
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre kérjük
eljuttatni.
határidı: azonnal, illetve 1997. július 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı,
polgármester
Az írásos elıterjesztések vitája után szót kért R. Nagy János
bizottsági elnök.
R. Nagy János bizottsági elnök elmondta, Botos János cigány kisebbségi önkormányzati képviselı lemondásával a bizottságnál egy
hely megüresedett. Kérte a testületet, hogy a Kulturális, Oktatási Sport és Kisebbségi Bizottságba Dógi Józsefné kisebbségi
képviselıt válasszák be.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1997./I.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságba Dógi Józsefné cigány kisebbségi önkormányzati képviselıt beválasztja.
A Képviselı-testület felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 6. számú mellékletét ennek
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megfelelıen módosítsa.
Határidı: azonnal, illetve március 31.
Felelıs : dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
A határozat meghozatala után szót kért Szőcs József rendır alezredes.
Szőcs József a Gyomaendrıdi Rendırırs parancsnoka rövid tájékoztatást adott város közbiztonságának helyzetérıl, majd elmondta
az évben kiemelt feladatuknak tekintik a kerékpárosok ellenırzését.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, mit tud tenni a
város vezetése a járdák csúszásmentesítése érdekében.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a járdák csúszásmentesítése a
lakosság, illetve a középületek használóinak kötelessége. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati intézmények vezetıinek figyelmét e kötelességükre felhívták, illetve a közterületfelügyelık fokozottan ellenırzik a járdák állapotát e tekintetben.
Czibulka György alpolgármester rosszallását fejezte ki a Gyomaszolg Kft. felé az önkormányzati kezeléső utak és járdák takarításával kapcsolatosan. Kifogásolta, hogy azok csúszásmentesítése nem történik meg kellı mértékben.
Mindezek elhangzása után több bejelentés, kérdés nem lévén az
ülést bezárta.

K.m.f.
Czibulka György
alpolgármester

Megyeri László
aljegyzı

R. Nagy János
hitelesítı

dr. Valach Béla
hitelesítı
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