Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. február 6i rendkívüli 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, R.
Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr.
Valach Béla, Várfi András képviselık,
Megyeri László aljegyzı,
Balog Károlyné, Nagy Istvánné, Gyuricza Máté, Pápai
Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
tárgyalási joggal Nyeste Lajos a Békés Megyei Tőzoltóság parancsnoka,
önkormányzati intézmények vezetı, pártok képviselıi,
Szőcs József a helyi Rendırıs parancsnoka, a helyi
és a megyei sajtó képviselıi
Czibulka György alpolgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait a hivatal csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jelen volt 16 fı képviselı, Nagy Pál képviselı
úr elızetesen jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Garai János és Bátori
Gyula képviselı urakat.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el.
Napirend:
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1./

Az Önkormányzat 1997. évi költségvetési koncepciójának
második fordulós vitája
- A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl
szóló rendelet módosítása
- Javaslat a köztisztviselık 1996. évi egyszeri bérkiegészítésére
- A városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosa
vezetıi pótlékának meghatározása
- Az Önkéntes Tőzoltóság Köztestületté alakulása

Az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének a., b pontja alapján az alábbi
napirendeket a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja.
2./

A Sarkadi Cukorgyári Rt. részvényeinek értékesítése

3./

Dégáz üzletrészek felhasználásása

4./

Javaslat a tisztségviselık 1997. évi bérfejlesztésére

5./

Rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezés

Az Önkormányzat 1997. évi költségvetési koncepciójának második
fordulós vitája
- A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl,
az önkormányzat tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló rendelet módosítása
Czibulka György alpolgármester bevezetıjében elmondta, az 1./
napirendi pont francia bekezdésben felsorolt témák azok, amelyekrıl a költségvetés kapcsán szükséges döntést hoznia a testületnek, ahhoz, hogy a költségvetés végleges sarokszámait a
mai ülésen ki lehessen alakítani.
Kérte a képviselıket, hogy elsıként a rendelet módosítással
kapcsolatban mondják el véleményeiket.
A tisztségviselık 1997. évi bérfejlesztésének tárgyalásakor a
Pénzügyi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottságok megállapították, hogy a tisztségviselık költségtérítési általányát célszerő megszüntetni, és az olyan jellegő kiadásokat, amelyek a
tisztség ellátásával esetenként felmerülnek az alapbérben elismerni. Ennek oka, hogy a költségtérítés ma már SZJA és Tb
köteles juttatás. Mindezekre figyelemmel a bizottságok javasolják az 5/1995./III.2./KT. számú rendelet 5. §, illetve a
rendelet címének " valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl " szövegrészét hatályon kívül helyezni.
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Mivel a képviselık részérıl hozzászólás, vélemény a rendelettervezettel kapcsolatban nem hangzott el, az alpolgármester
javasolta a rendelet megalkotását. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1997./.../KT. számú rendeletét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl
szóló 5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról
- Javaslat a köztisztviselık 1996. évi bérének egyszeri
keresetkiegészítésére
Czibulka György alpolgármester elmondta, az elmúlt testületi
ülésen a költségvetési koncepció vitája során szóbeli kérés
alapján merült fel a köztisztviselık egyszeri bérkiegészítésének kérdése. Akkor a képviselı-testület olyan döntést hozott,
miszerint felkérte a Pénzügyi, illetve az Ügyrendi és Jogi bizottságot, hogy tekintse át a köztisztviselık egyszeri bérkiegészítésének lehetıségét, és azt terjessze be a képviselıtestület soron következı ülésére.
A bizottságok részérıl két alternatíva került elıterjesztésre.
Az Ügyrendi és Jogi bizottság egy havi bér 50 %-os mértékének
megfelelı bérkiegészítés javasolt, melynek pénzügyi vonzata
1.800 E forint, míg a Pénzügyi bizottság személyenként átlagosan bruttó 10.000 Ft egyszeri kiegészítést javasolt, ennek
pénzügyi vonzata 945.000 Ft. A bizottságok egyetértettek abban, hogy a bérkeret felhasználásáról, annak elosztásáról és
mértékének meghatározásáról a jegyzı munkáltatói jogkörében
döntsön.
Kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
Mivel hozzászólás, vélemény nem hangzott el az alpolgármester
felkérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat I.és II.
alternatívájáról külön külön szavazzanak.
A képviselı-testület a határozati javaslat I. alternatíváját 6
igen, 2 ellene és 8 tartózkodás mellett, míg a II. alternatívát 10 igen, 2 ellene és 4 tartózkodás mellett támogatta.
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A szavazás eredményére figyelemmel az alpolgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek
egyszeri keresetkiegészítésére felhasználható bérkeretet 945.000 forintban állapítja meg.
A bérkeret felhasználásáról, a munkavállalók közötti megosztásáról és mértékének megállapításáról a jegyzı munkáltató
jogkörében dönt.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
- Vezetıi pótlék meghatározása
Czibulka György alpolgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dávid István képviselı nem értett egyet a pénzügyi bizottság
által javasolt 200 % -ban történı vezetıi pótlék megállapításával. Szerette volna megismerni dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos munkaköri leírását, illetve tájékoztatást kapni
arról, hogy az 1996. december 31-el megszőnı szülıotthonból az
ingóságok milyen módon és kiknek lett kiárusítva, ugyanis különbözı szóbeszédek terjedtek el a városban ezzel kapcsolatban.
Czibulka György alpolgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a gyomaendrıdi mentıállomás megszőntetésérıl is kosza hírek terjedtek el, hír azonban alaptalan, ugyanis csak az
éjszakai ügyeleti rendszer szőnt meg, amely azt jelenti, hogy
éjszaka a mentıállomáson nincs diszpécser és ügyeletes nıvér.
Az ügyeletes mentıautó a központtal rádió összeköttetésben
áll.
Véleménye szerint az ingóságok kiárusításával kapcsolatos kérdéssel a szakbizottsági ülésen kellene foglalkozni.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a fıorvos asszony
vezetıi pótlékának meghatározásával várni kellene az új polgármester hivatalba állásáig.
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Czibulka György alpolgármester hangsúlyozta, nem polgármester
függı az, hogy mennyi a fıorvos asszony vezetı pótléka.
Azt mindenképpen látni kell, hogy az egészségügyi intézményben
elég rendezetlen helyzetek voltak, amikor a fıorvos asszony az
intézmény vezetését átvette. Ezt a rendezetlen helyzetet viszonylag rövid idı alatt sikerült helyre tennie.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, a pénzügyi bizottság ülésére a fıorvos asszony munkaköri leírása kiosztásra
került, a bizottság ennek ismeretében hozta meg döntését. Mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy a fıorvos asszonyt a képviselı-testület nevezte ki, tehát magasabb vezetınek számít. A
közalkalmazotti törvény értelmében a magasabb vezetıi pótlékot
200 %-300 %-ban lehet megállapítani.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság
véleménye szerint az egészségügy jelenlegi helyzetében, amikor
különbözı változásokon megy keresztül, egy ilyen jellegő intézménynek a vezetése teljes embert kíván, ezért gondolta úgy
a bizottság, hogy a 200 %-ot mindenképpen oda kell adni a fıorvos asszonynak.
Személy szerint nem értett egyet azzal, hogy a Dávid képviselı
úr kérdésével a szakbizottsági ülésen foglalkozzanak a kérdésre most kell választ kapnia a testületnek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a feltett
kérdést és a vezetıi pótlék meghatározását külön kellene választani. Az elıterjesztésben szereplı 200 % -ot mindenképpen
javasolta megszavazni, ugyanis a magasabb vezetı pótlék mértékét a közalkalmazotti törvény írja elı. A feltett kérdésre a
szavazást követıen a fıorvos asszony adjon választ.
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnök
nem értette, hogy miért éppen a városi egészségügy felelıs vezetıjének a vezetıi pótlékáról vitatkozik a testület, mikor az
önkormányzati intézmények vezetıinek zömében 200 % a vezetıi
pótléka.
Kérte az alpolgármester urat, hogy vita nélkül bocsássa szavazásra a határozati javaslatot.
Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1997./II.6./KT.számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıjének dr. Gedei Margitnak a magasabb vezetıi
pótlékát 200 %-ban határozza meg 1997. január 1-tıl.
Az új vezetı pótlék megállapítása miatt a 362/1995./XII.21./KT. számú határozatból a magasabb vezetıi pótlékra vonatkozó rész 1997. január 1-tıl hatályát
veszti.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után az alpolgármester felkérte dr.
Gedei Margit fıorvos asszonyt válaszoljon Dávid István képviselı úr kérdésére.
Dr. Gedei Margit fıorvos asszony a szülıotthon bezárását követıen elvégezték a leltározást a szükséges selejtezést, azokat
az eszközöket, bútorzatokat, amelyeket a késıbbiekben még
használni tudnak elraktározták.
A fennmaradó bútorzatokat, fıleg vaságyakat, matracokat, szekrényeket, néhány csecsemı ágyat kiárusítottak, a dolgozók között, illetve a Városi Gondozási Központ egyéb használati tárgyak mellett megvásárolt 8 db vaságyat. A megmaradt csecsemı
ágyakat átadták a védınıknek, hogy az arra rászoruló kisgyermekes családoknak adják át minimális összeg ellenében.
Meg kívánta jegyezni, hogy a kiárusított ingóságok többségét
30-40 éve vásárolta a szülıotthon, a legjobb állapotú matracok
is 15 évesek voltak.
Minden egyes eladásról számlát írtak, az eladott ingóságok
listájáról, áráról bárki tételes kimutatást kérhet az egészségügyi intézménytıl.
Dávid István képviselı elmondta, információi szerint az ingóságok kiárusítása nem a fıorvos asszony által elmondottak szerint történtek, ugyanis a volt szülıotthon vagyona a megvásárlás sorrendjében nem az önkormányzat intézmények kiszolgálását
látta el elsısorban, hanem a magánvállalkozásokét. A maga részérıl az ügy tisztázásának érdekében kérte, hogy az Ügyrendi
és Jogi Bizottság vizsgálja ki az ingóságok értékesítésének
körülményeit.
Dr. Gedei Margit fıorvos hangsúlyozta, az idı rövidsége miatt
nem lett volt lehetıség arra, hogy magánvállalkozásokat elınybe részesítsenek. Mint azt a fentiekben is elmondta, a Gondozási Központ a 8 db vaságyon és egyéb használati tárgyon kí-
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vül, amit megvásárolt, másra nem tartott igényt.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke, módosító indítványként
javasolta, hogy a következı testületi ülésig a képviselıtestület kapjon tételes kimutatást a kiárusított ingóságokról
/ számáról, eladási áráról, és névszerint kik vásárolták meg
azokat/, melynek ismeretében a képviselı-testület dönt arról,
hogy szükségesnek tartja e a további vizsgálatot, vagy nem.
Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket döntsenek a módosító javaslatról, miszerint a képviselı-testület
utasítsa a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıjét, hogy a
képviselı-testület soron következı üléséig készítsen részletes
kimutatást az 1997. január 1-tıl megszőntetett városi Szülıotthon ingóságai értékesítéseinek körülményeirıl. / Kik milyen
formában, milyen összegben vásároltak. /
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag 16 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Városi Egészségügyi Intézmény
vezetıjét, hogy a képviselı-testület soron
következı üléséig készítsen részletes kimutatást az 1997. január 1. napjától megszüntetett városi Szülıotthon ingóságai
értékesítésének körülményeirıl. / Kik milyen formában, milyen összegben vásároltak. /
Határidı: 1997. február 27.
Felelıs: Dr.Gedei Margit intézményvezetı
- Városi Könyvtár kérelme
Czibulka György alpolgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
könyvtárak fejlesztésére programot dolgozott ki, melynek következtében minden városi könyvtár számára 250 ezer forintot
utalnak ki. A támogatási összegbıl a könyvtár számítástechnikai eszközöket szeretne vásárolni.
A támogatási szerzıdésben a képviselı-testületnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a fejlesztéssel kapcsolatosan
felmerülı mőködési kiadásokat biztosítja.
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Az intézményvezetı a számítástechnikai eszközök mellé szeretne
még egy lézernyomtatót is vásárolni, amelyhez 100 eze forint
többlet támogatást kér a képviselı-testülettıl.
A Kulturális, valamint a Pénzügyi Bizottságok az elıterjesztést megtárgyalták és egyhangúlag javasolták, hogy az önkormányzat a fejlesztéssel kapcsolatos mőködési kiadásokat biztosítsa az intézmény költségvetésében./ Határozati javaslat 1.
pontja./
A kért 100 ezer forint többlet támogatás biztosításával kapcsolatban a bizottságok kétféle határozati javaslatot terjesztettek elı. A határozati javaslat 2. pontja szerint- mellyel a
pénzügyi bizottság egyetértett- a képviselı-testület biztosítja a 100 ezer forintot, míg a 3. pont szerint a számítástechnika fejlesztésre kért 100 ezer forintot nem biztosítja.
A 2-3. számú javaslatot a Kulturális bizottság 50-50 %-ban támogatta.
Felkérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
Mivel hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, az alpolgármester kérte a képviselıket, hogy elsıként
a határozati javaslat 1. pontjáról szavazzanak.
A képviselı-testület a határozati javaslat 1. pontját 14 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kötelezettséget vállal a Városi Könyvtárnál a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott
250 E forintos számítástechnikai fejlesztés mőködési költségeinek biztosítására.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után az alpolgármester arra kérte a
képviselıket, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak, miszerint a képviselı-testület a városi Könyvtár számítástechnikai fejlesztésére a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott
250 ezer forint pótlására 100 ezer forintot biztosít lézernyomtató vásárlásához.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.
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A szavazás eredményére figyelemmel az alpolgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
számítástechnikai fejlesztéséhez a Nemzeti
Kulturális Alaptól kapott 250 E forint
pótlására 100 ezer forintot biztosít
lézérnyomtató vásárlásához az 1997. évi
költségvetésben.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
- Az Önkéntes Tőzoltóság köztestületté alakulása
Czibulka György alpolgármester elmondta, az elmúlt testületi
ülésen a költségvetési koncepció tárgyalásakor a képviselıtestület hosszas vita után az Önkéntes Tőzoltóság ez évi támogatását a koncepcióba betervezett 10 millió forinttal szemben
a tavalyi szinten 5,4 millió forintban határozta meg.
Mint ismeretes a tőz elleni védekezésrıl szóló törvény értelmében az önkéntes tőzoltó egyesületek 1998-tól csak köztestületi formában mőködhetnek tovább. A köztestület létrehozásához
azonban két alapvetı feltételnek kell teljesülnie. Egyik, hogy
a tőzoltó egyesületnek az önkormányzattal együtt köztestületet
kell létrehozni, a másik, hogy a köztestületnek rendelkezni
kell azokkal a személyi, tárgyi mőszaki feltételekkel, amelyeket a törvény minimum normaként elıír.
Az egyesület képviselıjének nyilatkozata szerint a képviselıtestület által megszavazott 5,4 millió forint támogatás az elmúlt évi szinten történı mőködéshez elegendı, de nem teszi lehetıvé, azokat a fejlesztéseket, amely a jogszabály által elıírt normatívának való megfelelést finanszírozná.
Ebben a témában több képviselınek is az volt a véleménye, hogy
nem szabad kizárni annak lehetıségét, hogy az egyesület Önkéntes Tőzoltósággá alakuljon, még akkor is, ha ebben az évben az
önkormányzat részérıl további áldozatvállalást igényel.
A tőzoltóság jövıbeni helyzetének kérdésén kívül további nyitott kérdés maradt a Gondozási Központ gépjármő beszerzése,
amely annyiban kapcsolódhat a tőzoltósághoz, hogy adott esetben az egyesület vállalná, hogy a használatában lévı önkormányzati tulajdonú gépjármő parkkal átvállalná az intézmény
ebéd-és betegszállítási feladatát.
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Tehát a mai ülésen a képviselı-testületnek döntenie kell arról, hogy kíván e köztestületet létrehozni az önkéntes tőzoltó
egyesülettel, illetve ehhez kapcsolódóan állást kell foglalnia
a Gondozási Központ gépjármő beszerzésének kérdésében.
A rövid bevezetı után átadta a szót Nyeste Lajos úrnak a Békés
Megyei Tőzoltóság parancsnokának.
Nyeste Lajos tőzoltó parancsnok elmondta, az alpolgármester a
bevezetıjében már útalt arra, hogy 1998-tól csak azok az önkéntes egyesületek nyújthatnak be pályázatot központi támogatásra, amelyek az önkormányzattal együtt köztestületet alapítanak.
A határozati javaslat 1. pontjában a köztestület alapításával
kapcsolatos többletköltségek biztosítására megjelölt 2,6 millió forint önkormányzati támogatás arra szolgálna, hogy az
egyesület a kormányrendeletben elıírt mőködési feltételekhez
szükséges feltételeket megteremtse. Ez a minimum feltétel pedig arra szolgálna, hogy a védı felszerelések szintjén a minimálisan elıírt követelményeket biztosítani tudják a tőzoltók
számára.
Ahhoz, hogy a tőzoltó a feladat végzése során biztonsággal
tudjon dolgozni, a legegyszerőbb védı felszerelés beszerzéséhez is 100 ezer forintra van szükség.
Tájékoztatásként elmondta, az idei évben a kormány az állami
költségvetésben 8,75 milliárd forintot biztosít a hivatásos
tőzoltóságok mőködtetésére. Az ország lakosságára levetítve ez
az összeg 875 Ft/lakos/ év jelent.
A döntés során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a helyi állampolgárnak is ugyan annyi joga van a tőzvédelemre,
tőzbiztonságra, mint egy Budapesten élınek. Egy kétmillió lakos után járó támogatásból koncentráltan sokkal többet lehet
juttatni, mint adott esetben egy 20 km-re lévı Szarvasról,
ahonnan 20 percnél elıbb fizikailag képtelenség, hogy a tőzoltóság Gyomaendrıdre átérjen. Egy tőzesetnél az idı nagyon sokat számít, ugyanis azon idı alatt míg a hivatásos tőzoltóság
megérkezik jelentıs károk keletkezhetnek amiatt, hogy az egyesületi tőzoltók részére nem áll rendelkezésre az a védıfelszerelés, amellyel a tőzoltásban maximális biztonsággal részt
tudnak venni.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök a témával kapcsolatban az
alábbi problémákat vetette fel.
Mint azt az alpolgármester úr is elmondta, az elmúlt testületi
ülésen a képviselı-testület döntött arról, hogy a tőzoltóságot
az idei évben 5,4 millió forinttal támogatja. Éppen ezért nem
értette, miért kell errıl a mai ülésen errıl ismét tárgyalni.
A következıkben tájékoztatásként elmondta, tudomása szerint
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három féle tőzoltóság létezik. Egyik a hivatásos tőzoltóság,
amelynek állami normatív támogatás jár, a következı a köztestületi tőzoltóság, amely köztestület csak úgy hozható létre,
ha abba a képviselı-testület, mint alapító tag részt vesz.
Ettıl kezdve a köztestület jogosult arra, hogy olyan állami
támogatást igényeljen, amely csak adható, de nem jár, és ha az
adható állami támogatás nem fedezi a mőködési költségeket, akkor a hiányzó összeget az önkormányzati költségvetésbıl kell
biztosítani.
A harmadik típusa a tőzoltóságnak, az egyesületi formában, civil szervezıdésként mőködı tőzoltóság, amely ugyan úgy igényelhet önkormányzati támogatást, mint bár melyik városi civil
szervezet, egyesület.
Aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy a köztestület létrehozásával a tőzoltóság mőködtetése évrıl évre növekvı kiadást
fog jelenteni a városnak. A jelenlegi anyagi helyzetben nem
biztos, hogy a város megengedheti magának azt a luxust, hogy
önkéntes tőzoltóságot hozzon létre.
Garai János képviselı a maga részérıl a jelenlegi formában az
elmúlt évben biztosított feltételek mellett javasolta a tőzoltó egyesület további mőködtetését.
Hangya Lajosné bizottsági elnök indítványozta, hogy a határozati javaslat 5. pontját a költségvetés kapcsán külön napirendként tárgyalja a testület.
Egyrészt mivel a szociális bizottságnak nem volt lehetısége a
témát megtárgyalni, másrészt az ebéd-és betegszállítási feladat átvállalásával kapcsolatban folynak az egyeztetések a
Gondozási Központ vezetıje és a tőzoltó egyesület parancsnoka
között.
Czibulka György alpolgármester kérte a képviselıket, döntsenek
a képviselı asszony módosító indítványáról, miszerint a képviselı-testület a határozati javaslat 5. pontját a költségvetés
kapcsán külön napirendként tárgyalja.
A képviselı-testület egyhangúlag 16 igen szavazattal az módosító indítványt támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Önkéntes Tőzoltóság Köztestületté alakulása tárgyú elıterjesztés határozati javaslatának 5. pontját külön napirendként
tárgyalja.
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Határidı: azonnal
Megyeri László aljegyzı emlékeztetni kívánta a testületet arra, miszerint az elmúlt évben hozott határozatában megbízta a
polgármestert, hogy kössön együttmőködési megállapodást az
tőzoltó egyesülettel az önkormányzatra háruló tőzvédelmi feladatok ellátására.
Lényegében ennek keretén belül vetıdött fel, hogy a tőzvédelemrıl szóló törvény értelmében az önkormányzat a tőzoltó
egyesülettel közösen esetleg létrehozza a köztestületet.
A képviselı-testület az elmúlt ülésén a költségvetési koncepció vitájakor döntött arról, hogy a tőzoltó egyesületet, mint
civil szervezıdést az elmúlt évi szinten 5,4 millió forinttal
támogatja, de nem zárta le azt a kérdést, hogy 1998-tól kíván
e a tőzoltó egyesülettel közösen egy olyan köztestületet létrehozni, amely esetleg állami feladatot is átvállal és esélylyel pályázhat állami támogatásra.
Véleménye szerint ahhoz, hogy ezt a kérdést véglegesen lezárják, most a költségvetés kapcsán kellene dönteni a testületnek
arról, hogy akar e köztestületet létrehozni, vagy nem. Ha nem,
akkor a tőzoltó egyesület továbbra is civil szervezıdésként
fog mőködni, de ha igen akkor csak úgy lesz értelme a köztestületnek és területi ellátás megigénylésének, ha ehhez a feltételek biztosítottak.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a köztestület létrehozásának kérdésében igen nagy vita volt a pénzügyi bizottság
legutóbbi ülésén.
Kétségtelen, hogy mindenki számára jobb lenne, ha a városban
egy magasabb színvonalú tőzoltóság látná el a tőzoltási feladatokat, a kérdés azonban az, hogy kinek kell ezt finanszírozni, ha az önkormányzatra hárul ez teher, lesz erre pénze a
városnak. Lényegében ezek a kérdések, amelyekben nem látunk
igazán tisztán, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni,
kapunk e állami támogatást a feladat ellátására és ha igen akkor mennyi lesz az az összeg.
Mindezek ellenére a pénzügyi bizottság egyetértett azzal, hogy
a köztestület alapításával kapcsolatos többletköltségekre 2.6
millió forintot különítsenek el az 1997. évi költségvetésbe,
azzal a feltétellel, hogy a kifizetésre addig nem kerülhet
sor, míg nem látjuk tisztán a köztestület megvalósulását.
Mivel a bizottság ezen felétele a határozati javaslata 1.
pontjában nem fogalmazódott meg, ezért indítványozta az 1.
pontot a fentiek szerint kiegészíteni.
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Nyeste Lajos tőzoltó parancsnok elmondta a központi költségvetés 400 millió forintot szán az önkéntes tőzoltóságok támogatására, amely összeg feltételezhetıen 1998-ban sem lesz kevesebb. Jelenleg az országban 20-25 önkéntes tőzoltó egyesületnél nincs több, aki a köztestület szerinti pályázatban részt
tudna venni. Amennyiben a köztestület létrehozásához a feltételeket megtudják teremteni, úgy feltehetıen a mőködéshez
szükséges pénz jelentıs részét a központi támogatás biztosítani fogja. Az összeg nagyságára azonban ma még nem lehet garanciát vállalni.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a parancsnok úrtól megkérdezte, tud e garanciát vállalni arra, hogy a szarvasi önkéntes tőzoltóság a mőködési területet átadja Gyomaendrıd városának.
Továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés e témában, hiszen
senki nem tud garanciát vállalni az állami támogatás mértékére, ezáltal nem tudhatjuk, hogy az önkormányzatnak mekkora
összeggel kell a mőködtetéshez hozzájárulni.
Véleménye szerint a jelenlegi költségvetési helyzetben, azon
felül, hogy elismerjük és megköszönjük a tőzoltó egyesület eddigi tevékenységét, munkáját a legtöbb amit tehet az önkormányzat, hogy 2,6 millió forint támogatást elkülönít a költségvetésében.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök értelmezése szerint a 2,6
millió forint a köztestület létrehozásához szükséges feltételrendszernek a megteremtéséhez szükséges.
Nem tudjuk azonban, hogy a köztestületnek a fenntartása menynyibe fog kerülni, többe kerül e, mint a jelenlegi egyesületi
mőködtetés. Nem tudható továbbá az sem, hogy ha adott esetben
megtörténik a köztestület létrehozása, de mégsem nyernek központi támogatást, úgy mennyivel fog növekedni az önkormányzatra háruló fenntartási teher, illetve a támogatási igény.
Tímár Vince az önkéntes tőzoltó egyesület elnöke hangsúlyozta,
a köztestület ugyan úgy fog mőködni, dolgozni, mint a tőzoltó
egyesület. Lényegében a köztestület létrehozására azért van
szükség, mert állami támogatás igénybevételére csak köztestületek pályázhatnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, továbbra sem kapott
választ arra a kérdésére, hogy abban az esetben, ha a köztestület nem nyer a pályázaton, úgy a fenntartása, mőködtetése
mennyivel fog többe kerülni, a jelenlegi önkéntes egyesületétıl.
Nyeste Lajos tőzoltó parancsnok a kérdésre válaszolva elmond-
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ta, az önkormányzatnak és a tőzoltó egyesületnek a köztestület
alapszabályában kell meghatározni a fenntartására, mőködtetésére vonatkozó feltételeket.
A mőködési terület kijelölésérıl a Belügyminiszter minden év
augusztus 31-ig dönt. Tehát abban az esetben, ha a feltételek
adottak a területi ellátás igénybevételéhez, úgy a megyei tőzoltó parancsnoknak kell javaslatot tenni a minisztérium felé,
aki a
feladatarányos költségvetési fedezetet beállítja a költségvetésbe. Az összeg nagyságára azonban nem lehet garanciát adni.
Hangsúlyozni kívánta a város lakosságának tekintetében a köztestület létrehozása abban jelentene óriási elırelépést, hogy
a tőzoltási alapellátást nem a Szarvasról 20 perc alatt átérı
hivatásos tőzoltóságtól, hanem az 5 perc alatt a helyszínre
érı helyi önkéntes tőzoltóságtól kapná.
Megyeri László aljegyzı javaslata szerint a 2,6 millió forint
támogatást kötheti olyan feltételhez a testület, hogy a költségvetésében ezt az összeget elkülöníti és csak abban az esetben biztosítja annak felhasználását, ha megalakul a köztestület, és a Belügyminiszter kijelöli a mőködési területet.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a 2,6 millió
forint biztosítása nélkül az egyesület nem tudja azokat a feltételeket megteremteni, amelyek a köztestület létrehozásához a
jogszabály elıír.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl egyetértett a
2,6 millió forint egyszeri támogatásnak a biztosításával,
azonban szintén aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy évrıl évre egyre több támogatást kell majd biztosítani a tőzoltóságnak.
Azt mindenképpen látni kell, hogy az önkormányzatnak elsısorban a kötelezıen ellátandó feladatokat kell finanszírozni, ha
figyelembe vesszük, hogy a 2,6 millió forinttal együtt összesen 8 millió forint az támogatás, amit a tőzoltóságnak biztosítunk az idei évre, ez az összeg pont annyi, mint amennyire
az Ipari Iskolának az 1997. évi mőködéshez szüksége van.
R. Nagy János bizottsági elnök javasolta, hogy a 2,6 millió
forint, mint egyszeri támogatást zárolja a képviselı-testület
a költségvetésben. A köztestület létrehozásával kapcsolatos
elıkészítı feladatok kidolgozásával megbízott bizottság készítse elı a köztestület létrehozását, az alapszabályban rögzítse a köztestület további fejlesztésére, fenntartására és
mőködtetésére vonatkozó feltételeket. Ezáltal a testület választ fog kapni arra a kérdésre, hogy az önkéntes tőzoltóság
mőködtetése a jövıben mennyibe fog kerülni, melynek ismereté-
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ben dönthet a 2,6 millió forintnak a felszabadításáról.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a
határozati javaslat 2. pontjának utolsó mondatában megfogalmazottak, miszerint " javaslatot tesz az 1997. évben fejlesztésre fordítandó összeg nagyságára és forrására " a 2,6 millió
forint felett további összeget jelentene. Továbbá a határozati
javaslat 4. pontja" biztosítja a köztestület számára a fejlesztési források igénybevételét" további kiadásokat jelent az
önkormányzatnak?
Megyeri László aljegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, lényegében a határozati javaslat gondolatmenete az lett volna, amit
az R. Nagy képviselı úr is elmondott, miszerint a testület maximum 2,6 millió forintot biztosít erre a célra, majd, a köztestület létrehozása feltételeinek kidolgozása után lesz látható, hogy konkrétan mekkora összegre lesz szükség.
Garai János képviselı a tőzoltó parancsnok úrtól megkérdezte,
Gyomaendrıd Város tőzvédelme a jelenlegi felállásban mennyire
megbízható, és mennyire megfelelı.
Nyeste Lajos tőzoltó parancsnok a kérdésre válaszolva elmondta, a megyei tőzoltóság az önkéntes egyesület mőködését, csak
az egyesülési törvény szerint vizsgálhatja, elvileg annak gazdálkodást nincs joga vizsgálni, ellenırizni.
Mindössze annyit tud mondani, hogy a jelenlegi formában biztosítja azokat a feladatokat, amelyeket ezelıtt 20 évvel is tudott, hogy tőz esetén kivonul a helyszínre és elvégez bizonyos
feladatokat, addig, amíg a hivatásos tőzoltóság megérkezik.
Ahhoz azonban, hogy a tőzoltásban teljes biztonsággal részt
tudjon venni, rendelkeznie kell a szükséges védıfelszereléssel, a tőzoltóknak különbözı szakvégzettségeket kell megszerezniük.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint a 2,6 millió forint felhasználása mindenképpen minıségi változást jelentene a tőzoltóság mőködésének tekintetében. Nem látta igazán azt az oldalát, hogy mitıl növekedne a fenntartási kiadása
egy köztestületnek a tőzoltó egyesülettel szemben.
Mindenképpen javasolta a 4 pontos határozati javaslatnak az
elfogadását.
Kolohné dr. Kulik Éva az önkéntes tőzoltó egyesület elnöke arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy a döntés során mérlegeljék azt, hogy eddig az egyesületnek volt lehetısége pályázatokat benyújtani, amely lehetıséget ki is használtak és szép
összegeket nyertek pályázati úton. Azonban 1998-tól a jogsza-
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bályi elıírások szerint csak akkor tudnak pályázatot benyújtani, ha köztestületté alakulnak. Pályázati pénzek nélkül nem
tud az egyesület mőködni, a meglévı értékek tönkre fognak menni.
Tehát ahhoz, hogy továbbra is mőködıképes tőzoltósága legyen a
városnak, és ne 20 perc, hanem adott esetben 5 perc alatt tudjanak kiszállni, és teljes biztonsággal elkezdeni a tőzoltást, szükség van arra a 2,6 millió forintra, amibıl ezeket a
feltételeket elı tudják teremteni.
Czibulka György alpolgármester a vitát lezárva, felkérte a
képviselıket, döntsenek a határozati javaslat 1. pontjáról.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 7 ellen szavazattal
és 1 tartózkodás mellett hozta meg döntését.
A szavazás eredményébıl az alpolgármester megállapította, hogy
szavazategyenlıség áll fenn, így a SZMSZ 18. § /8/ bekezdése
értelmében szavazategyenlıség esetén a polgármester 30 perc
szünetet rendelhet el, a bizottsági egyeztetések céljából. Az
egyeztetés követıen újra szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Ismételt szavazategyenlıség esetén a javaslatot a
következı testületi ülésen újra kell tárgyalni. Ez az eljárás
nem alkalmazható azokban a kérdésekben, amelyekben a döntéshez
minısített többség szükséges.
Ezt követıen az alpolgármester szüntet rendelt el.
A szünet után szót kért dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi
bizottságának elnöke.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra,
hogy az Ötv. 15. § /1/ bekezdése értelmében önkormányzati társulás létrehozásához minısített többségő szavazatra van szükség, ennek megfelelıen az újra szavaztatás oka fogyottá válik.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a vita során elhangzott vélemények, hozzászólások alapján a képviselı-testületnek
elsıként arról kellett volna dönteni, hogy a 2,6 millió forintot, mint költségvetési tételt biztosítja e a tőzoltóságnak az
önkormányzat 1997. évi költségvetésében.
Majd ezt követıen a hozott döntésnek megfelelıen megbízni az
adott bizottságot, vizsgálja meg a köztestület alakulásának
lehetıségét, költségeit, és amennyiben erre a bizottság javaslatot tesz és azt a képviselı-testület elfogadja, úgy felszabadítják a tőzoltóság számára a 2,6 millió forintot, és ezzel
egy idıben döntenek a köztestület létrehozásáról.
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Mindezek figyelembe vételével indítványozta, hogy a képviselıtestület a köztestületi formában mőködı önkéntes tőzoltóság
létrehozásának szándékáról a mai ülésen ne döntsön, a határozati javaslat 1. pontja kerüljön módosításra, miszerint a képviselı-testület a köztestület alapításával kapcsolatos költségek biztosításához az 1997. évi költségvetés céltartalékában
egyszeri támogatásként 2,6 millió forintot biztosít.
Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıtestületet, döntsenek a Katona képviselı úr módosító javaslatáról, miszerint a képviselı-testület a köztestület alapításával kapcsolatos költségek biztosításához egyszeri támogatásként 2,6 millió forintot biztosít az 1997. évi költségvetés
céltartalékába.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslatot 12 igen
szavazattal, 4 ellen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1997./II.6./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a köztestület alapításával kapcsolatos
költségek biztosításához egyszeri támogatásként 2,6 millió forintot biztosít az
1997. évi költségvetés céltartalékába.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A határozat meghozatala után az alpolgármester kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról döntsenek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a köztestület
létrehozásával kapcsolatos elıkészítı feladatok ellátására egy
ideiglenes bizottságot hozzon létre a testület, melynek tagjai
közé az önkéntes tőzoltó egyesület parancsnokát is javasolta
megválasztani.
Czibulka György alpolgármester egyetértve a képviselı úr javaslatával a határozati javaslat 2. pontjának elsı mondatát az
alábbiak szerint javasolta kiegészíteni. A képviselı-testület
a köztestület létrehozásával kapcsolatos elıkészítı feladatok
ellátására ideiglenes bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjainak javasolta a bizottság elnököket és az
Önkéntes Tőzoltó Egyesület parancsnokát megválasztani.
Kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslat 2. pontját az
általa javasoltak figyelembe vételével fogadják el.
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A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
a köztestület létrehozásával kapcsolatos
elıkészítı feladatok ellátására ideiglenes
bizottságot hoz létre.
A képviselı-testület az ideiglenes
bizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Dr. Szendrei Éva
bizottsági elnök,
Hangya Lajosné
bizottsági elnök,
Várfi András
bizottsági elnök,
Katona Lajos
bizottsági elnök,
Dr. Valach Béla
bizottsági elnök,
R. Nagy János bizottsági elnök,
Tímár Vince a Gyomaendrıdi Önkéntes
Tőzoltó Egyesület parancsnoka
Az ideiglenes bizottság feladata elıkészíteni a
köztestület létrehozását, meghatározni azokat
az alapszabályban rögzítendı feltételeket, amelyek az önkéntes tőzoltóság létesítésére és további fejlesztésére, fenntartására és mőködtetésre vonatkoznak.
A bizottság javaslatot tesz az 1997.
évben fejlesztésre fordítandó összeg nagyságára és forrására.
A képviselı-testület az önkéntes tőzoltóság alapítására vonatkozó szándékáról az ideiglenes bizottság
által kidolgozott feladatok ismeretében hozza meg
döntését.
Határidı: 1997. március 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Czibulka György alpolgármester a fentiekben hozott határozatnak megfelelıen a határozati javaslat 3. és 4. pontjáról történı döntést az önkéntes tőzoltóság létrehozásáról szóló képviselı-testületi döntés meghozataláig javasolta elnapolni.
Miután a képviselık részérıl észrevétel, vélemény nem hangzott
el, így az alpolgármester az alábbi határozatot javasolta elfogadásra.
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A képviselı-testület a köztestület ellátási területe kijelölésének kezdeményezése a Belügyminiszternél és az állami támogatás 1998. január 1-tıl történı megigényelésérıl, illetve a
köztestület számára a fejlesztési források igénybevételének
biztosításáról történı döntést elnapolja a képviselı-testület
önkéntes tőzoltóság létrehozásáról szóló döntéséig.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkéntes tőzoltóság ellátási területe
kijelölésének kezdeményezése a Belügyminiszternél, valamint az állami támogatás
1998. január 1-tıl történı megigényelésérıl, és a köztestület számára a fejlesztési források igénybevételének biztosításáról történı döntést elnapolja a képviselıtestület önkéntes tőzoltóság létrehozásáról szóló döntéséig.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A határozat meghozatala után az alpolgármester kérte a képviselıket térjenek rá az 5. napirendi pont megvitatására.
Hangya Lajosné a Szociális Egészségügyi bizottság elnöke elmondta, lényegében a bizottságnak még nem sikerült az önkéntes
tőzoltó egyesülettel konszenzusra jutnia a Gondozási Központ
ebéd-és betegszállítás átvállalásának kérdésében.
Alapvetıen a bizottság a feladat ilyen módon történı ellátását
nem látja megoldhatónak, ezért kérte, hogy a határozati javaslat 5. pontjában leírtak megvitatását utalják vissza a bizottság hatáskörébe, ugyanakkor a Gondozási Központ által gépkocsi
beszerzésére igényelt 1 millió forintot biztosítsák a költségvetésben, úgy, hogy annak felhasználásáról a Gondozási Központ
és a tőzoltó egyesület között lefolytatott egyeztetések eredményének, illetve a bizottsági javaslatnak az ismeretében a
képviselı-testület dönt.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta a képviselı-testület vagy
a költségvetés céltartalékába szerepelteti az 1 millió forintot, vagy pedig pótköltségvetésbe tervezik ezt az igényt a hozott döntés alapján.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök a Gondozási Központ költségvetésén felül pluszban kérné az 1 millió forintot biztosítani a
költségvetés céltartalékába.
Czibulka György alpolgármester egyetértve a hozzászólók véleményével, az alábbi határozatot javasolta elfogadásra.
A képviselı-testület utasítja a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy az önkéntes tőzoltó egyesület használatában lévı, de önkormányzati
tulajdonú gépjármő parkkal és a rendelkezésre álló személyi
állománnyal milyen formában tudná átvállalni a Gondozási Központ ebéd-és beteg szállítási feladatát az alapfeladat veszélyeztetése nélkül. A képviselı-testület a Gondozási Központ
gépkocsi beszerzésre 1 millió forintot céltartalékba helyez az
1997. évi költségvetésében. A Képviselı-testület az összeg
felhasználásáról a vizsgálati eredmény ismertében dönt.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Szociális és Egészségügyi Bizottságot vizsgálja meg annak lehetıségét,
hogy az önkéntes tőzoltó egyesület használatában lévı, de önkormányzati tulajdonú
gépjármő parkkal és a rendelkezésre álló
személyi állománnyal, milyen formában tudná átvállalni a Gondozási Központ ebéd-és
beteg szállítási feladatát az alapfeladat
veszélyeztetése nélkül.
A képviselı-testület a Gondozási Központ gépkocsi beszerzésére 1 millió forintot céltartalékba helyez az 1997. évi
költségvetésbe.
A képviselı-testület az összeg felhasználásáról a
vizsgálati eredmény ismeretében dönt.
Határidı: az 1997. évi költségvetés elfogadása, illetve 1997. március 31.
Felelıs: Hangya Lajosné Szoc. biz elnöke
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A következıkben Czibulka György alpolgármester kérte a képviselı-testületet, hogy az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak egyszeri keresetkiegészítése tárgyú elıterjesztést vitassák meg.
/ Az elıterjesztés a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét
képezi./
A költségvetési intézmények érdekegyeztetı tanácsa megállapodásának 3. pontja a szociális ágazatban ismételt kiegészítést
határozott meg. A támogatás mértéke 4.172 Ft bruttó bér/ fı.
Városunkban a jövedelemkiegészítés a Gondozási Központ a Bölcsıde és a Családsegítı Központ közalkalmazottait érinti. Az
ágazati érdekegyeztetés keretében született megállapodás létszámarányos elosztást javasol az intézmények között.
A képviselı-testület feladata, hogy döntsön arról, egyetért e
az érdekegyeztetı tanács által javasolt létszámarányos elosztással.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke kérte,
hogy az elıterjesztést a mai ülésen ne tárgyalja a testület,
annak megvitatását utalja vissza az illetékes szakbizottságnak.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozta, jelen esetben központi bérintézkedésrıl van szó, a jövedelemkiegészítés forrása
központi támogatás. A képviselı-testületnek az
keresetkiegészítés elosztásáról kell döntenie.
Czibulka György alpolgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a beterjesztett határozati javaslatot vita
nélkül fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1997./II.6./KT.számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak egyszeri
keresetkiegészítését létszám arányosan
osztja el az intézmények között a következık szerint:
Intézmény
Kieg. Létszám
Kereset Keresetkieg.
Ft/fı
kieg. TB
Munka- össz.
Ft jár. adóijár. E.Ftban
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Tám.

Ft
Gondozási
Központ
4.172 60
Bölcsıde
4.172 10
Családsegítı
Szolg. 4.172 4
Összesen: - 74

Ft

250.340
41.730
16.690

308.760 120.416

97.632
16.275

6.509 701
12.968

10.514
1.753

358
60

24

442

A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a változásról az 1997. évi költségvetési rendelet módosítását készítse
elı.
Utasítja az intézményvezetıket, hogy
az intézményen belül a személyek közötti
elosztásról és kifizetésrıl - a felosztás
elveinek az intézményi szinten illetékes
szakszervezetekkel történı egyeztetés figyelembevételével - gondoskodjon.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
intézményvezetık
Határidı: rendelet módosításra 1997. június 30.
kifizetésre: 1997. február 15.
A határozat meghozatala után az alpolgármester elmondta, a
költségvetési koncepció második fordulóban történı megvitatását az Ügyrendi és Jogi, a Városfenntartó Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó, valamint a Pénzügyi Bizottságok tartották szükségesnek. A bizottságok részérıl különbözı módosító
javaslatok születtek.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottságok javaslatait, külön
külön tekintsék át.
A Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi bizottság a
költségvetési hiány csökkentése érdekében az alábbi javaslatokat tette. A címzett támogatással megvalósulandó ivóvíz beruházásra a saját erıt 10 %-ban 3687 E forintban javasolta meghatározni, így az 1997. évre ütemezett saját erı 36.875 E forint összetétele:
3.687 E Ft önkormányzati forrás és 33.188 E forint átvett
pénzeszköz. Ennek költségvetési hatása -16.313 E forint hiány
csökkenés.
A közmunka pályázat 4.000 E forint saját erı biztosítását a
pályázat elnyerése után költségvetési rendelet módosítással
javasolja a bizottság. Ennek költségvetési hatása -4.000 E forint hiány csökkenés.
Plusz 563 E forint költségvetési igényt javasolt elfogadni a
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bizottság a Békés Megyei Állami Közútkezelı által felajánlott
1.500 tonna bontott útépítési anyag megvásárlására.
Összességében a bizottság javaslata alapján a költségvetés hiánya 19.750 E forinttal csökkenthetı.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a bizottság megítélése szerint az ivóvíz beruházáshoz meghatározott saját erı
biztosítását vízügyi alapokból és egyéb pályázati forrásokból
fedezni tudják, ezért javasolta a bizottság, az 1997. évre
ütemezett saját erıt 10 %-ban megállapítani.
Czibulka György alpolgármester kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a Városfenntartó bizottság javaslataival, úgy
azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
egyetért a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi bizottság javaslati alapján a költségvetési hiány 19.750 E forinttal történı csökkentésével.
Határidı: azonnal
Czibulka György alpolgármester elmondta az Ügyrendi és Jogi
Bizottság a költségvetés részeként állást foglalt a köztisztviselık egyszeri bérkiegészítésérıl, amelyrıl a képviselıtestület külön elıterjesztésként a fentiekben már döntött.
A tisztségviselık 1997. évi bérfejlesztésének költségvetési
fedezetére a bizottság 860 E forint keretösszeget javasol a
költségvetésben szerepeltetni.
A tisztségviselık konkrét bérfejlesztésének megvitatására külön elıterjesztésként zárt ülés keretében kerül sor.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, mely javaslatot a Pénzügyi Bizottság is támogatott, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1997./II.6./KT.számú határozata

64

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a tisztségviselık 1997. évi bérfejlesztésére a költségvetési koncepcióban szereplı
összegen felül 860 E forintot biztosít az
1997. évi költségvetésben.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó bizottság foglalkozott a Városi Könyvtár 100 E forint támogatási igényével, melyet a képviselı-testület a fenti
27/1997./II.6./ számú határozatával elfogadott.
A néptánc támogatási igény növekedését 600 E forintban javasolta a bizottság meghatározni, de az Körösmenti Néptánc Alapítvány és a Zene és Mővészeti Iskolában folyó néptánc oktatás
közötti megosztásról nem tudtak dönteni.
A városban mőködı sportegyesületek támogatására biztosított
1.500 E forintot a bizottság az alábbiak szerint javasolta
felosztani az egyesületek között:
Testépítı és Erıemelı Szakosztály 100 E forint, a Testépítı
szakosztályhoz tartozó Atlétikai Szakosztály 100 E forint,
Judó Klub 900 E forint, Férfi Kézilabda Klub 300 E forint és a
dévaványai Sportegyesület Sakk Szakosztály 100 E forint.
Hanyecz Margit képviselı nem értett egyet azzal, hogy a
dévaványai Sportegyesület Sakk Szakosztálynak csak 100 ezer
forint támogatást javasol a bizottság. Véleménye szerint a támogatásra elkülönített összeg felosztásánál az egyesületek
taglétszámát kellene alapul venni. Kifogásolta továbbá, hogy
a sakk szakosztályon kívül egyik sportegyesületnek sincs pontos kimutatása a kapott támogatás felhasználásáról, a tagok
számáról, a tagdíj bevételekrıl.
Indítványozta, hogy a képviselı-testület kérje fel a sportegyesületek elnökeit, hogy tájékoztató jelleggel nyújtsanak be
tételes kimutatást az egyesület gazdálkodásáról.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a testület
csak az önkormányzati támogatás mértékéig számoltathatja el az
egyesületeket.
R. Nagy János bizottsági elnök egyetértett a képviselı asszony
azon véleményével, hogy az összeg felosztásánál az egyesület
taglétszámát kellene alapul venni.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a döntés meghozatalához a képviselı-testületnek szüksége lenne bizonyos informáci-
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ókra. Egyetértett azzal, hogy tájékoztató jelleggel az egyesületek gazdálkodásáról, tag létszámáról és tagdíjak mértékérıl
kapjon a képviselı-testület kimutatást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a képviselı-testületnek arról kellene dönteni, hogy a költségvetésben
mekkora összeget biztosít az egyesületek támogatására. A támogatás összegének felosztását az ágazati bizottság hatáskörébe
kell utalni.
Megyeri László aljegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy a kulturális bizottság a rendelkezésére álló információk alapján megtette a javaslatát a támogatási összeg elosztására. Ezt a javaslatot vagy elfogadja a képviselı-testület, vagy határidı
megjelöléssel visszautalja az ágazati bizottság hatáskörébe.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, az ágazati bizottsági üléseken a képviselık többségének volt lehetısége véleményt nyilvánítani a témáról, ezért nem tartotta értelmét a
további vitának. Javasolta a képviselı-testületnek, hogy vagy
fogadják el az ágazati bizottság javaslatát, vagy ha azzal nem
értenek egyet, úgy tegyenek konkrét módosító javaslatot a támogatási összeg felosztására.
Czibulka György alpolgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselı-testületnek döntsenek az ágazati bizottság javaslatáról.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 2 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1997.II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a sportegyesületek támogatására 1.500 E
forintot biztosít az 1997. évi költségvetésben.
A képviselı-testület a támogatás öszszegét az egyesültek között az alábbiak
szerint osztja fel:
Testépítı és Erıemelı Szakosztály
Baráti Köre
100 E Ft
Testépítı és Erıemelı Szakosztály
Baráti Körhöz tartozó Atlétikai
Szakosztály
100 E Ft
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Judó Klub

900 E Ft

Férfi Kézilabda Klub

300 E Ft

Dévaványai Sport Egyesület Sakk
Szakosztály
100 E Ft
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Cizbulka György alpolgármester
Ezt követıen az alpolgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság
a fentiekben megvitatott témákon kívül a költségvetés részeként állást foglalt még a néptánc támogatási igényérıl.
A bizottság 600 E forint támogatást javasol a költségvetésben
biztosítani, 200 E forint Körösmenti Néptánc Alapítvány és 400
E forint Városi Zene és Mővészeti Iskolában folyó néptánc oktatás megosztásban.
Felkérte a testületet vitassák meg a bizottság javaslatát.
Szabó Csaba a Körösmenti Néptánc Alapítvány alapítója nem értett egyet a bizottság javaslatával, ebbıl pénzbıl a néptánc
együttes és a néptánc oktatás hosszú távon nem tud mőködni.
Arra kérte a képviselı-testületet, hogy ismételten tekintsék
át a néptánc költségvetési igényét, hiszen İk nem kérnek mást,
mint, hogy az államilag meghatározott normatívából megkapják
azt az összeget, amely a zavartalan mőködésükhöz szükséges.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a témáról igen hosszas
vita után tudott a bizottság álláspontot kialakítani.
Helytelenül lehet azt a következtetést levonni, hogy a néptánc
oktatás csökkenı mértékben kerül támogatásra.
Személy szerint elég nehezen tudta a néptánc oktatást és az
néptánc alapítványt külön választani, tekintettel az igen szoros összemosódásra, így a bizottság is együttesen tárgyalta a
néptánc és az alapítvány támogatását.
Mint arról már az elmúlt ülésen is szó volt a néptánc iskola
rendszerő oktatásához állami normatív támogatás jár, mely támogatást az önkormányzat nem adja át teljes mértékben, hanem
ennek egy részét bevonja a város költségvetetésébe.
Az elmúlt évben a zenei oktatást és a néptánc 9.369 E forint
támogatást kapott különbözı címeken. Egyrészt a zeneiskola oldaláról, a mőködési kiadások finanszírozására, valamint alapítványi oldalról 1.800 E forintot. Az idei költségvetési évben összesen 12.890 E forint támogatást kap a városi néptánc,
amely 37 % támogatás növekedést jelent az elmúlt évhez képest.
Hangsúlyozni kívánta, hogy az oktatás 18-20 %-os támogatás növekedést könyvelhet el az idei évben, tehát ilyen magas támo-

67

gatást egyik intézmény sem kap, mint a zenei oktatás és a néptánc együtt.
A döntés során a bizottság mérlegelte a megnövekedett gyermeklétszámot is és más egyéb körülményeket, ezért javasoltak 37
%-al magasabb támogatást biztosítani, amelybıl ki kell jönni a
néptáncnak , és nem szabad, hogy alacsonyabb színvonalon mőködjön mint az elmúlt évben, mert ezt semmi nem indokolja.
A bizottság véleménye szerint ez az összemosódás, amely a zenei oktatás és a néptánc között jelenleg fenn áll, ez egymás
közötti problémát okozhat, amelynek megoldása nem a bizottság
feladata kell, hogy legyen.
Véleménye szerint a javasolt keret összeggel biztosítják a
kulturális oktatásnak azt a színvonalát, amely az elmúlt évben
megvolt.
Czibulka György alpolgármester elmondta, azt is látni kell,
hogy amennyiben a néptánc oktatás nem lenne a zeneiskolához
integrálva az alapítvány egy forint állami támogatást sem kapna.
A maga részérıl ezidáig nem értett egyet azzal, hogy az állami
támogatásnak az egyharmadát sem kapja meg a néptánc oktatás,
de miután ez az intézmény ennyire preferálva van a többi intézményhez képest, a pénzügyi bizottság javaslatával egyet tudott érteni.
További vélemény, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el, így az alpolgármester felkérte a képviselıket, térjenek rá a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a városi néptánc támogatására a költségvetési koncepcióban szereplı összegen felül
600 E forint támogatást biztosít az 1997.
évi költségvetésében
- 200 E forint Körösmenti Néptánc Alapítvány
- 400 E forint Városi Zene-és Mővészeti Iskola néptánc oktatás megosztásban.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Czibulka György alpolgármester elmondta, a Pénzügyi Bizottság
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részérıl további javaslat született a Bethlen Alapítvány támogatására 200 E forint összegben.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság
javaslatával, úgy azt határozatban szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Bethlen Alapítvány támogatására 200 E
forintot biztosít az 1997. évi költségvetésben.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A Közgyőjteményi Alapítvány támogatására 700 E forint támogatást javasolt a Pénzügyi Bizottság. Az alpolgármester kérte a
képviselıket, döntsenek a bizottság javaslatáról.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal
és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Közgyőjteményi Alapítvány támogatására
700 E forintot biztosít az 1997. évi költségvetésben.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A határozat meghozatala után az alpolgármester elmondta, bizottság elnöki megbeszélésen a költségvetési koncepció vitája
során felmerült a Nyomda Múzeum részére épület vásárlás igénye.
A képviselı-testület korábbi határozatában döntött arról, hogy
támogatja a Kner Nyomda Rt. -vel közösen megvalósítandó a
nyomdaipari kiállítás létrehozását.
A kiállítás létrehozására az önkormányzat vállalta, hogy megpróbálja megvásárolni a Tanya Alapítvány tulajdonát képezı,
Kossuth úton lévı ingatlanát. Elsı fordulóban nem sikerült az
alapítvánnyal megegyezni, jelenleg a vételár 2.500 E forintnál
tart, de további tárgyalásokat folytatnak a vételár csökkenté-
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se érdekében.
A képviselı-testületnek most arról kellene döntenie, hogy az
épület megvásárlására biztosítja e 2.500 E forintot a költségvetés céltartalékába.
Dávid István képviselı véleménye szerint az önkormányzat jelenleg nincs olyan költségvetési helyzetben, hogy múzeum létrehozásában részt vegyen, adott esetben ingatlant vásároljon
erre a célra, akkor amikor az elmúlt évben éppen az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése volt a fı cél.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl támogatta a múzeum létrehozását, annál is inkább mivel errıl már egyszer határozott a testület. Azzal viszont nem tudott egyet érteni,
hogy miért kell épületet vásárolni, mikor jó néhány olyan kihasználatlan ingatlan van az önkormányzati tulajdonában, amelyet átadhatna erre a célra.
Véleménye szerint ilyen megoldásban kellene gondolkodni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a 2.500 E millió
forintot a költségvetés céltartalékába szerepeltetni, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlanok közül melyik lenne alkalmas a múzeum létrehozására.
A céltartalékba helyezett összeg felhasználásáról a vizsgálati
eredmény ismeretében a képviselı-testület döntsön.
Czibulka György alpolgármester egyetértve az elıtte felszólalók véleményével az alábbi határozati javaslatot tette fel
szavazásra.
A képviselı-testület Nyomdaipari kiállítás létrehozásához épület vásárlásra 2.500 E forintot biztosít a költségvetés céltartalékába. A képviselı-testület utasítja az alpolgármestert,
hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a meglévı önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül melyik lenne alkalmas a
kiállítás létrehozására.
A képviselı-testület a céltartalékba helyezett összeg felhasználásáról a vizsgálati eredmény ismeretében dönt.
A képviselı-testület az elhangzott határozati javaslatot 11
igen szavazattal, 3 ellen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Nyomdaipari kiállítás létrehozásához
épület vásárlásra 2.500 E forintot bizto-
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sít az 1997. évi költségvetés céltartalékába.
A képviselı-testület utasítja az alpolgármestert vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a meglévı önkormányzati ingatlanok közül melyik lenne alkalmas a kiállítás létrehozására.
A képviselı-testület a céltartalékba
helyezett összeg felhasználásáról a vizsgálati eredmény ismeretében dönt.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása, ill.
1997. márc. 31.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
A határozat meghozatala után az alpolgármester felkérte Nagy
Istvánné csoportvezetıt, tájékoztassa a képviselıket a költségvetés sarokszámainak alakulásáról.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, az önkormányzat 1997.
évi költségvetésének sarokszáma 1 005.555.796 forint bevétel,
és 65.992 E forint hiány.
Lényegében még a tervezés dilemája, hogy a hiány kezelését hogyan tudják levezényelni, elképzelhetı, hogy valamilyen bevételt kell megjelölni, amely esetleg a költségvetési egyensúlyt
biztosítja.
Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket, hogy a
csoportvezetı által elmondott sarokszámokkal a költségvetés
fogadják el.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évi költségvetés fı összegét
1.005.555.796 Ft bevétellel és ugyanannyi
összegő kiadással elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet elıkészítésére.
Utasítja továbbá az alpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a képviselı-testület so-
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ron követekezı ülésére terjessze elı.
Határidı: 1997. február 27.
Felelıs: Czibulka György alpolgármester
Csorba Csaba jegyzı
Ezt követıen az alpolgármester az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének
b. pontja alapján a DÉGÁZ üzletrészek felhasználása, valamint
az Sarkadi Cukorgyári Rt. részvényeinek értékesítése tárgyú
elıterjesztéseket javasolta zárt ülés keretében megtárgyalni.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület az alpolgármester javaslatával egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/1997./II.6./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
- DÉGÁZ üzletrészek felhansználása,
- Sarkadi Cukorgyári Rt. részvények értékesítése
tárgyú elıterjesztés megvitatásához
zárt ülést rendel el.
határidı: azonnal
A határozat meghozatala után az alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a Javaslat a tisztségviselık 1997. évi bérfejlesztése, és
a rendszeres Lakásfenntartási támogatás fellebbezés tárgyú
elıterjesztések megvitatására is zárt ülésen kerül sor.
Egyéb bejelentés, észrevétel nem lévén a fenti döntésnek megfelelıen a képviselı-testület zárt ülés keretében folytatta
ülését.
K. m. f.
Czibulka György
alpolgármester

Megyeri László
aljegyzı

Garai János
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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