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Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai
János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona
Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Nagy
Pál, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka
Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Pápai
Pálné, Balog Károlyné, Nagy Istvánné, Gyuricza
Máté csoportvezetık,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
Szőcs József a helyi Rendırırs parancsnoka,
önkormányzat intézményeinek vezetıi, pártok
társadalmi szervek képviselı
a helyi és a megyei sajtó képviselı és néhány
érdeklıdı állampolgár

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit, a meghívott vendégeket és
valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 16
képviselı. Czibulka György alpolgármester elızetesen jelezte,
hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Knapcsek Béla képviselı úr pedig betegsége miatt maradt
távol.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos és Balázs
Imre képviselıket.
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Március 14-én a beiktatását követı napon munkaértekezletre
hívta össze a Polgármesteri Hivatal dolgozóit abból a célból,
hogy elmondja, mint új polgármesternek milyen elvárásai vannak
a hivatallal szemben, illetve mit vár el a város lakossága.
Összességében azt szeretné, ha a Polgármesteri Hivatal kiszolgálná, jó értelembe szolgálná a Képviselı-testületet és a város lakosait.
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Ehhez kapcsolódóan egy racionalizálási program került kidolgozásra, amelyrıl bıvebben a napirendi pontok megtárgyalása során lesz szó.
- Március 14-én délután Mezıhegyesen részt vett a megyei Március 15-i ünnepségen, ahol jelen volt dr. Vastagh Pál
igazságügyminiszter. Az ünnepség után rövid beszélgetés keretében lehetısége volt tájékoztatni a Miniszter urat a város
azon törekvésérıl, miszerint szeretnénk, ha olyan közintézmények, mint pl. bíróság, ügyészség, közjegyzıség kerülnének a
városba, amelyek a város lakosságát szolgálnák, és lehetıvé
tennék a különbözı hivatalos ügyek helyben történı elintézését, hogy ne kelljen a lakosságnak ilyen célból a vidéki városokba elutazni.
A közjegyzıség megvalósításának lehetıségére kapott legelfogadhatóbb ígéretet a Miniszter úrtól, de a bíróság és az
ügyészség Gyomaendrıdre történı helyezését sem tartotta kizártnak.
Ugyan ezen a napon folytatott beszélgetést a Békés Megyei
Rendırfıkapitányság helyettes parnacsnokával arról, hogy milyen lehetıség mutatkozna egy rendırparancsnokság kialakítására Gyomaendrıdön. Ennek kialakítása a városnak mindenképpen
érdeke és célja kell hogy legyen.
- A volt ENCI irodaépületének megvásárlásáról is folytatott
tárgyalást, ennek eredményérıl bıvebben a napirendi pontok
tárgyalásakor lesz szó.
-A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyomaendrıdön történı
Alirodájának létrehozásáról tárgyalt az alapítvány elnökével.
A téma szintén a mai ülés napirendjei között szerepel.
-Tájékoztatásként elmondta, hogy a város belterületi csapadékvíz csatornáinak felújításán foglalkoztatandó 100 fı munkanélküli bérére és annak járulékára, az alkalmassági vizsga költségeinek vissza nem térítendı támogatására a Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácshoz benyújtott pályázaton 26,7 millió
forintot nyert a város.
-A város ivóvízminıség javító beruházásával kapcsolatban elmondta, minden remény meg van arra, hogy 1997-ben ez a beruházás elinduljon és 1999-re jó minıségő ivóvize legyen településünknek.
- Az önkormányzat tulajdonában lévı DÉGÁZ részvények
69.350.000 Ft értékben értékesítésre kerültek. Az értékesítésbıl származó pénzösszeg az 1997. évi költségvetésbe, annak
egyensúlyba tartása érdekében betervezésre került.
- Április 3-án helyszíni bejárás keretében a városban található közlekedési táblák áttekintésre kerülnek, abból a célból,
hogy fokozatosan normalizálják a városban a közlekedést és a
parkolási lehetıséget.
- A vitatott földügyben két alkalommal volt tárgyalás. A buda135

pesti bíróság új eljárásra adta vissza az ügyet a Privatizációs miniszternek. A tulajdonjogi perben folyatott tárgyalást a
gyulai bíróság elnapolta.
- Folytak tárgyalások bizonyos nem alapellátási feladatot ellátó városi intézmények bérbeadásának lehetıségérıl. Megítélése szerint ezen intézmények helyi vállalkozóknak történı bérbe
adása, vagyonmegırzés és foglalkoztatási kötelezettség mellett, a közeljövıben elıtérbe kell, hogy kerüljön.
- Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület köztestületté alakulásának
kérdésével már jó néhány alkalommal foglalkozott a képviselıtestület, a téma a mai ülésre ismét napirendre került. A Békés
Megyei Tőzoltó Szövetség Parancsnokának írásban közölt véleményét a képviselı-testület tagjai az ülés megkezdése elıtt megkapták.
A tájékoztató elhangzása után kérte a bizottság elnököket, és
a képviselı-testület tagjait, amennyiben van napirend elıtti
bejelenteni valójuk, úgy tegyék meg.
Az érintettek részérıl napirend elıtti bejelentés nem hangzott
el, így a polgármester lehetıséget adott a lakossági észrevételek, bejelentések megtételére.
Keresztesi Józsefné gyomaendrıdi lakos több lakótársával
egyetértésben nemtetszését fejezte ki a képviselı-testület
azon döntésével szemben, amelyben hozzájárultak ahhoz, hogy a
Frigyláda Kft. által megvásárolt Hısök úton lévı, volt Házi
Ipari Szövetkezet irodaházából kialakítandó szállodába a termálvizet elvezessék. Véleménye szerint a döntéshozóknak meg
kellett volna kérdezni a lakosságot arról, hogy hozzájárulnak
e a termálvíz elvezetéséhez, annál is inkább, mivel annak idején a lakosság által befizetett községfejlesztési hozzájárulásból lett a termálvízhálózat kiépítve a településen.
Mindenképpen közfelháborodást okozna a lakosság körében, ha a
termálvíz felhasználók körének bıvítése miatt a termálvíz közkifolyónál csökkenne a víz mennyisége, vagy esetleg megszőnne.
Kérte a képviselı-testületet, hogy lehetıség szerint bírálja
felül ezen döntését, és kérje meg a lakosság hozzájárulását.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban reagáljon a felvetésre.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület az elmúlt
ülésén valóban döntött arról, hogy engedélyezi a Frigyláda
Kft. által építendı szállodának a termálvíz igény kielégítését. Ez oly módon fog történni, hogy azon termálvíz fogyasztóknak, akik nem az idegenforgalmat szolgálják / Polgármesteri
Hivatal, egyéb intézmények / korlátozni fogják a vízfelhasználásukat, ennek megfelelıen a teljes igénybe vett m3 nem fog növekedni.
A képviselı-testület egy felhasználói rangsort fog felállítani, aminek lényege, hogy azon közintézményeket, amelyek nem a
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város "fejlıdését" szolgálják, hanem más célra használják a
termálvizet, azok vízfelhasználását korlátozni fogják és elsıdlegesen azoknak biztosítanak termálvizet, akik az idegenforgalomban érdekeltek, hiszen az mindenképpen bevételt termel
a városnak, akár idegenforgalmi, akár helyi iparőzési adó vonatkozásában.
Természetesen a létrejövendı szálloda egy igen magas térítési
díj ellenében veheti igénybe a termálvizet.
Összegezve elmondható, hogy a képviselı-testület által hozott
döntéssel a lekötött és igénybe vett termálvíz mennyiség nem
fog növekedni.
Egyéb napirend elıtti bejelentés nem hangzott el, így dr. Dávid Imre polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.
A meghívóban szereplı napirendek közé 13. napirendi pontként
javasolta az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása tárgyú elıterjesztést felvenni.
Kérte a képviselı-testületet amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni!
A képviselı-testület az ülés napirendjére tett javaslattal
egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
1./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
2./ A polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet
3./ A közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával
összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet
4./ Az egyes pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló rendelet módosításának elızetes vitája
5./ Az Önkéntes Tőzoltó Egyesület köztestületté alakulása
6./ Népjóléti Minisztérium által kiírt pályázatról tájékoztató
7./ Gyomaendrıd Város önkormányzata Polgármesteri Hivatalának létszám-racionalizálási
programja
8./ A volt Enci irodaház épületének megvásárlása
9./ Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Alirodájának létrehozása
10./ Települési folyékony hulladék szállí137

tásával összefüggı pályázat kiírása
11./ 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola kétéves
intenzív szakközépiskolai képzés
indítása
12./ Alapító okiratok módosítása
13./ Az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása
Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a polgármester kérte a képviselıket, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést szíveskedjenek elfogadni és a kért
határidı hosszabbításokat biztosítani!
Az ebéd és betegszállítási feladat átvállalási lehetıségének
megvizsgálása tárgyú 32/1997./II./6./számú, valamint a Városi
Gondozási Központ gépkocsi vásárlási ügye tárgyú
61/1997./II.27./számú határozatok végrehajtására tett jelentéssel kapcsolatban elmondta, idıközben az intézmény benyújtotta a pályázatot új gépkocsi vásárlására. A pályázott összeg
a költségvetésben céltartalékként elkülönített 1 millió forint
alatt van, tehát amennyiben az intézménynek sikerül a pályázaton nyerni, úgy 700-750 ezer forinttal kell az önkormányzatnak
a pályázott összeget kiegészíteni.
A képviselı-testület a jelentésben leírtakat egyhangúlag, 16
igen szavazattal elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
27/1997./II.6./, 29/1997./II.6./, 32/1997./II.6./,
33/1997./II.6./, 35/1997./II.6./, 36/1997./II.6./,
37/1997./II.6./, 38/1997./II.6./, 39/1997./II.6./,
40/1997./II.6./, 41/1997./II.6./, 49/1997./II.6./,
52/1997./II.27./, 61/1997./II.27./,
62/1997./II.27./, 65/1997./II.27./,
70/1997./II.27./, 71/1997./II.27./,
73/1997./II.27./, 78/1997./II.27./,
79/1997./II.27./, 192/1996./VIII.29./,
373/1996./XII.19./ Kt. számú határozatokról készült
jelentést elfogadta,
az 54/1997./II.27./Kt. számú határozat határidejét 1997. június 30. napjáig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 7/1991./IX.
19./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a SZMSZ két ponton kerülne módosításra. Elsı pontban
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az SZMSZ 28. § /2/ bekezdését szükséges módosítani, amely meghatározza azt a keretösszeget, amelyet a tisztségviselık reprezentációs célra használhatnak fel. 1991-ben erre a célra 100
ezer forint lett meghatározva, amely az inflációs hatás és
egyéb körülmények miatt mára már nem bizonyult elegendınek,
így az 1997. évi költségvetésben 200 ezer Ft lett számításba
véve. Ennek következtében szükséges a költségvetés és az SZMSZ
rendelkezéseinek összhangba hozása.
Második pontban a hatályos SZMSZ 9. számú melléklete módosulna, amely a Polgármesteri Hivatal és a Kirendeltség munka-és
ügyfélfogadási rendjét szabályozza. A javasolt módosítás szerint a Polgármesteri Hivatalban minden nap 8-12 óra között,
valamint a hétfıi és szerdai napokon egész nap lenne ügyfélfogadás, míg a Kirendeltségen a korábbiakhoz képest pénteki nap
délelıttjén is lenne ügyfélfogadás.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az ügyfélfogadásra és munkarendre vonatkozó javaslatot megvitatta, azzal egyetértve javasolta
a képviselı-testületnek az SZMSZ elıterjesztés szerinti módosítását.
Felkérte a képviselı-testület tagjait az elıterjesztés megvitatására.
A képviselık részérıl, hozzászólás, vélemény nem hangzott el,
így a polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a képviselı-testületet. 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
6/1997./..../Kt. számú rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló
7/1991./IX.19./Kt. számú rendelet módosításáról
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele szerint a polgármester illetményét határozatban és nem rendeletben kell a képviselı-testületnek megállapítani. Emiatt az 5/1995./III.2./KT.
számú rendelet 1. § /1/ bekezdését - amely a polgármester havi
illetményét szabályozza - hatályon kívül kell helyezni.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke hangsúlyozni kívánta, hogy a képviselı-testület nem járt el jogszabálysértıen amikor a polgármester illetményét rendeletben állapította meg, ugyanis az ide vonatkozó jogszabályok ezt nem
tiltják.
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Miután további hozzászólás, vélemény a rendelet módosításával
kapcsolatban nem hangzott el, dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. 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
7/1997./..../KT. számú rendelete
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl,
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról
A közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggı
egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a szakbizottságok elnökeit, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valójuk, úgy tegyék
meg.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke a távollévı
Knapcsek Béla képviselı úr kérését tolmácsolva elmondta, a
tervezet 9. §-át, amely felsorolja, hogy a Közbeszerzési törvényben elıírtakon túl a részletes ajánlati felhívásnak mit
kell tartalmaznia, a Mezıgazdaság Bizottság egy e. ponttal javasolta kiegészíteni, miszerint "a szolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos részletes mőszaki tartalomjegyzéket /mőszaki kiírást/ kell a tervdokumentációhoz mellékelni". A bizottsági
ülésen azonban a "mőszaki kiírás" helyett költségvetési kiírás
hangzott el a képviselı úr részérıl, ezért kérné a képviselıtestületet, hogy a rendelet elfogadása során az İ javaslatát
vegyék figyelembe, és a rendeletben a költségvetési kiírást
szerepeltessék.
A továbbiakban mint a Városfenntartó Bizottság elnöke kérte,
hogy a tervezet 3. § /4/ bekezdésének módosítására vonatkozó
bizottsági javaslatot módosító indítványként kezelje a képviselı-testület.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, pénzügyi
bizottsági ülésén is felvetıdött, hogy a Mezıgazdasági Bizottság által javasolt 9. § e. pontjának vonatkozásában melyik
megoldás lenne a helyesebb. Egy tételes költségvetési kiírás,
vagy pedig egy mőszaki kiírás szerepeltetése.
Lehet azonban, hogy túl nagy jelentısége nincs, mert egy szőkebb körő pályázatnál lehet, hogy úgy is kiszivárogna, mennyi
az erre szánt összeg, azonban megítélése szerint az lenne a
helyesebb, ha ennek költségvonzatát nem látná a pályázó.
Nem látta igazán, hogy miért teljesebb körő az ha az ajánlati
felhívásban a forint összeg is szerepel. Elegendı lenne a mőszaki kiírást, az anyagjegyzéket, munkaórákat feltüntetni, forint összeg nélkül, ugyanis a forint feltüntetésével nagyobb
140

az esélye annak, hogy az ajánlattevık egymás "alá" ígérnek,
ezáltal leverve az ajánlati felhívásban szereplı árat.
A maga részérıl a mőszaki kiírás szerepeltetésével értett
egyet.
Nagy Pál képviselı elmondta, a mőszaki kiírás tulajdonképpen
az építmény szerkezetére és megvalósulására vonatkozó leírás,
a költségvetési kiírás lényegében ugyan az, csak egy bıvebb
mőszaki fogalom.
Knapcsek Béla képviselı úr nem egy kész, beárazott költségvetést, hanem egy költségvetési kiírást,- amely pontosan meghatározná a beépítendı anyagnak a minıségét, fajtáját, darab
számát - javasolná a tervdokumentációhoz mellékelni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a Mezıgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság által a rendelet-tervezet
9. §-nak az e. ponttal történı kiegészítésre vonatkozó javaslata az alábbiak szerint kerüljön elfogadásra.
"A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos részletes mőszaki
tartalomjegyzéket / beárazás nélküli költségvetési kiírást /
kell a tervdokumentációhoz mellékelni."
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke észrevételezte, hogy a 8. § esetében nem az volt az Ügyrendi és Jogi
bizottság javaslata ami az elıterjesztésben szerepel.
A bizottság azt javasolta, hogy az ajánlatkérı nevében eljáró
személynek ne kelljen a közbeszerzési értesítıben közzé tenni
az ajánlati felhívást, csak a helyben szokásos módon történı
közzétételrıl kelljen gondoskodnia.
Kérte a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a bizottság javaslatát az általa elmondottak szerint szíveskedjenek elfogadni.
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem lévén a polgármester úr arra kérte a képviselıket, hogy elsıként a dr. Valach
Béla bizottsági elnök által módosító indítványként javasolt 3.
§ /4/ bekezdésre vonatkozó Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottsági javaslatról döntsenek, miszerint
3. §./4/
a., az ajánlatkérı 1 millió forint értékhatárig saját hatáskörében dönt a szakmai véleményezı bizottság összehívása
nélkül
b., az ajánlatkérı a Kbtv.-ben meghatározott értékhatár 50 %áig az általa kiválasztottakkal szabadon tárgyal a szerzıdés feltételeirıl /tárgyalásos eljárás/
c., az ajánlatkérı a Kbtv.-ben meghatározott érték 51-100 %-a
között a meghívottakkal tárgyal /meghívásos eljárás/
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 4 ellen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a közbeszerzési eljárás kiírásával és el141

bírálásával összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet 3. § /4/
bekezdését a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján fogadja el.
3.§
/4/
a.,
b.,

c.,

az ajánlatkérı 1 millió forint értékhatárig saját hatáskörében dönt a szakmai véleményezı bizottság összehívása nélkül
az ajánlatkérı a Kbtv.-ben meghatározott értékhatár 50 %-áig az általa kiválasztottakkal szabadon tárgyal a szerzıdés feltételeirıl
/tárgyalásos eljárás/
az ajánlatkérı a Kbtv.-ben meghatározott érték
51-100 %-a között a meghívottakkal tárgyal
/meghívásos eljárás/
Határidı: azonnal

Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint,
a tervezet 3. § /4/ bekezdésének módosítására vonatkozó bizottsági javaslatok mindegyikét módosító javaslatnak kellene
tekinteni, nem csak a Városfenntartó Bizottság elnöke által
kért bizottsági javaslatot.
Csorba Csaba jegyzı egyetértett a bizottság elnökének véleményével, azzal a kiegészítéssel, hogy jelen esetben azonban
szavazási sorrend változásról van szó, amely szavazás alapján
eldılt, hogy a másik két bizottság módosító javaslata oka fogyottá vált, mivel a Városfenntartó Bizottság javaslat megkapta a kellı számú szavazatot.
Lényeges különbség nincs a bizottsági javaslatok között. A Városfenntartó Bizottság egy százalékos meghatározást javasolt,
amely lényegében azonos az Ügyrendi és Jogi bizottság javaslatával, ugyanis a bizottság is a Kbtv. szabályait javasolta elfogadni. A különbség mindössze annyi, hogy az Ügyrendi és Jogi
Bizottság fix összegben javasolta meghatározni az értékhatárokat, míg a Városfenntartó Bizottság egy százalékos meghatározást javasolt.
A százalékos meghatározás azért célszerőbb, mert így a helyi
rendelet automatikusan igazodik a Kbtv.-ben meghatározott értékhatárokhoz, míg a fix összegő meghatározás esetén a rendeletet évente felül kellene vizsgálni és a Kbtv.-ben meghatározott értékhatárokhoz igazítani.
Dr. Dávid Imre polgármester a tervezet 6. § kiegészítésére vonatkozó Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottsági javaslatot tett fel szavazásra.
A bizottság javaslata alapján a 6. § az alábbiakkal egészülne
ki:
"Ha azonban az ajánlatkérı e szakvéleménytıl eltér, azt saját
felelısségére teszi."
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 13 igen szavazat142

tal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet 6. § a
Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság javaslat alapján az alábbi
kiegészítéssel fogadja el:
"Ha azonban az ajánlatkérı e szakvéleménytıl
eltér, azt saját felelısségére teszi."
Határidı: azonnal
A következıkben dr. Dávid Imre polgármester a tervezet 8. §
módosítására vonatkozó Ügyrendi és Jogi bizottság javaslatot a
bizottság elnöke által elmondottak szerint javasolta elfogadni, miszerint az ajánlati felhívást e rendeletben meghatározottak szerint az ajánlatkérı nevében eljáró személy írja ki,
aki köteles a helyben szokásos módon történı közzétételrıl
gondoskodni.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, 16 igen
vazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.

sza-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet 8. § az
Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslata alapján fogadja el.
8. §
"Az ajánlati felhívást e rendeletben
meghatározottak szerint az ajánlatkérı nevében eljáró személy írja ki, aki köteles
a helyben szokásos módon történı közzétételrıl gondoskodni."
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester a tervezet 9. § e. ponttal történı
kiegészítésére tett Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottsági javaslatot a Dr. Valach Béla bizottsági elnök fentiekben tett javaslata szerint kérte elfogadni.
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A bizottság elnök javaslata szerint a 9. § e. pontja az alábbiak szerint szólna:
"a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos részletes mőszaki
tartalomjegyzéket / beárazás nélküli költségvetési kiírást
/kell a tervdokumentációhoz mellékelni."
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag, 16
igen szavazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet 9. § a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az alábbi e.
ponttal egészíti ki:
9. § e./
"a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos részletes mőszaki tartalomjegyzéket / beárazás nélküli költségvetési kiírást / kell a tervdokumentációhoz mellékelni."
Határidı: azonnal
Végezetül dr. Dávid Imre polgármester a tervezet 10. § módosítására vonatkozó Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi
Bizottság; Ügyrendi és Jogi Bizottság; Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottsági javaslatot tett fel szavazásra.
A bizottságok a 10. § az alábbiak szerint javasolják módosítani:
"A meghívásos és a tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az
érintett ajánlattevıket - a helyben szokásos módon történı
közzétételt követıen - egyidejőleg és közvetlenül is értesíteni kell."
A képviselı-testület a bizottságok javaslatával egyhangúlag,
16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendelet-tervezet 10. § a
Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság; Ügyrendi és Jogi Bizottság; Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és
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Szolgáltató Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján fogadja el.
10. §
"A meghívásos és a tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az érintett ajánlattevıket - a helyben szokásos módon történı közzétételt követıen - egyidejőleg és
közvetlenül is értesíteni kell."
Határidı: azonnal
A határozatok meghozatala után dr. Dávid Imre polgármester arra kérte a képviselı-testületet, hogy a fentiekben hozott döntések figyelembevételével alkossák meg a közbeszerzési eljárás
kiírásával és elbírálásával összefüggı egyes kérdések szabályairól szóló rendeletet.
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
8/1997./.../KT. számú rendeletét
a közbeszerzési eljárás kiírásával és elbírálásával összefüggı
egyes kérdések szabályairól
Az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló 11/1996./V.29./KT. számú
rendelet módosításának elızetes vitája
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az elıterjesztıket,
amennyiben van szóbeli kiegészíteni valójuk, úgy tegyék meg.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a hatályos
rendeletünk bizonyos támogatások vonatkozásában nagyvonalúbb,
mint amit a magasabb szintő jogszabály elıír. Ezért a bizottság javasolta, hogy tekintettel az önkormányzat szőkös költségvetési helyzetére, csak a jogszabályban elıírt mértékben
adjanak bizonyos támogatásokat.
A főtés támogatás esetében a korábbiakban gyakorlat volt a
korszerő főtésre való átállásra adott támogatás. A bizottság
véleménye szerint ez a támogatási mód oka fogyottá vált, hiszen a korszerősítésnek akkor volt jelentısége, mikor még adható volt a HTO támogatás.
A bizottsági ülésen hosszas vitát eredményezett a földnek,
mint szociális támogatásként való funkcionálásának kérdése.
Ezzel kapcsolatban elhangzott olyan javaslat, hogy az önkormányzatnak vélhetıen lesz bizonyos földterülete, amelybıl bizonyos nagyságú területet el lehetne különíteni, a rászorulók
számára, bérleti díj fizetése nélkül, esetlegesen forgóeszköz
biztosítása mellett. A bizottság tagjainak kétségei voltak arról, hogy ez az elképzelés hogyan mőködne a gyakorlatban, vé145

gül is úgy döntöttek, hogy meg lehetne próbálni, de a megvalósításra elképzelést, koncepciót kell kidolgozni.
A Pénzügyi Bizottság teljes egészében támogatta azt a megoldást, hogy foglalkoztatási program induljon, bizonyos felügyelet mellett, aminek az lenne a célja, hogy figyelemmel kísérjék azokat az aktív korúakat, akik kiestek a foglalkoztatásból.
Befejezésként a Pénzügyi Bizottság nevében kérte, hogy a határozati javaslat II. pontját módosító indítványként vegyék figyelembe.
Hangya Lajosné a Szociális Bizottság elnöke elmondta, a Kormányzat részérıl elég gyakran kerül sor a szociális törvény
módosítására. Ezek a módosítások részben pozitívumokat, de sok
negatívumot is hoz az állampolgárok részére, ugyanis bizonyos
plusz ellátásokat, amelyeket eddig adott pl. HTO támogatás,
azok a költségvetésbe kerültek beépítésre. Ezáltal a HTO-al
főtık az idei évben rosszabbul fognak járni. Már a tavalyi évben is rosszabbul jártak, mert főtés korszerősítésre csak
14.000 Ft támogatást kaphattak, hol ott az azt megelızı években 50-100 ezer forintot is elérte a támogatás mértéke.
Ez mindenképpen egy nagyarányú visszalépést jelent a lakosság
számára, még akkor is, ha az össz jövedelem 20 %-ában lesz lehetıség a főtés támogatására.
A bizottság elfogadhatónak tartotta az átmeneti segélyezés
természetbeni formájának a termıföld biztosítását, bérbeadását, azonban szükséges lenne tájékozódni arról, hogy más önkormányzatoknál, ahol van szociális földalap, a gyakorlatban
ez hogyan mőködik. Milyen segítséget jelentene ez a kisebb területen gazdálkodóknak.
A főtéskorszerősítés támogatás vonatkozásában egyetértett a
Pénzügyi Bizottság javaslatával.
A hatályos rendeletünk a kötelezıen ellátandó feladatokon kívül önként vállalt feladatokat is tartalmaz, pl. temetési segély melynek éves költsége 8-900.000 Ft. Méltányossági ápolási
díj, melynek éves költsége 3 fıre vetítve 361.000 Ft, és a bizottsági hatáskörbe tartozó, méltányosságból adható átmeneti
segély, melynek éves költsége 3-3,5 millió forint. A szociális
bizottság elnökeként nem javasolta ezeknek az összegeknek a
kivételét az önkormányzat költségvetésébıl, ugyanis ebbe a segélyezési körbe esnek bele azok a lakosok, akik nem rendszeres
segély kérık, hanem rajtuk kívül álló okok miatt megszorulnak
anyagilag, és szükségük van valamilyen segítségre.
A maga részérıl javasolta a képviselı-testületnek a határozati
javaslat I. pontját elfogadni.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke a két
bizottság által elıterjesztett I. és II. határozati javaslatok
egyes pontjaival az alábbiak szerint értett egyet.
A szociális bizottság javaslata közül a 4./; és 5./ pontot,
míg a pénzügyi bizottság javaslata közül az 1./;2./; és 3./
pontot tartotta elfogadhatónak.
Ennek megfelelıen az alábbi módosító javaslatot terjesztette
elı:
1./ A szociális törvényben meghatározott százalékban javasol146

2./

3./
4./
5./

ja a szociális segélyek összegének a megállapítását.
A lakásfenntartás és főtéstámogatás kiadásainak százalékos meghatározásánál a törvényi szabályozást tartja meghatározónak.
A főtés korszerősítést a Képviselı-testület vegye le napirendrıl, mivel a korszerősítésnek akkor volt jelentısége, mikor még adható volt a HTO támogatás.
A természetbeni támogatás ezen formájától nem zárkózik
el, de legyen kidolgozva a koncepció.
A meglévı, önként vállalt feladatok fenntartását indokoltnak tartja.
A többször módosított 1993. évi III. tv. 4. §. /1/ bekezdés b./ pontjában meghatározott vagyonra vonatkozó meghatározást kell a rendeletbe feltételként beépíteni.

Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a föld szociális támogatásként történı juttatásával kapcsolatban elmondta, az a föld,
amit ilyen címen kilehetne osztani, jelenleg tulajdonjogi per
alatt van. Abban az esetben, ha a város nyeri meg a pert, még
mindig vannak olyan tételek, amelyek nagy hiányt szültek a településen. Ugyanis a tagi részarány tulajdont még jó néhányan
várják, következésképpen elıször ezt a jogos követelést kellene kielégíteni. Ezen felül a kárpótlásra is jó néhányan jogosan várnak, amit szintén ki kellene elégíteni.
Ezt követıen dönthetne majd a város, hogy a megmaradó földterületbıl mekkora területet oszt ki szociális támogatás címén.
Ennek megvalósítására azonban elképzelést, koncepciót kell kidolgozni.
R. Nagy János a Kulturális Bizottság elnöke egyetértett a szociális bizottság azon javaslatával, hogy a meglévı önként vállalt feladatokat fenn kell tartani, és biztosítani kell az önkormányzatnak.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
föld szociális támogatásként történı juttatással kapcsolatos
bizottsági javaslatot elızetes koncepcióként szíveskedjenek
elfogadni.
A hasznosítás részletes javaslatait átfogóan ki kell majd dolgozni.
Látni kell azt is, hogy az elmúlt héten megjelent egy pályázati kiírás, amely éppen azt célozza meg, hogy a szociálisan elkülönített földalapokra jelentıs pénzösszegeket lehet igénybe
venni. Tehát mindaddig, amíg ezt a pályázatot kellıen körül
nem járják és a hasznosításra vonatkozó javaslatok egyértelmően nem kerülnek kidolgozásra, ebben a kérdésben értelmetlen
részletes vitát nyitni a képviselı-testületnek.
Hanyecz Margit képviselı szintén egyetértett azzal, hogy átmeneti segélyezésre bizonyos összeg továbbra is kerüljön elkülönítésre az önkormányzat költségvetésébe.
Dógi János a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke javasolta, hogy a beiskolázási segélyt ne a szülı kapja meg, hanem
az érintett iskolának adják. Így biztos, hogy tanévkezdésre
147

minden tanulónak meg lesz a szükséges felszerelése, tankönyve.
Dr. Dávid Imre polgármester a vita lezárásaként összegezte a
vita során elhangzott véleményeket, módosító javaslatokat.
A maga részérıl maximálisan egyetértett dr. Szendrei Éva bizottsági elnök módosító javaslatával.
Kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy elsıként ezen módosító javaslatról döntsenek, miszerint a képviselı-testület
az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló 11/1996./V.29./KT. számú
rendeletet az alábbiak szerint javasolja módosítani:
1./ A szociális segélyek összegének megállapítása a szociális
törvényben meghatározott százalékban történjen
2./ A lakásfenntartás és főtéstámogatás kiadásainak százalékos meghatározásánál a törvényi szabályozás legyen a meghatározó.
A főtés korszerősítést a Képviselı-testület vegye le napirendrıl, mivel a korszerősítésnek akkor volt jelentısége, mikor még adható volt a HTO támogatás.
3./ Az átmeneti segélyeknél a természetbeni juttatások "
földhasználati lehetıség, mezıgazdasági szolgáltatások,
juttatások, szaktanácsok, munkaeszközök és munkavégzéshez
szükséges forgóeszközök" biztosításától ne zárkózzon el a
Képviselı-testület, de ezek megvalósítására elképzelést,
koncepciót tartsanak szükségesnek kidolgozni.
4./ A képviselı-testület tartsa indokoltnak a meglévı, önként
vállalt feladatok fenntartását.
5./ A szociális alapon adható betegkártya esetén a többször
módosított 1993. évi III. tv. 4. §. /1/ bekezdés b./
pontjában meghatározott vagyonra vonatkozó meghatározást
kell a rendeletbe feltételként beépíteni.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslattal egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1997./III.28./KT. számú határozata

1./
2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
egyes pénzbeni és természetbeni szociális
ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló 11/1996./V.29./Kt. számú
rendeletet az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
A szociális segélyek összegének megállapítása a szociális törvényben meghatározott százalékban
történjen
A lakásfenntartás és főtéstámogatás kiadásainak százalékos meghatározásánál a törvényi szabályozás legyen a meghatározó
A főtés korszerősítést a Képviselı-testület leveszi napirendrıl, mivel a korszerősítésnek akkor volt jelentısége, mikor még adható volt a
HTO támogatás.
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3./

4./
5./

Az átmeneti segélyeknél a természetbeni juttatások "
földhasználati lehetıség, mezıgazdasági szolgáltatások, juttatások, szaktanácsok, munkaeszközök és munkavégzéshez szükséges forgóeszközök" biztosításától
ne zárkózik el a Képviselı-testület, de ezek megvalósítására elképzelést, koncepció kidolgozását tartja szükségesnek
A képviselı-testület indokoltnak tartja a meglévı,
önként vállalt feladatok fenntartását
A szociális alapon adható betegkártya esetén a többször módosított 1993. évi III. tv. 4. §. /1/ bekezdés b./ pontjában meghatározott vagyonra vonatkozó
meghatározást kell a rendeletbe feltételként beépíteni.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a rendelet fentiek szerint történı módosítását készítse
elı és azt terjessze be képviselı-testület soron következı ülésére.
Határidı: 1997. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Csorba Csaba jegyzı

Köztestület létrehozása az Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel
Dr. Dávid Imre polgármester elıljárójában ismertette a jelenlévıkkel a Megyei Tőzoltó Szövetség Elnökségének a témához
kapcsolódó írásos véleményét. / A vélemény a továbbiakban a
jegyzıkönyv mellékletét képezi. /
Jó ideje nyitott a kérdés, hogy az önkormányzat és az Önkéntes Tőzoltó Egyesületet közösen létrehozzon e egy köztestületi
formában mőködı önkéntes tőzoltóságot, illetve az önkormányzat
1997. évi költségvetés céltartalékába helyezett 2,6 millió forintot átadják e tőzoltó egyesületnek a köztestület létrehozásához szükséges feltételek megteremtésére.
Lényegében a Tőzoltó Szövetség és a képviselı-testület által
létrehozott ideiglenes bizottság véleménye megegyezik abban,
hogy az eddig megjelent jogszabályok mindenre kiterjedı módon
nem adnak választ az önkéntes tőzoltóság létesítésével, fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatban felmerült kérdésekre, illetve nem tisztázottak a mőködési terület kijelölésével
kapcsolatos kérdések. Éppen ezért az érdemi döntéshozatal
elıtt szükségesnek tartanák írásos dokumentumok, és állásfoglalások beszerzését.
Véleménye szerint a jelen helyzetben az lenne a leghelyesebb
döntés a képviselı-testület részérıl, ha a köztestületi formában mőködı önkéntes tőzoltóság létrehozásáról az érdemi döntést elnapolná addig, amíg a fentiekben megfogalmazott kérdések nem tisztázódnak.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke arra kérdezett rá,
hogy a polgármester úr által elmondottak a 2,6 millió forintra
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is vonatkoznak-e, vagy annak sorsáról most dönt a testület.
Csorba Csaba jegyzı javaslata szerint mind a 2,6 millió forint
átadásának, mind pedig a köztestület létrehozásának kérdését
el kellene napolni a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a Jegyzı úr véleményével az alábbi módosító javaslatot terjesztette a képviselıtestület elé.
A képviselı-testület a köztestületi formában mőködtetendı önkéntes tőzoltóság létrehozásáról, valamint a köztestület létrehozásához szükséges feltételek megteremtésére céltartalékba
helyezett 2,6 millió forint felszabadításáról az érdemi döntést napolja el mindaddig, amíg az önkéntes tőzoltóság létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és a mőködési terület
kijelölésével kapcsolatos kérdések le nem tisztázódnak.
A képviselı-testület a polgármester úr által elıterjesztett
módosító javaslattal egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
köztestületi formában mőködtetendı Önkéntes Tőzoltóság létrehozásáról, valamint a
köztestület létrehozásához szükséges feltételek megteremtésére céltartalékba helyezett 2,6 millió forint felszabadításáról az érdemi döntést elnapolja addig,
amíg az önkéntes tőzoltóság létesítésével,
fejlesztésével, fenntartásával és a mőködési terület kijelölésével kapcsolatos
kérdések le nem tisztázódnak.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
Népjóléti Minisztérium pályázatáról tájékoztatás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Népjóléti Minisztérium
pályázatot írt ki a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatások szakosított formáinak fejlesztésére.
A pályázat benyújtására két alternatíva látszik kivitelezhetınek. 1./ a jelenlegi épületekben az ÁNTSZ elıírásoknak megfelelıen történı javítások, állagmegóvások
2./ a Mirhóháti u. 1-3 szám alatti épületek összeépítése plusz
az 1./ alternatíva.
Ezeken felül lehetıségként merült fel, hogy a volt ENCI irodaépületének megvásárlását követıen, ott egy szociális intézményt alakítson ki az önkormányzat.
Az egyes alternatívákra vonatkozóan részletes számítások lettek kidolgozva.
Kérte az elıterjesztıket, amennyiben van kiegészíteni valójuk
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az elıterjesztésben leírtakhoz, úgy azt tegyék meg.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke
elmondta, a bizottság egyhangúlag a mellett foglalt állást,
hogy az ÁNTSZ által elıírt felújítási munkálatokra nyújtson be
az önkormányzat pályázatot.
A volt Enci irodaépületében egy szociális intézmény kialakításra vonatkozó elképzelését a bizottság megpróbálja kimunkálni a Városi Gondozási Központtal karöltve, addig azonban ÁNTSZ
elıírásainak eleget kell tenni, mert a jelenlegi formában nem
fogják engedni az intézményegységek mőködtetését.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint a kiadott anyagban
is olvasható az 1. alternatíva szerint a három intézményegység
átalakítási költsége körülbelül 4 millió forint lenne, ebbıl
saját erı 1,6 millió forint.
Míg a 2. alternatíva szerint a Mirhóháti épületek összeépítése
14 millió forintba kerülne, amibıl a saját erı 5,6 millió forint.
Gonda Edit a Városi Gondozási Központ vezetıje elmondta, a 4
millió forintos beruházással csupán egy felújítást, karbantartást tudnak elvégezni a meglévı intézményegységekben, azonban
ezzel nem oldják meg a létszám problémát. A hatályos SZMSZ
szerint az intézménynek 71 fıre van bentlakásos ellátásra engedélye, ezzel szemben az ÁNTSZ 45-50 fıre fog kiadni ideiglenes mőködési engedélyt, aminek következtében 21 fı gondozotti
létszám leépítése elkerülhetetlenné válik, ha az intézményt
valamilyen formában nem tudják korszerőbbé tenni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, kétségtelen tény, hogy
égetı problémája a városnak a szociális intézmények helyzete,
azonban a költségvetés jelenlegi helyzetében az 1,6 millió forint saját erı biztosításán kívül több segítséget nem tud adni
az önkormányzat.
Kérte a tisztelt képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztett határozati javaslattal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Népjóléti Minisztérium
által a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szakosított formáinak fejlesztésére kiírt programra, az
ÁNTSZ elıírásoknak megfelelı felújításokra.
A képviselı-testület a pályázathoz
szükséges 1,6 millió forint saját erıt az
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1997. évi költségvetésben biztosítja.
Határidı: pályázat benyújtására: 1996. április 15.
Felelıs:
pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester
végrehajtásáért: Gonda Edit intézményvezetı
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának létszám-racionalizálási programja
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Csorba Csaba jegyzıt a
napirendi pont elıterjesztıjét, van e szóbeli kiegészíteni valója.
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztésben leírtakkal kapcsolatban annyiban kívánta tájékoztatni a jelenlévıket, hogy a tervezett létszámintézkedéssel a Polgármesteri Hivatal létszáma 5
fıvel csökken.
Dávid István képviselı a maga részérıl tudomásul vette a tervezett létszámintézkedését. Azzal azonban nem tudott egyetérteni, hogy az intézkedésbıl származó bérmegtakarítás a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi állományának bérfejlesztésére
kívánják felhasználni. Véleménye szerint ez nem elıre, hanem
inkább visszalépést fog jelenteni.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, az elıterjesztésbıl egyértelmően kitőnik, hogy ezt a bérfejlesztést a képviselıtestület az 1997. évi költségvetést elfogadása során jóváhagyta, így a létszámleépítésbıl eredı bérmegtakarítás nem kerül
ilyen formában bérfejlesztésre kifizetésre. Ezáltal a Polgármesteri Hivatal bérköltségei nem fognak növekedni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, lényegében a létszámracionalizálási programmal elindult egy folyamat. Elsı lépcsıben igyekeztek a fölösleges létszámot áttekinteni.
A Polgármesteri Hivatalban az elkövetkezı idıszakban is lesznek feladatok, hiszen néhány dolgozó nyugdíjazás elıtt áll, a
nyugdíjazás mellett elképzelhetı, hogy bizonyos minıségi cserékre is sor kerül majd. Amennyiben a jelenlegi irányító csoportokat átszervezik, vagy valamilyen formában megváltoztatják, további létszám átcsoportosításra, csökkenésre is sor kerülhet.
Az elképzelés mindenképpen az, hogy a Polgármesteri Hivatalban
minıségileg is javítsák a munkát.
Az 5 fı csökkentésével ezt a minıségi munka javítást még nem
fogják elérni, ez a következı idıszakban egy újabb létszámintézkedés eredménye lesz majd.
A minıségi munka javítását kétféleképpen lehet elérni. Egyrészt a meglévı dolgozó a saját munkáját végezze jobban, másrészt aki nem tudja, vagy nem akarja azzal szemben bizonyos
lépések megtételére lesz szükség.
Elvárjuk az itteni dolgozóktól, hogy a követelményeknek jobban
feleljenek meg.
Folynak egyeztetések egy olyan pénzügyi, gazdasági szakember
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alkalmazásának ügyében, akit az önkormányzat által benyújtandó
pályázatok összefogására, gazdaságossági számításainak kidolgozása céljából tudnának foglalkoztatni, illetve a pénzügyi
csoportvezetı nyugdíjba vonulását követıen betöltené a megüresedett posztot.
További hozzászólás, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el, így dr. Dávid Imre polgármester felkérte a
képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete áttekintve saját szervezetének
mőködését, szükségesnek látja a bizottságok számának csökkentését, illetve azok
hatáskörének módosítását. Mindezek alapján
csökken a bizottsági és testületi ülések
elıkészítésével kapcsolatos feladat.
A Képviselı-testület 1996. októberétıl az Önkormányzat és szerveinél bevezette az önkormányzati kincstárat, illetve a köztisztviselık
és közalkalmazottak részére a bérkifizetés
pénzintézeten keresztül történik, így a költségvetési csoport leterheltsége csökken.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatalnál a feladat-racionalizálási
program végrehajtása kapcsán 1997. április 1tıl 4 fı, míg 1997. december 15-tıl további egy
fı létszám leépítését rendeli el.
A képviselı-testület vállalja, hogy a
fenti intézkedésbıl származó bérmegtakarítást a Polgármesteri Hivatal köztisztviselı állományának bérfejlesztésére használja
fel, melyet a költségvetési rendeletében
már szerepeltetett.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a létszámleépítéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a létszámintézkedések és a feladatok racionalizálásával járó többlet kiadások megtérítésére vonatkozó pályázatot 1997. április 1-ig a
Békés Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálathoz nyújtsa be.
Határidı: 1997. április 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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Volt ENCI Irodaház megvásárlása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint bizonyára ismeretes
az elmúlt képviselı-testület ülésén szóbeli tájékoztatás hangzott el arról, hogy a volt Enci irodaház épülete együttesébıl
az irodaház, valamint a hozzá tartozó ebédlı épület 14 millió
forint + ÁFA vételárárt megvásárolható. Akkor a képviselıtestület úgy döntött, hogy az ebédlı épületére 4 millió Ft+
ÁFA vételár megjelölése mellett a vételi szándékát bejelenti a
felszámoló biztos felé.
Idıközben a felszámoló biztossal folytatott tárgyalás alapján
úgy tőnik, hogy 13 millió Ft+ ÁFA vételárért a volt Enci irodaházat a hozzá tartozó ebédlıt, parkolót az épület mögötti
területet meglehetne vásárolni.
Kétségtelen tény, hogy az ingatlan hasznosítása újabb gondot
fog jelenteni a város életében, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az un. körzetközponti szerepét valamilyen
formában erısítse.
Ehhez az erısítéshez mindenképpen szükség van egy város központra, ahol olyan intézményeket kell elhelyezni, amelyek ezeket a feladatokat el tudják látni. Gondol itt a bíróságra,
közjegyzıségre, ügyészségre stb.
Természetesen egy szociális intézmény kialakításának lehetıségét sem szabad kizárni.
Megoldás lehet még a felsıoktatási szakképzésbe történı bekapcsolódás, erre is vannak elképzelések.
A hasznosításra vonatkozó alternatívák mögött azonban számtalan kérdés, bizonytalanság van, melyeket az érdemi döntés
elıtt le kell tisztázni, alaposan ki kell dolgozni.
Éppen ezért a határozati javaslatban is azt kérte a képviselıtestülettıl, hogy vásárolják meg az épületet 13 millió Ft+ ÁFA
vételárért, a hasznosításra vonatkozó javaslatot azonban május
30-ig halasszák el.
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint
ezért a vételárért mindenképpen érdemes lenne az épületet megvásárolni, de csak akkor, ha megfelelı funkciót találunk hozzá.
Megítélése szerint nagyon nehéz lesz megtalálni azt a hasznosítási módot, aminek következtében Gyomaendrıd helyzete pozitívan változik. Sokféle hasznosítási alternatíva jöhet szóba,
egyrészt rövid távú, másrészt hosszú távú szempontok, a kérdés
azonban, hogy ezeken belül hogyan találjuk meg a legmegfelelıbbet.
Lehetıleg racionális okok kell, hogy motiválják a hasznosítás
irányát, olyan hasznosítást kell találni, ami valamilyen formában költség csökkentést, vagy bevétel növekedést okoz.
A vételár fedezetére a DÉGÁZ részvények értékesítésébıl befolyt pénzeszközt lehetne kijelölni. Annál is inkább mivel a
képviselı-testület részérıl született egy olyan döntést, hogy
a részvények értékesítésébıl befolyó pénzeszköz mindenképpen
fejlesztésre kell, hogy irányuljon.
Kovács Kálmán képviselı mindenképpen indokoltnak tartotta az
épület ilyen vételár mellett történı megvásárlását.
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Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy bár milyen
funkciót is találunk, az épületet annak megfelelıen át kell
alakítani, fel kell újítani, ami a költségek további növekedését eredményezik.
Mindenképpen olyan hasznosítást kell találni, amely hosszú távon a város lakosságának érdekét szolgálja.
Hanyecz Margit képviselı arra kérdezett rá, hogy mekkora esély
mutatkozik a polgármester úr által felsorolt intézmények kialakítására. Bíróság, ügyészség, közjegyzıség.
A rendırség megyei vezetıségének van e olyan elképzelése, hogy
Gyomaendrıdön rendırkapitányságot hoz létre.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a
város érdekében minden esélyt ki kell használni, meg kell
tenni annak érdekében, hogy ezekbıl az elképzelésekbıl valóság
legyen.
A maga részérıl két elképzelésnek a megvalósulására látott
legnagyobb esélyt. Egyik a rendırkapitányság, amire tudomása
szerint a korábbi években már kapott ígéretet a város.
Vastagh Pál Igazságügyminiszter úrral folytatott beszélgetés
során pedig egy közjegyzıségnek a kihelyezésére kapott ígéretet.
Dávid István képviselı örömmel nyugtázta, hogy a sok ígérgetés
után a város vezetése megteszi az elsı lépéseket a két település közötti város központ kialakításáért. A hozzászólások során jó néhány elképzelés hangzott el az épület hasznosítására
vonatkozóan. Nem esett szó azonban arról, hogy esetleg a Polgármesteri Hivatal épületét helyeznék át az épületbe, ezáltal
fel lehetne szabadítani a Kirendeltség épületét is.
További hozzászólás, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el, dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a volt ENCI irodaházat a hozzá tartozó
ebédlıvel és konyha résszel, valamint a
kapcsolódó parkolóval, és udvari résszel
együtt 13 millió Ft+ ÁFA vételárért megvásárolja.
A képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdést
kösse meg, az épület hasznosítására vonatkozó javaslatát 1997. május 30-ig terjeszsze a képviselı-testület elé.
Utasítja továbbá a Pénzügyi bizottságot, hogy a költségvetés felülvizsgálata
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során a fedezet kijelölésre tegyen javaslatot.
A Képviselı-testület felkéri a bizottság elnököket, hogy a szakterületük
felülvizsgálata során a költségvetési
egyensúly megteremtése érdekében a fenti
új tényezıre, mely a hiányt tovább növeli,
fokozottan legyenek figyelemmel.
Határidı: adásvételi szerzıdés megkötésére:
1997. április 30.
hasznosításra vonatkozó javaslat elıterjesztésére:
1997. május 30.
fedezet kijelölésre javaslat: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Pénzügyi Bizottság
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyomaendrıdi
Alirodájának létrehozása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elmúlt testületi ülésen szóbeli tájékoztatás hangzott el arról, hogy elızetes tárgyalások folytak a Vállalkozásfejlesztési alapítvány vezetıjével egy alirodának az esetleges létrehozásáról Gyomaendrıdön.
Akkor a képviselı-testület az elgondolással egyetértett, és
felhatalmazta a polgármestert a további tárgyalások lefolytatására.
A Vállalkozási alapítvány a megyében több településen mőködtet
alirodát.
A vállalkozó központ különbözı szolgáltatásokat biztosít a
kezdı, valamint a már mőködı vállalkozók számára. Például
szaktanácsadás, képzés, oktatás, hitelezés stb.
A településünkön kialakítandó alirodában hosszabb távon szeretnének egy un. vállalkozók házát létrehozni.
Mint az az elıterjesztésben is olvasható, az aliroda létrehozásához az önkormányzat biztosítaná a helyiséget a volt Földhivatal épületében, ahol két önálló iroda helységet tudnának
kialakítani. Az alapítvány mőködéséhez maximum 1 millió Ft
összegő vissza nem térítendı támogatást, továbbá a közhasznú
foglalkoztatás keretében 1 fı adminisztrátort, az aliroda adminisztrációs ügyei intézésére, valamint az iroda mőködéséhez
szükséges minimális berendezési tárgyakat.
A fenti támogatások ellenében a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vállalná a szükséges informatikai eszközök biztosítását,
a rezsi költségeket, illetve egy fı aliroda vezetı foglalkoztatását.
Véleménye szerint ezzel a lehetıséggel mindenképpen élni kellene, hiszen ezáltal a város tevékenységét tudnák tovább bıvíteni.
Kérte a testület tagjait vitassák meg az elıterjesztést.
Az érintett részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el,
így a polgármester úr szavazásra bocsátotta a határozati ja156

vaslatot.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központjának
gyomaendrıdi Alirodájának létrehozását támogatja.
Az aliroda létrehozásához az önkormányzat az
alábbi támogatást biztosítja:
-Gyomaendrıd, Hısök út 56. szám alatti ingatlanban két önálló iroda helyiséget,
-Az alapítvány mőködéséhez maximum
1.000.000 Ft összegő vissza nem térítendı
támogatást,
-Az aliroda mőködésének idıtartamára
1 fı adminisztrátort közhasznú foglalkoztatás terhére,
-Az iroda mőködéséhez szükséges minimális berendezési tárgyakat
A támogatás fejében az alapítvány köteles mőködtetni az alirodát
Gyomaendrıdön, köteles biztosítani a szükséges informatikai eszközöket, az aliroda
mőködtetéséhez szükséges rezsi költségeket. A Vállalkozói Központ vezetıje az
aliroda vezetıjét csak a polgármester
egyetértésével nevezheti ki.
A képviselı-testület utasítja a Polgármestert,
hogy az együttmőködési megállapodást a Vállalkozói
Központ ügyvezetı igazgatójával kösse meg.
Utasítja továbbá a Pénzügyi Bizottságot, hogy a
fenti támogatási összeget a költségvetés felülvizsgálata során vegye figyelembe.
Határidı: 1997. április 30.
Felelıs: Dr.Dávid Imre polgármester
A települési folyékony hulladék szállításával összefüggı tevékenység végzésére kiírt pályázat
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elsı fordulóban kiírt
pályázatra beérkezett pályázati anyagok, illetve pályázók nem
feleltek meg a kiírásnak, ezért a Képviselı-testület úgy döntött, hogy új pályázatot ír ki az eredetivel megegyezı feltételek mellett, melynek benyújtási határideje 1997. június 30.
Felkérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek
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az elıterjesztésben leírtakkal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nyílt pályázatot ír ki a város körzetesített közigazgatási területén végzendı az
ingatlan tulajdonosok által kötelezıen
igénybe veendı települési folyékony hulladék közszolgáltatás útján történı összegyőjtésére, illetve annak ártalmatlanító
helyre való elszállítására.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a pályázati kiírás közzétételére.
Határidı: pályázat benyújtásra: 1997. június 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában kétéves intenzív szakközépiskolai képzés indításának engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény azzal a kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy engedélyezze az
iskolában az intenzív képzés beindítását.
Az intézmény kérelmét a szakbizottságok megtárgyalták, és elıterjesztették javaslatukat.
Kérte a bizottság elnökeit, amennyiben van szóbeli kiegészíteni valójuk, úgy tegyék meg.
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke a bizottság elutasító
javaslatát az alábbiak szerint indokolta.
Az utóbbi egy két évben a város középiskolái tekintetében egyre több probléma merül fel, ugyanis egyre inkább az látszik,
hogy nincs elegendı gyerek, ezáltal a középiskolák arra vannak
utalva, hogy a egymás elıl " halásszák el" a középiskolába jelentkezı tanulókat. Ez a helyzet egyrészt a lakosság szám
csökkenésébıl, a település elhelyezkedésébıl adódik, a fiatalok egyre többen elköltöznek a vidéki városokban, ahol több
lehetıség van számukra.
A bizottsági ülést követıen bizonyos információk jutattak el
hozzá arra vonatkozóan, hogy ez a kétéves intenzív képzés a
másik két középiskolát nem érintené, ugyanis oda más körben
kerül ki az oktatandók száma, mindez azonban a pénzügyi bizottság ülésén nem vetıdött fel, nem lettek igazán meggyızve
errıl.
Éppen ezért a bizottságnak továbbra is az a véleménye, hogy
nem javasolja az intenzív képzés beindításának az engedélyezését.
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Dr. Kovács Béla képviselı, oktatási tanácsnok elmondta, a város középiskolái vonatkozásában felmerült problémákra három
megoldás lehetséges. Egyik, hogy változatlanul önkormányzati
finanszírozással mőködnek tovább. Néhány év óta azonban a középiskolák egyre több pénzbe kerülnek az önkormányzatnak,
ugyanis a mőködıképesség biztosításához az állami normatívát
ki kell egészíteni. Ezt a helyzetet a város egyre inkább nem
tudja felvállalni, ezért, hogy objektív döntés szülessen a
képviselı-testület felkérte a Nemzeti Szakképzési Intézetet a
város középiskoláinak átvilágítására.
Az átvilágítások megtörténtek, amelynek eredménye várhatóan az
elkövetkezı napokban fog megérkezni.
Ezen szakértıi vélemények birtokában lehet majd a középiskolák
további sorsára vonatkozó alternatívákat kidolgozni.
Elképzelhetı esetleg, hogy összevonják a két szakképzı intézményt és lesz egy tiszta profilú gimnázium, de az is lehet,
hogy a három középiskolát közös igazgatás alatt, teljesen öszszeolvasztva, összevonva mőködtetik. Számos alternatíva lehetséges, amelyek mindegyike alapos kidolgozást igényel.
A konkrét témával foglalkozva, hogy az iskola beindítsa, vagy
ne a kétéves intenzívképzés, ennek is van szép és reális motivációja. A reális az, hogy három évvel ezelıtt az iskolában 5
osztály indult 150 tanulólétszámmal, mára azonban 30 fı körüli
tanulólétszámmal csak egy osztály tud indulni. Ebbıl következıen a iskola igazgatója két lehetıség közül választhat, vagy
felmond 2-3 fı pedagógusnak, vagy pedig a kiesı tanulólétszámot megpróbálja valamilyen módon pótolni. Ez utóbbi lehetıséget választva fordult az iskola igazgatója kérelemmel a képviselı-testület felé, hogy járuljanak hozzá a kétéves intenzív
szakközépiskola képzés beindításához.
Ez a képzési forma a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskolában már két éve mőködik, míg a Kner Imre Gimnáziumban már
közel 40 éve levelezı képzés formájában. Itt azonban némi pontosításra van szükség, ugyanis az intenzív képzés során nem
szakmát tanulnak a tanulók, hanem a szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkezık két éves közismereti tárgyakat tanulnak, nappali
rendszerben.
Kérdés az, hogy a képzés eseteleges beindítása milyen gondot
okoz abban a két középiskolában, ahol már évek óta folyik
ilyen képzés. A 2-3 fı pedagógust azokból az iskolákból kell
esetleg elbocsátani?
Szakmai oldalról megközelítve a dolgot, tudni kell azt, hogy
minden oktatásnak biztosítani kell a tárgyi és személyi feltételét. A személyi feltétel csak részben adott az Ipari iskolában, míg a tárgyi feltétel teljes egészében hiányzik.
Összegezve elmondható, hogy a középiskolák sorsának vonatkozásában a képviselı-testület rövid idın belül döntéshelyzetbe
fog kényszerülni. És ha kimondják azt, hogy az iskolák a gyerekekért vannak, és úgy kell oktatni, ahogy a gyerekek és a
szülık kívánják, akkor a középiskolákat is a gyereklétszámhoz
kell, hogy igazítsák, mint annak idején az általános iskolákkal tették.
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R. Nagy János a Kulturális Bizottság elnöke, és mint a 617.
sz. Ipari Iskola igazgatója az elıterjesztésben leírtakat az
alábbiakkal kívánta kiegészíteni.
Akkor, amikor az intenzív képzés beindításának engedélyezésérıl szóló kérelmet benyújtották, még konkrétan nem ismerték az
egész városban az intenzív képzés szempontjából a beiskolázásnak a helyzetét. Az eltelt idı alatt tájékozódott a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Iskolától.
Lényegében mind a két intézményben adott lenne a képzési létszám, 30-30 fı. Amennyiben az ipari iskolában is beindulna ez
a képzés, átmenetileg megoldaná az intézmény finanszírozási
gondjait, hiszen a felvett 30 fı tanulón keresztül normatívához jutna az önkormányzat. Azonban, ha ez nem történik meg,
akkor a tervezett létszámok miatt normatívát kell majd visszafizetni a városnak.
Ha a beiskolázási érdekek érintése szempontjából közelítjük
meg a kérdést, akkor tudni kell azt, hogy az elmúlt években az
iskolából 3-4 fı végzıs tanuló jelentkezett a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Iskolába folyó intenzív képzési formára.
Amennyiben nem engedélyezi a képviselı-testület a képzés beindítását, úgy elképzelhetı, hogy ez a tanulólétszám, mint képezhetı gyerek elvész a város számára, hiszen vagy elmennek
munkanélkülire, a Munkaügyi Központon keresztül történı átképzésre, vagy más képzésekre.
Mint azt dr. Kovács Béla tanácsnok úr is elmondta, az önkormányzatnak rövid idın belül koncepciót kell kidolgozni a középiskolák további sorsára vonatkozóan. Kérdés azonban, hogy
ez mennyiben fogja érinteni a szakközépiskolai képzést, illetve az érettségiztetı képzést az intézménynél. Jelenleg az iskolában nem indítottak szakképzést, ami azt jelenti, hogy ha
az önkormányzat azt fogja mondani, hogy továbbra se induljon,
akkor ennek kifutási ideje 3 éves lesz. Az intenzív képzés az
kétéves, tehát ezen a hároméves perióduson belül ez a képzés
kifut, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy növeli az iskolának a kihasználtságát, illetve csökkenti a fajlagos költségeket ebben a képzési típusban.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, az iskola kérelme elég késın került benyújtásra, ezért szakmai szempontból nem lehetett kellıen elıkészíteni.
Ez az elıterjesztés alkalmas arra, hogy a középiskolákkal kapcsolatos problémákat elodázza, de nem alkalmas ezeknek a problémáknak a megoldására.
Alkalmas arra, hogy a problémákat két évre elnapolja, ezáltal
késleltesse azt a döntést, ami bármennyire is fájdalmasan
érinti az iskolákat, a képviselı-testületnek meg kell hozni.
Véleménye szerint az ipari iskolának inkább olyan szakmák,
szakmai csoportok beindításán kellene gondolkodni, amelyek ide
vonzzák a gyerekeket.
A maga részérıl nem értett egyet azzal, hogy az NSZI vizsgálat
eredményét meg kellene várni, annál is inkább mert, ha igazak
azok az állítások, amelyeket a vizsgálatot végzı szakember a
személyes beszélgetés alkalmával elmondott, abból az következik, hogy nem ez a megoldás, hanem az új szakmák, szakma cso160

portoknak a beindítása.
Garai János képviselı elmondta a hozzászólások során nem esett
szó arról, hogy az intenzív támogatás beindítása nem igényel
többlet támogatást, a meglévı tervezett támogatásból a képzés
fedezhetı lenne.
Sajnálatos módon az iskola problémái kissé felnagyításra kerültek a városban negatív irányban. Ezen változtatni kellene,
vonzóvá kell tenni az iskolát a helyi gyerekek számára azért,
hogy szívesen jelentkezzenek ezekbe a szakközépiskolákba.
A vita lezárásaként dr. Dávid Imre polgármester felkérte a
képviselı-testület tagjait hozzák meg döntésüket az elıterjesztett határozati javaslatról, miszerint a képviselıtestület a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában a kétéves intenzív szakközépiskolai képzés beindítását nem engedélyezi.
A szavazás megkezdése elıtt a polgármester bejelentette, hogy
érdemben nem kíván szavazni, tartózkodni fog a szavazástól.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 6 ellen szavazattal
és 4 tartózkodás mellett az elıterjesztett határozati javaslatot elvetette.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a hozzászólások során
elhangzott véleményekre, valamint az elıterjesztésben megfogalmazottakra a következı határozati javaslatot terjesztette a
testület elé.
A képviselı-testület a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában történı kétéves intenzív szakközépiskolai képzés beindításáról, a középiskolák átszervezésének
tárgyalásakor dönt.
A képviselı-testület a polgármester úr által elıterjesztett
határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában történı kétéves
intenzív szakközépiskolai képzés beindításáról, a középiskolák átszervezésének tárgyalásakor dönt.
Határidı: 1997. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Liget-fürdı alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése
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után kérte a testület tagjait, amennyiben egyetértenek a Liget-fürdı alapító okiratának elıterjesztés szerint történı módosításával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület az alapító okirat módosításával egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Liget-fürdı, mint önálló költségvetési
intézmény alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Alapítás ideje: 1955
Székhelye: Liget-fürdı
5500 Gyomaendrıd, Erzsébet liget 2.
Létesítményei: 1. sz. Vízmőtelep - átvétel ideje:
1988.
Kemping - létesítésének ideje: 1991.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
fürdı és strand szolgáltatás
Ellátandó kiegészítı tevékenysége:
kemping szolgáltatás
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Alapító szerve:
Gyoma Község Tanácsa
Költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
Kinevezés pályázat útján az 1990. évi LXV. tv. II.
fejezet 10. § b. pont alapján

A módosított alapító okirat 1997. január 01. napjától
visszamenılegesen érvényes.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert az alapító
okirat TÁKISZ-hoz történı megküldésére.
Határidı: 1997. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Tourinform Iroda alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal megkifogásolta a 365/1996./XII.19./KT. számú
határozattal elfogadott Tourinform Iroda alapító okiratának 6.
pontját, ezért szükséges az alapító okirat módosítása.
Az intézményvezetı kinevezési rendjének pontosítása miatt az
alapító okirat 6. pontja helyébe a következı meghatározás ke162

rül.
"A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: az intézményvezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete pályázat útján nevezi ki és gyakorolja felette a
munkáltatói jogot."
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Tourinform Iroda alapító okiratának 6.,
pontját a következık szerint módosítja:

"6./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat útján
nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot."
Az alapító okirat módosításával a
Tourinform Iroda Alapító okiratáról szóló
365/1996.(XII.19.) számú Képviselıtestületi határozat 6., pontja hatályát
veszti.
Határidı: azonnal
Városi Zene és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette az elıterjesztést, majd
kérte a képviselı-testületet, hogy a több ponton történı módosítás miatt az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
fogadják el.
A képviselı-testület az alapító okirat módosításával egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Zene-és Mővészeti Iskola
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340/1996.(XI.28.) számú határozatával megállapított alapító okiratának módosítását
és egységes szerkezetbe foglalt szövegét
az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88.§-ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX törvény 37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján Gyomaendrıd Város
Önkormányzata a Városi Zene-és Mővészeti
Iskola alapító okiratát a következık szerint határozza meg:
1./

Alapítás ideje: 1986.

2./

Költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Zene-és Mővészeti Iskola
Gyomaendrıd, Rákóczi u. 19.

3./

Az intézmény az alábbi tevékenységet, mint alapfeladatot látja el:
Alapfokú mővészeti oktatás TEÁOR szám 8013
- zene oktatás,
- néptánc oktatás
Az intézménynek legfeljebb 12 évfolyama van.

4./

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

5./

Gazdálkodási jogköre:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 2. számú Általános Iskola látja el.
Az önállóan gazdálkodó szerv és részben önálló szerv
közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét
a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel az
intézmény vezetıje rendelkezik.

6./

Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A fenntartó a 171 hrsz-ú ingatlant a rajta lévı épülettel használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogo164

7./

sult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület 340/1996.(XI.28.) számú határozata hatályát
veszti.
Határidı: azonnal

Az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak
megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Csorba Csaba jegyzı a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot az
alábbiak szerint javasolta módosítani.
A képviselı-testület az ivóvízdíj, szennyvízelvezetés és tisztítás megállapodás-tervezet 5. pontját az alábbiakkal javasolja kiegészíteni:
Amennyiben az állami támogatás az önkormányzat számlájára érkezik, úgy azt a lakossági számlázáshoz igazodóan a számlázást
követı 3 napon belül idı arányosan utalja át a Vízmő Rt. számlájára.
Az általa javasolt módosítás lényege, hogy nagyvalószínőséggel
az állami támogatást a székhely szerinti önkormányzat kapja
meg, aki az arányos részt utalja a helyi önkormányzat számlájára. Nem mindegy azonban, hogy az egy összegben leutalt pénzösszeg mennyi ideig van az önkormányzat számláján, hiszen abból kamatbevétel keletkezik.
Jelen esetben arról az állami támogatásról van szó, amelyre az
önkormányzat a Vízmő Rt-vel közösen nyújtott be pályázatot.
Ennek függvényében módosul a lakossági díjtétel is, amit meg
kell állapítani és el kell fogadni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes több fordulóban is folytak tárgyalások a Vízmő Rt-vel a lakossági ivóvíz díjának 89,70 Ft/m3 helyett 80 Ft/m3 történı megállapítása
érdekében, azonban anyagi forrás hiányában a Vízmő Rt. Igazgatósága nem tudott engedményt adni.
A Vízmővek Rt. által elküldött megállapodás -tervezet szerint
az 1997. évre megállapítandó víz és csatornadíjak a következık
lennének:
önkormányzat intézményeinek: 95,70 Ft/m3
önkormányzat intézményeinek csatornadíja: 105,70 Ft/m3
lakossági vízdíj: 89,70 Ft/m3
lakossági csatornadíj: 67,80 Ft/m3
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Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke arra
kérdezett rá, tudható e, hogy mekkora az állami támogatás mértéke.
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a támogatás mértéke nem tudható, de a Vízmő Rt. a támogatástól függetlenül vállalja a megállapodás-tervezetben szereplı díjakat.
További hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a jegyzı úr
javaslatával az alábbi határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület az ivóvízdíj, szennyvízelvezetés és tisztítás megállapodás-tervezet 5. pontját az alábbiakkal egészítse ki:
Amennyiben az állami támogatás az önkormányzat számlájára érkezik, úgy azt a lakossági számlázáshoz igazodóan a számlázást
követı 3 napon belül idı arányosan utalja át a Vízmő Rt. számlájára.
A képviselı-testület utasítsa a polgármestert a megállapodás e
szerinti módosításának lefolytatására.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évre megállapítandó ivóvízdíj,
szennyvízelvezetés és tisztítás megállapodás-tervezet 5. pontját az alábbiakkal
egészíti ki:
" Amennyiben az állami támogatás az
önkormányzat számlájára érkezik, úgy azt a
lakossági számlázáshoz igazodóan a számlázást követı 3 napon belül idı arányosan
utalja át a Vízmő Rt. számlájára."
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a megállapodás e szerinti módosításának lefolytatására.
Határidı: azonnal
Az írásos napirendek megtárgyalása után dr. Dávid
mester kérte a képviselı-testületet, hogy az ülés
kiosztásra került " Felhagyott vasúti pályatestek
gi termelésbe való bevonása tárgyú elıterjesztést
meg.

Imre polgárszünetében
mezıgazdasátárgyalják

Felhagyott vasúti pályatestek mezıgazdasági termelésbe való
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vonása
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, annak idején a 1986-ban a Nagyközségi Tanács VB.
megállapodást kötött a MÁV Szegedi Igazgatóságával arról, hogy
az ágyazati anyag ellenében gondoskodik a Nagylaposgyomaendrıdi, valamint Dévaványa-gyomaendrıdi vasútvonal szelvényei között felhagyott vasúti pályatest mezıgazdasági mővelésre alkalmassá tételérıl. A helyreállítás mintegy 1300 m
hosszú szakaszon megtörtént, azonban az 1988. évet követıen a
rekultivációt a helyi tanács abbahagyta. A földhivatal több
esetben is meghosszabbította a rekultiváció befejezésének elıírt határidejét, míg a mulasztás következményeként a MÁV Szegedi Igazgatósága terhére ismételten kiszabható 928.850 Ft
összegő földvédelmi bírságot állapított meg.
Válaszul a MÁV Rt. értesítette a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a felé megállapított bírságot nem vállalja azt ha kell peres
úton a Gyomaendrıdi önkormányzatra áthárítja.
Az elmaradt rekultivációs munkálatok elvégzése mintegy
28.000.000 Ft-ba kerülne. A munkálatok elvégzéséhez lehetıség
lenne az állami költségvetésbıl pályázat útján a nettó költségek 40 %-nak erejéig vissza nem térítendı fejlesztési támogatást igényelni. A pályázat benyújtásának határideje 1997. április 1.
A Békés Megyei Földhivatal vezetıjével történı személyes beszélgetés során azt a javaslatot tette, hogy az önkormányzat
nyújtsa be a pályázatot, mert csak így kerülheti el a kiszabott földvédelmi bírságnak és az esetleges perköltségnek az
utólagos megfizetését.
A maga részérıl egyetértett a pályázat benyújtásával, kérte a
képviselıket hogy az elıterjesztett határozati javaslatot, miszerint - a Képviselı-testület a Nagylapos-gyomaendrıdi vasútvonal 447+30-465+94 szelvényei között felhagyott vasúti pályatest mezıgazdasági mővelésre való alkalmassá tételérıl legkésıbb 1998. december 31-ig gondoskodjon. Az állami költségvetésbıl pályázat útján a nettó költségek 40 %-nak erejéig
vissza nem térítendı fejlesztési támogatást igényeljen- fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Nagylapos-gyomaendrıdi vasútvonal 447+30 465+94 szelvényei, valamint a Dévaványagyomaendrıdi vasútvonal 44+60 - 456+94
szelvényei között felhagyott vasúti pályatest mezıgazdasági mővelésre való alkalmassá tételérıl legkésıbb 1998. december
31-ig gondoskodik.
A képviselı-testület a rekultivációs
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munkálatok elvégzésére az állami költségvetésbıl pályázat útján a nettó költségek
40 %-nak erejéig vissza nem térítendı fejlesztési támogatást igényel.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után dr. Dávid Imre polgármester az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a Gyomaszolg Kft.
1996. évi mérlegének elfogadása, és a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatói állásának betöltése tárgyú elıterjesztéseket javasolta zárt ülés keretében megtárgyalni.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
Kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a
zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslattal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, 16 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/1997./III.28./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
Gyomaszolg Kft. 1996. évi mérlegének elfogadása,
Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatói állásának betöltése tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt
ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármestert tájékoztatásul elmondta, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdése a. pontja alapján a Fellebbezések és
a Gyomaendrıd Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának módosítása tárgyú elıterjesztések
megtárgyalására szintén a zárt ülés keretében kerül sor.
A képviselı-testület fenti döntésére figyelemmel a polgármester megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı

168

