Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13 /1997.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. május 29-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek
Béla, Nagy Pál, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr.
Valach Béla képviselık,
Megyeri László aljegyzı, Tímárné Binges Irén, Nagy
Istvánné, Gyuricza Máté, Uhrin Zoltánné, Pápai Pálné
csoportvezetık,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
az önkormányzat intézményeinek vezetıi, pártok, társadalmi szervek képviselıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit, az intézmények vezetıit és
valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 17 képviselı. R. Nagy János képviselı úr elızetesen jelezte, hogy késıbb fog megérkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Kovács Béla és Kovács
Kálmán képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt hetek fontosabb eseményeirıl, a folyamatban lévı ügyekrıl.
- A föld üggyel kapcsolatban sajnos nem tudnak rövid határidın
belül érvényt szerezni az elképzeléseknek, kölcsönös megegyezésre nem került sor az ÁPV Rt. fogadókészségének hiánya miatt, illetve a Békés Megyei Bíróság a tulajdonjogi bejegyzés iránti ké-
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relmet elnapolta irathiányosságra való hivatkozással.
- A városba létesítendı bíróság ügyében kérelemmel fordult az
Igazságügy miniszterhez, aki a kérelmet elutasította. A rendırkapitányság létesítése után várható, hogy egy-két éven belül a
bíróságot is megkapja a város.
A rendırkapitányság létesítésére vonatkozó kérelem nem került
elutasításra, azonban annak idıszerőségét anyagi hiányokra hivatkozva rövid távon nem valószínő, hogy meg lehet valósítani. A
kapitányság létesítése magában foglal egy folyamatos létszámbıvítést közrendırık vonatkozásában, amelyre az ígéretek szerint a
kapitányság létesítése elıtt sor fog kerülni. 6-8 fı közrendır
bıvítésére kerül sor még ebben az évben Gyomaendrıdön.
A témához kapcsolódóan kívánta bejelenteni, hogy a gyomaendrıdi
rendırırsnek új parancsnoka van Tóth Bálint r. fıhadnagy személyében.
- Kérelemmel fordult az Országos Mentıszolgálat Békés Megyei
Szervezetéhez a gyomaendrıdi Mentıállomáson lévı éjszakai mentıkocsik számának bıvítése ügyében. A kérelemre érkezett válaszban
javasolták az Országos Mentıszolgálat fıigazgatójának, a
Gyomaendrıdi Mentıállomás gépkocsi bıvítéskapacitásának az elvégzését.
- Bejelentésként elmondta, hogy a Németországban élı Katona Sándor úr segítıkészségének köszönhetıen városunk Önkéntes Tőzoltó
Egyesülete egy újabb ajándék tőzoltó autóval lett gazdagabb. A
diesel üzemő Mercedes-Benz tőzoltó autót május 23-án Armin
Setzer úr és Katona Sándor adták át a városnak. Ezt a nemes és
jó szándékú akaratot továbbra is el kell fogadni, és el kell ismerni, azonban a tőzoltó autók racionalizálását és a meglévı
felszereléseket át kell tekinteni, hiszen egy ilyen adomány bármennyire is ingyenes, a városnak mégis csak pénzbe kerül / vizsgáztatás költsége stb. /.
Megkívánta jegyezni, hogy a jelenlegi ismeretek szerint a Tőzoltó Egyesület köztestületté történı átalakításának nincs meg a
feltétele. Bár a jogi feltétel meg van, de nem láthatók a következményei, ezért erre a célra céltartalékba helyezett pénzösszeg
a költségvetésbe bevonásra kerül.
- Városunkból egy fıként üzletemberekbıl álló delegáció járt a
Gyomaendrıd testvér városában a Romániai Nagyenyeden, gazdasági,
üzleti kapcsolat kialakításának céljából. Véleménye szerint a
kulturális, szellemi és baráti testvér városi kapcsolatnak igazi
értelmét hosszú távon csak a kölcsönös gazdasági érdekek adják
meg. Úgy tőnik, hogy ez a folyamat elindult, ami remélhetıleg
hosszú távon teljessé teszi a két város kapcsolatát. Messzemenı
következtetést még nem lehet levonni, nem lehet tudni milyen üz-
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letek fognak születni, de az biztos, hogy kölcsönös volt az érdeklıdés mind két fél részérıl.
A képviselı-testület nevében megköszönte a szervezıknek az út
megszervezését.
Az augusztus 30-31-én a városban tartandó Bethlen Napokra meghívták Nagyenyed város delegációját is.
Befejezésként elmondta, hogy nagy gondja a városnak, hogyan tudna valamilyen irányban "kitörni."
Az elmúlt idıszakban megindultak az ipari park létesítésével
kapcsolatos elıkészítı munkák. A városnak az alapfeltételei
adottak ilyen ipari parknak a kialakításához. Nagy gondot jelent
viszont, hogy ehhez legalább 10 ha saját földterülettel kell a
városnak rendelkezni, amely nincs meg, illetve legalább 10 olyan
szándéknyilatkozatnak kellene lenni, amelyben különbözı befektetık nyilatkoznak arról, hogy itt kívánnak befektetni. Ezért a
város nevében az utóbbi idıben azon munkálkodott, hogy - az
Észak-Békési térség, valamit a Közép-Békési térséggel együtt,- a
Gyula és Békéscsaba gazdasági övezetbe bekerüljenek. Az országban öt gazdasági övezet alakulna ki, melyek közül egyiknek Békéscsaba lenne a központja.
Amennyiben ebbe az övezetbe sikerül bekerülni, úgy automatikusan
be fogunk kerülni az ipari parkkal külön engedély nélkül, mert
az ipari park része az egész tervezetnek. A leglényegesebb, hogy
az ipari övezettel gyakorlatilag csak az ipari park megvalósításra lehet pályázni, míg a gazdasági övezetre az egész mőködésnek kedvezményei vannak, ami azt jelenti, hogy az ott befizetendı adót helyben vissza lehet forgatni.
Ha ebbe sikerülne lépni és bekerülne a Lökösháza- BékéscsabaBudapest vasúttól északra fekvı térség, ez alkotna egy un. gazdasági övezetet, akkor lehetıség lenne arra, hogy vállalkozókat
fogadjunk, akik központi kedvezményekkel jöhetnének ide.
Megítélése szerint hosszú távon a városnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ebbe az övezetbe bekerüljön, a fejlıdés
elindulhasson.
További bejelentés nem lévén megkérdezte az alpolgármester urat
a bizottság elnököket, a képviselıket, van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Várfi András alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy megkezdıdtek az október 3-án Szarvason megrendezésre kerülı Európa
Nappal kapcsolatos elıkészületek. Mint ismeretes a rendezvényen
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be kell mutatni városunkat. Ennek megszervezésével Lizák Szilvia
a Tourinform Iroda vezetıje lett megbízva, aki kéri a város fiatalságát, hogy aki fotóval, tárgyi eszközökkel részt tud venni
ebben a munkában, segítse az elıkészítı munkát.
Ezen felül egy tablón be kell mutatni a térség oktatási, kulturális és sport helyzetét. Ennek a csapatnak a vezetıje Khon Zita
a Kner Imre Gimnázium pedagógusa lesz, İ is várja a lakosság segítségét.
Bejelentésként kívánta elmondani, hogy megalakult a városban a
Matur Turisztikai és Idegenforgalmi civil szervezıdés, amelynek
munkájában részt vehet mindenki aki a turisztikában és az idegenforgalomban érdekelt.
A bejelentés után dr. Dávid Imre polgármester javaslatot tett az
ülés napirendjére. A meghívóban leírt napirendek közé javasolta19. napirendként a Pályázat körzeti pedagógia szakszolgálat ellátására, 20. napirendként a Gyomaendrıd 3735/3. hrsz-ú területre vételi szándék bejelentése, 21. napirendként a Gyomai
szabadstrand hasznosítása, 22. napirendként a " Szociális telefonvonal" kiépítés elosztásának elvi kitételeinek meghatározása,
míg 23. napirendként Szolgálati lakás bérlıkijelölési jog átadása - tárgyú elıterjesztést megtárgyalni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag 17 igen - szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./

2./
3./
4./

5./
6./

Gyomaendrıd város Önkormányzata és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása- bizottsági hatáskör megállapítása
A közterület rendjérıl szóló rendelet módosítása
A zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozása
Önkormányzati biztos kirendelésének feltételeirıl, részeltes szabályairól, tevékenységének egyes kérdéseirıl szóló rendelettervezet
Az 1996. évi pénzmaradvány
Intézkedés az 1997 évi költségvetés pozíció-
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7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./

23./

jának javítására
Közalkalmazottak 1997. évi bérfejlesztése
Középfokú oktatási intézmények racionalizálása
Piac és mozi üzemeltetése vállalkozásba adása
Blaha L. út és térsége szennyvízcsatorna építése
ENCI Irodaház hasznosítása
Szúnyogirtás a város területén
Termálvíz felhasználásával kapcsolatos
szerzıdések feltételeinek meghatározása
Háziorvosi körzet módosítása
Szociális intézmények hatásköreinek felülvizsgálata
Nyári óvodanyitvatartás
Telekvásárlási ügy
Tájékoztató az 1996. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásáról
Pályázat körzeti pedagógia szakszolgálat ellátására
Gyomaendrıd 3735/3. hrsz-ú területre
vételi szándék bejelentése
Gyomai szabadstrand hasznosítása
" Szociális telefonvonal" kiépítés elosztásának elvi kitételeinek meghatározása
Szolgálati lakás bérlıkijelölési jog
átadása
Határidı: azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt kérte a képviselıket,
hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadják el.
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az ENCI irodaház adásvételi szerzıdése a mai nap folyamán aláírásra fog kerülni. A Hármas-Körös Kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás
az érintett településekkel megkötésre került, azonban amíg a Megyei Önkormányzat részérıl a képviselet nem kerül kijelölésre a
társaság az alakuló ülését nem tudja megtartani.
A NAT 1998-as bevezetésébıl adódó feladatok tárgyú jelentésnél
elírás történt, mivel az anyag várhatóan a képviselı-testület
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október havi ülésére kerül majd beterjesztésre. A mai ülésen
csak a középiskolák racionalizálásának tervezete került beterjesztésre. Kérte, hogy az általános iskolák és az óvodák vonatkozásában 1997. október 30-ig a határidı hosszabbítást biztosítsa a testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a Pásztor J. utcában kétirányú
forgalmi rend bevezetése tárgyú elıterjesztésre tett jelentéssel
kapcsolatban kérte, hogy a hivatal illetékesei szerezzenek érvényt a megállási tilalomnak a piac bejárattól a MOL kút felé,
ugyanis a tiltó tábla ellenére a gépkocsik változatlanul leparkolnak a jobb oldalon a MOL kút területén és a TITÁSZ bejáratánál.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint az már a Rendırség
feladata, hogy érvényt szerezzen a tilalomnak. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy a piactér környékén a parkolásból adódó
problémákat meg kell szüntetni.
További hozzászólás, vélemény nem lévén, dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy a jelentést fogadják el,
illetve a 212/1996./VIII.29./KT. számú határozatnál az általános
iskolák és az óvodák vonatkozásában a határidı hosszabbítást
1997. október 31-ig biztosítsák.
A képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag - 17 igen szavazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 53/1997./II.27./, 90/1997./III.28./,
91/1997./III.28./, 92/1997./III.28./,
93/1997./III.28./, 95/1997./III.28./,
97/1997./III.28./, 98/1997./III.28./,
102/1997./III.28./, 105/1997./III.28./,
106/1997./III.28./, 117/1997./III.28./,
122/1997./III.28./, 125/1997./III.28./,
126/1997./III.28./, 129/1997./IV.10./,
136/1997./IV.10./, 138/1997./IV.10./,
139/1997./IV.10./, 141/1997./IV.10./,
144/1997./IV.24./, 145/1997./IV.24./,
147/1997./IV.24./, 148/1997./IV.24./,
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152/1997./IV.24./, 155/1997./IV.24./,
157/1997./IV.24./, 165/1997./IV.24./,
212/1996./VIII.29./számú határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 60/1997./II.27./számú határozat határidejét 1997. augusztus 31-ig, a
94/1997./III.28./számú határozat határidejét
1997. július 31-ig, és a 212/1997./VIII.29./
számú határozat határidejét 1997. október
31-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása - bizottsági hatásköri listák megállapítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt a
szóbeli kiegészítés megtételére.
Megyeri László aljegyzı elmondta, mint ismeretes az önkormányzat SZMSZ-ben kell szabályozni az önkormányzat szervezeti struktúráját, a vezetési, döntési szinteket, valamint az ehhez kapcsolódó feladat és hatásköröket.
Az idıközi polgármester választást követıen a bizottsági szervezet átszervezésre került a korábbi hat bizottságból négy bizottság alakult. Mivel nem csak a neve, hanem feladatköre is megváltozott néhány bizottságnak, szükséges áttekinteni az önkormányzati hatásköri listát és kijelölni az egyes bizottságokhoz azokat a képviselı-testület feladat és hatásköröket, amelyekben a
bizottságoknak elızetesen vélemény nyilvánítási joga, illetve
ehhez kapcsolódó elıkészítı feladata van.
A hatásköri lista összeállításánál elég nehéz helyzetben voltak,
mivel a mai hatályos joganyagban kb. háromezerre tehetı az a tételszám, ami az önkormányzat feladat és hatásköre, ebbıl a képviselı-testületnek kb. 1100 hatásköre van.
A felosztás fı elve az volt, hogy lehetıleg egy kérdéssel csak
egy bizottság foglalkozzon, csak abban a kérdésben foglalkozzon
több bizottság, ahol az politikailag és szakmailag indokolt
Az anyagot az Ügyrendi és Jogi bizottság megtárgyalta, alapvetıen alkalmasnak találta, bár az elıkészítık sem elégedettek ezzel
a megosztással, és több képviselınek is vannak fenntartásai ezzel kapcsolatban. Éppen ezért az Ügyrendi és Jogi Bizottság el-
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nökével történt egyeztetésnek megfelelıen azt javasolta a képviselı-testületnek, hogy ebben a kérdésben a mai ülésen ne döntsenek, annál is inkább mivel a mai ülésen lesz még szó hatáskör
átruházásról, a szociális intézmények vonatkozásában, illetve a
megjelent gyermekvédelmi törvény miatt az önkormányzat szociális
rendeletét is szükséges módosítani. Mindezek alapján indokoltnak
látszik egy alapos elemzı munka, amely elsısorban a hivatal
szakembereire hárul. A jelen ülésre kiadott lista alapján kérte,
hogy azt a szakbizottságok is tekintsék át és további fordulóban
történı egyeztetés után egy optimális hatásköri listát állapítson meg a képviselı-testület.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve az aljegyzı úr által elmondottakkal, javasolta a képviselı-testületnek, hogy a SZMSZ
módosítását - hatásköri lista megállapítását 1997. augusztus 31ig napolják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag- 17 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását - hatásköri lista megállapítását - elnapolja 1997. augusztus 31-ig.
Határidı: 1997. augusztus 31.
Felelıs: Ügyrendi és Jogi Bizottság
Közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az elıterjesztı bizottságok elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk a témával kapcsolatban.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a hatályos közterületek rendjérıl szóló rendeletben nem volt rendezve a mutatványos tevékenység, az erre a célra igénybevehetı terület, illetve a közterület foglalás díja. Korábban a Kossuth tér szerepelt a mutatványos tevékenység céljára igénybevehetı területnek, ez azonban a
fásítás miatt tovább nem vehetı igénybe.
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Az Október 6 ltp-en a csatorna és a Fı út között lévı terület
mutatkozna alkalmasnak ilyen tevékenység helyszínéül, illetve az
Október 6 ltp-en a Selyem út, Kunság ABC és a garázssor kezdete
által határolt terület, itt azonban bizonyos tereprendezési munkákra van szükség.
A szakbizottságok a téma megtárgyalása során egységesen úgy foglaltak állást, hogy 500 m2-ig a Fı út és az Október 6 ltp közötti
terület, ennél nagyobb igény esetén pedig az Október 6 ltp-en a
Semely út és a Kunság ABC közötti terület vehetı igénybe mutatványos tevékenységre. A közterület foglalás díját 10 Ft/m2/nap
javasolták a bizottságok meghatározni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a testületet a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1997./..../KT. számú rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló
24/1992./VII.1./KT. számú rendelet módosításáról
A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót dr. Szendrei Évának az
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, a rendelet tervezet
lényege, hogy van az önkormányzatnak egy 1991-ben elfogadott hatályos rendelete csendes övezet létrehozásáról. Ez a rendelet
megtiltja bizonyos hangos tevékenység végzését, azonban nem elég
korrekt ez a szabályozás, illetve mai napig sem lehetett igazán
betarttatni a lakossággal. Ezért készült ez a rendelet-tervezet,
amelynek melléklete szabályozza azokat a határértékeket, amelyeket be kell tartani bizonyos tevékenységek folytatása során.
A képviselı-testületnek a mai ülésen csak elızetesen kell megvitatni a rendelet-tervezetet, ugyanis amennyiben azt alkalmasnak
találják, úgy véleményeztetésre meg kell küldeni a területileg
illetékes hatóságoknak, majd bizottsági döntést követıen fog a
testület elé újra bekerülni megalkotásra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl maximálisan

252

egyetértett a rendelet elkészítésével és hatályba léptetésével.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselı-testületet a
határozati javaslat elfogadására, amely szerint a képviselıtestület a zaj és rezgésvédelem helyi szabályainak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet alkalmasnak találja, ezért véleményezésre megküldi a területileg illetékes környezetvédelmi
felügyelıségnek, az ágazatilag illetékes bizottságnak és a szabályozásban érintettek képviseleti szerveinek. A véleményekre
figyelemmel az Ügyrendi és Jogi Bizottság a végleges szabályozási javaslatot a júniusi testületi ülés elé terjeszti megalkotásra.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 17 igen szavazattal - egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a
zaj- és rezgésvédelem helyi szabályainak
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet
alkalmasnak találja, ezért véleményezésre
megküldi a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelıségnek, az ágazatilag illetékes bizottságnak és a szabályozásban érintettek képviseleti szerveinek. A képviselıtestület utasítja az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy a véleményekre figyelemmel a
végleges szabályozási javaslatot terjessze a
júniusi testületi ülés elé megalkotásra.
Határidı: 1997.június 30.
Felelıs: Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeirıl, részletszabályairól, tevékenységének egyes kérdéseirıl szóló rendelettervezet
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az aljegyzıt, néhány szóban
ismertesse a rendelet-tervezet lényegét.
Megyeri László aljegyzı elmondta, bizonyos esetekben, ha az önkormányzathoz tartozó költségvetési intézményeknél a kifizetet-
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len számlák a rendeletben meghatározott %-ot meghaladják és meghatározott napon túli tartozása van fenn, úgy az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében az önkormányzat önkormányzati
biztost rendelhet ki az adott intézményhez.
Az Államháztartásról szóló törvény és az ehhez kapcsolódó egyéb
jogszabály felhatalmazást ad az önkormányzatnak, az önkormányzati biztos kirendelésének, tevékenységének részletszabályainak
helyi rendeletben történı megalkotására.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a hivatal és az e hatáskörrel rendelkezı nem tesz meg mindent az ilyen helyzetnek az
elkerüléséért, de még is fel kell erre készülni.
Az elmúlt évben bevezetett városi kincstár optimizmusra ad alapot, hiszen annak éppen az a lényege, hogy az intézmények elıre
ütemezzék a kifizetéseiket. Lényegében, csak az intézmény gazdálkodási fegyelmezetlensége miatt fordulhat elı a 25 napon túli
kifizetetlen számla, vagy olyan amely meghaladja az éves eredeti
költségvetés 7 %-át.
Kérdés, vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el, így 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 - 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1997./..../KT. számú rendeletét
az önkormányzati biztos kirendelésének feltételirıl,
részletszabályairól, tevékenységének egyes kérdéseirıl
Az 1996. évi pénzmaradvány
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az elıterjesztı bizottság
elnöként Katona Lajos urat az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület az
1996. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben az önkormányzat 1996. évi pénzmaradványát 75.828 e forintban fogadta
el.
A pénzmaradvány 63,5 %-át a képviselı-testület az idei évi költségvetésben már feladatra lekötötte, a felosztható pénzmaradvány

254

83 %-át biztosítani kell az intézményeknek, míg a másik része
feladatra kötelezıen nem lekötött.
Megvizsgálásra kerültek az egyes intézmények, illetve a pénzmaradványok eredete, melyek alapján a Pénzügyi és Gazdasági bizottság az alábbi javaslatot tette.
1.618 e forint pénzmaradvány elvonást javasolnak a 617. sz. Ipari Iskolánál tekintettel arra, hogy ott a megtakarítás feladat
elmaradásból keletkezett, és az önkormányzatnak normatív támogatás visszafizetési kötelezettsége van.
A városi Egészségügyi Intézménytıl 176 E forint szabad pénzeszköz elvonást javasolnak, tekintettel arra, hogy az elmúlt évben
a fogorvosok elég jelentıs támogatást kaptak az egészségügy átszervezése miatt, illetve az orvosi ügyelet támogatására is jelentıs összeget fordított az önkormányzat.
A Polgármesteri Hivatalban keletkezett 9,5 millió forint pénzmaradványból 2.176 e forint szabad pénzmaradványt javasolnak elvonni.
A két intézmény, valamint a hivataltól elvont szabad pénzmaradvány az önkormányzat 1997. évi költségvetési pozícióját 3.970 e
forinttal javítja.
/ Hanyecz Margit képviselı távozott a terembıl a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
Dávid István képviselı arra kérdezett rá, hogy a Kirendeltség
homlokzatának leverési számláját ki készítette el, ugyanis véleménye szerint ez egy irreálisan magas összeg, nem a valóságot
tükrözi. Kérte az illetékeseket, hogy ennek nézzenek utána.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje a kérdésre válaszolva
elmondta, a számlát a Gyomaszolg Kft. készítette.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben
egyetértenek a Pénzügyi és Gazdasági bizottság által elıterjesztett határozati javaslattal, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
-a 617. számú Ipari Szakközép és Szak-
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munkásképzı Iskola 1997 évi költségvetési
támogatását - az 1996 évi feladat elmaradás
miatt -1.618 e forinttal, az 1996 évi szabad
pénzmaradvány erejéig zárolja.
-a Városi Egészségügyi Intézmény 1996
évi önkormányzati támogatás megtakarításával
jelentkezı 176 e forint szabad pénzeszközét
elvonja.
A két intézménytıl elvont összesen
1.794 e forint pénzeszközt a Polgármesteri
Hivatal 1996 évi 2.176 e forint szabad pénzmaradványát az 1997 évi költségvetés pozíciójának javítására jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a változás miatt az 1997 évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet készítse el.
Határidı: 1997. június 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı,
617. sz. Ipari Iskola igazgatója,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje
Az 1997. évi költségvetés pozíciójának javítására javasolt intézkedés
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint bizonyára a jelenlévık elıtt ismeretes az 1997. évi költségvetést 65.992 e forint
hiánnyal fogadta el a képviselı-testület. A költségvetés elfogadását követıen hozott döntések további 11.941 e forinttal rontották ezt a helyzetet / például háziorvosi szolgálat, ügyeleti
szolgálat, pályázatokhoz saját erı biztosítása, stb./, így a hiány összesen 77.933 e forint.
A költségvetés elfogadása során a DÉGÁZ részvényekbıl befolyó
bevétel a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében beállításra került. A képviselı-testület határozatban döntött a
Dégáz részvények értékesítésébıl befolyt bevétel hasznosításáról, azaz arról, hogy ezt a bevételt a költségvetési hiány megszüntetésére nem lehet felhasználni. Ezért felkérte a polgármestert, hogy a hivatal szakembereivel tekintse át az 1997 évre
tervezett fejlesztéseket, felújításokat és tegyenek javaslatot
az egyes fejlesztési feladatok 1998. évre történı átütemezésére.
A határidıben folyamatosságot jelölt meg a határozat.
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A határozat végrehajtásának I. ütemére az alábbi javaslat született.
Bevétel növekedést eredményez az ideiglenesen szabad pénzeszköz
betétbe helyezésnek a kamata, amely 6 millió forint. Mőködési
kiadás csökkentés a kisegítı mg. szolgáltatás területén 2 millió
forint, városgazdálkodásnál 1 millió forint. Önkormányzati igazgatási feladatok területén a polgármesteri illetmény megtakarítás, valamint ügyvédi díjból 634 e forint a megtakarítás.
Közalkalmazottak bérfejlesztése miatt / a tervezett és a tényleges összeg közti különbözet / a megtakarítás 2.170 e forint. Mőködési kiadás csökkentésbıl a megtakarítás összesen 5.804 e forint.
Fejlesztési, felújítási kiadások csökkentésébıl, igazgatás korszerősítésnél 1 millió forint, a hivatal és a kirendeltség épületeinek felújítása 3 millió forint, képzımővészeti alkotások
500 e forint, Liget-fürdı vízforgató 7 millió forint, míg a hitel kamatnál az eredeti elıirányzat és a ténylegesen kifizetett
kamat közti különbözet 7.212 e forint. A csökkentés összesen
18.712 e forint.
Itt kívánta elmondani, hogy a Polgármesteri Hivatal épületének
csatornajavítása ebben az évben nem kerülhetı el, de a homlokzat
javítására csak a következı évben kerülhet sor, részben idı,
részben pedig fedezet hiány miatt.
A Liget-fürdınél a 7 millió forint elvonás nem a vízforgató beruházás elmaradását fogja jelenteni, hanem azt, hogy az intézmény által benyújtott pályázatok elbírálása csak augusztus hónapban fog megtörténni, így a beruházás csak a nyári szezon után
kezdıdhet el, ami áthúzódik a következı évre.
További hiány csökkentés érhetı el a céltartalékba tett pénzeszközök csökkentésével, ilyen a szociális kiadás tartaléka 9 millió forint, tőzoltó egyesület támogatás tartaléka 2.600 e forint, Nyomda múzeum céljára épület vásárlás tartaléka 2.500 e
forint. A céltartalék csökkenés összesen 14.100 e forint.
A költségvetési hiány csökkentésére tett javaslat összesen
44.616 e forint, amelyhez hozzájön a testület által elfogadott
költségvetési hiányt növelı tétel, összesen 11.941 e forint,
amelyet csökkent a fenti határozatban a költségvetés pozíciójának javítására elfogadott 3.970 e forint pénzmaradvány, így a
hiány nagysága 29.347 e forint.
A mai ismeretek szerint azonban nem lehet megítélni, hogy ez a
hiány kezelhetı-e a költségvetésben, pozitív és negatív hatások
is prognotizálhatók a következı idıszakban.
Reméljük, hogy lesznek még a városnak nem tervezett bevételei,
azt viszont nem tudjuk, hogy milyen költségvonzata lesz a külön-
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bözı áremelkedéseknek, az egyes intézményeknél milyen mőködési
gondok jelentkeznek. Bízzunk abban, hogy ez a hiány azért elfogadható szinten lesz, és év végére nem kerülünk olyan helyzetbe,
hogy fizetési gondjaink lesznek.
/ Hanyecz Margit képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı. /
Dávid István képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az orvosi ügyeleti szolgáltatás mennyibe kerül a városnak. Tudomása szerint
megyei viszonylatban városunkban kapnak a legmagasabb díjat a
háziorvosok az éjszakai ügyeletért 4000 Ft/éjszaka. Véleménye
szerint ez túlzottan magas összeg.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta,
a bizottság álláspontja szerint a javasolt megtakarítások alapvetıen nem jelentenek feladatelmaradást, viszont lesznek olyan
területek ahol az elvonás miatt nehezebb lesz a helyzet. Összességében a bizottság egyetértett ezekkel a takarékossági intézkedésekkel.
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta, hogy a Dávid képviselı úr
felvetésére a háziorvosi körzet módosítása tárgyú elıterjesztésnél térjenek vissza.
Az ügyeleti szolgálat mőködtetése nagy gondja a városnak, attól
az összegtıl, amit a képviselı úr mondott sokkal többe kerül.
A maga részérıl messzemenıkig az éjszaki ügyelet megtartása mellett van, azonban mindenképpen azon kell munkálkodni, hogy annak
fenntartása minél kevesebbe kerüljön a városnak.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett a beterjesztett határozati
javaslattal. Még további költségmegtakarítási intézkedést kell
bevezetni a költségvetés helyzetének javítása érdekében.
/ Dávid István képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke kérdésként vetette fel, hogy az elıterjesztık elgondolkodtak e azon, hogy a
szociális kiadásra céltartalékba tett 9 millió forint elvonásával nem kerül e a lakosság szociális létbizonytalanságba, ugyanis a főtés támogatás egyenlıre még nem lezárt dolog, illetve a
gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos feladatok sem lezártak.
Egyáltalán nem biztos, hogy ezekre a feladatokra plusz pénzt fo-
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gunk kapni az államtól, ezért nagy szükség lenne ennek a 9 millió forintnak legalább egy részére ahhoz, hogy a feladat ellátás
zavartalan legyen.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, a költségvetési
rendelet-tervezet is az elıirányzatosított szociális támogatásokra épült. A 9 millió forint azért került elvonásra, mert a
tüzelıolaj támogatás bekerült az alapfeladatok közé.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, augusztus hónapban a
képviselı-testület ismételten vissza fog térni a költségvetés
helyzetének áttekintésére. Jelen esetben viszont az a fı cél,
hogy a költségvetést valamilyen formában megpróbáljuk egyensúlyba hozni.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester felkérte a képviselıket az elıterjesztett határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/1997./V.29./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/1997./IV.10./Kt. számú határozat 3.
pontja alapján a Polgármesteri Hivatal 1997.
évi költségvetését a következı képpen módosítja:
Bevétel növekedés
6.000 E Ft
kamat növekedésbıl
Mőködési kiadások
csökkentése

5.804 E Ft

Fejlesztési, felújítási
kiadások csökkentése

18.712 E Ft

Céltartalék csökkenése

14.100 E Ft

Részvényértékesítésébıl
származó bevétel csökkenés
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44.616 E Ft

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
DÉGÁZ Rt. részvények értékesítésbıl befolyt
bevétel hasznosításáról szóló 129/
1997./IV.10./KT. számú határozat 1. pontját
úgy módosítja, hogy a célhitelek 1997. évi
kamatának megtakarítását 7.000.000 Ft, nem
hitel törlesztésre, hanem az 1997. évi költségvetés pozíciójának javítására használja
fel.
Ennek megfelelıen a bevételbıl
27.000.000 Ft az önkormányzati célhitel állomány megszüntetésére, 15.476.500 Ft ENCI
irodaház megvásárlására kerül felhasználásra.
26.873.500 Ft hasznosításáról a képviselıtestület 1997. augusztus 31-ig a költségvetés helyzetének függvényében dönt.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a változás miatt az 1997. évi
költségvetési rendelet módosítását készítse
elı.
Határidı: rendelet módosításra: 1997. június 30.
bevétel hasznosításra: 1997. szeptember 30.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
Csorba Csaba jegyzı

A közalkalmazottak 1997. évi bérfejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Katona Lajosnak a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.
Katona Lajos bizottsági elnök szóbeli kiegészítésként elmondta,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény mellékletében megjelent új bértáblának megfelelıen megtörtént a közalkalmazottak
végleges illetmény besorolása. A tervezett és a ténylegesen felmerült igény összehasonlításával a költségvetésben 2.170 E forint megtakarítás jelentkezik, amely a költségvetés pozíciójának
javítását szolgálja.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket az elıterjesztéssel kapcsolatban.
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A képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évi költségvetésben a közalkalmazottak bérfejlesztését a ténylegesen felmerült igény alapján biztosítja intézményeinek.
A tervezett és a felmerült igény közötti különbözetként jelentkezı 2.170.000 Ft
megtakarítás az 1997 évi költségvetés pozíciójának javítását szolgálja.
A képviselı-testület az intézmények
költségvetését az elıterjesztés melléklete
alapján megemeli, illetve lecsökkenti.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a változásról a költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1997. június 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után dr. Dávid Imre polgármester javasolta a testületnek, hogy a középiskolák racionalizálása tárgyú
elıterjesztés megtárgyalására R. Nagy János képviselı úr, - a
617. számú Ipari Iskola igazgatójának- megérkezését követıen
térjenek rá.
Az ülést a Piac és Mozi üzemeltetés vállalkozásba adása tárgyú
elıterjesztéssel javasolta folytatni.
Piac és Mozi üzemeltetés vállalkozásba adása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a környékbeli településeken a nem kötelezıen ellátandó feladatok nagyrészét kiadták az
önkormányzatok vállalkozásba. Tudomásul kell venni, hogy városunk sem tudja ezen feladatokat hosszú távon finanszírozni, ha
ezen nem változtatunk a költségvetési hiány egyre inkább nıni
fog. A város csak úgy tud boldogulni, ha intézményeinek szolgáltatási színvonala minél magasabb lesz, azonban ha az emberi kezdeményezı kézséget, tudást és az érdekeltséget nem használja ki,
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akkor nem marad más, mint hogy az önkormányzatnak tovább kell a
finanszírozást vállalni.
Egy újszerő dologról van szó, nagyon nehéz az elsı lépéseket
megtenni, hiszen kellemetlen mikor már valakinek a saját kockázatára kell tevékenykedni, viszont ezt már a saját érdekében és
nyereségére végezné, amelyhez a kockázat is hozzá tartozik.
Katona Lajos bizottsági elnök röviden ismertette a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság témával kapcsolatos álláspontját.
A bizottság támogatja mindkét tevékenység bérbeadás útján történı hasznosítását.
A piac vonatkozásában egyértelmő volt a javaslat, mindössze az a
kérdés vetıdött fel, hogy miért kell vállalkozásba kiadni, mikor
annak mőködtetése nyereséges. A bérbeadással viszont lehet, hogy
sokkal többet fog hozni a városnak. Országos viszonylatban a piacok általában rentábilisan mőködnek.
A mozi bérbeadásáról nagyobb vita alakult ki a bizottsági ülésen, hiszen itt sokkal nagyobb a kockázat, mert vagy tud ilyen
formában mőködni, vagy nem. Ennek ellenére azért meg kell próbálni a bérbeadást. A bérbeadás feltételeinek tekintetében kellı
körültekintéssel kell majd eljárni.
A beterjesztett határozati javaslatokat azzal a kiegészítéssel
javasolta elfogadni, miszerint a Képviselı-testület fenntartja
azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja indokolás nélkül. Ez azért lenne
fontos, mert elıfordulhat, hogy lesz olyan pályázat, mely nem
indokolható meg miért nem fogadható el, azonban
háttérinformációkból biztosan lehet tudni, hogy az nem fedi a
valóságot.
Személy szerint már több alkalommal is szorgalmazta, hogy azokat
az intézményeket, amelyek nem kötelezıen ellátandó feladatot
látnak el, sorba ki kell adni vállalkozásba. Nem vitatható, hogy
az intézmények vezetıi mindent megtesznek az intézményeik zavartalan mőködései érdekében, azonban azt is látni kell, hogy vállalkozásban más szemléletben végeznék ugyanezt a tevékenységet.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke pontosításként kívánta elmondani, hogy a pályázati feltételeknél ahol
felsorolásra kerül, hogy kik nyújthatnak be pályázatot kimaradt
a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Kérte, hogy a
döntésnél ezt majd vegyék figyelembe.
A mozi bérbeadását a bizottság nem támogatta. Ennek az az oka,
hogy ha figyelembe vesszük a mozi jelenlegi látogatottságát, illetve az épület sajátosságait, lehetıségeit nem látnak lehetısé-
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get arra, hogy olyan bevételre lehessen szert tenni, amellyel
hosszú távon biztosítva lenne a mozi mőködtetése.
Tótka Sándor képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a piac bérbeadásával mi lesz a gyomai mázsaház felújítására betervezett
pénzösszeggel.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, a majdani szerzıdések megkötésekor fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a
dolgozókat semmiféle jogsérelem ne érje.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı úr érdeklıdésére elmondta, a mázsaház felújítására betervezett pénzösszeg szerepel a
költségvetésben. Azt az önkormányzatnak mindenképpen fel kell
újítani, vagy a bérbevevıvel kell majd megállapodni abban, hogy
a bérleti díját csökkentve újítsa fel.
A pályázat elbírálásánál elsıbbséget fog élvezni aki az intézmény alkalmazottja, és gyomaendrıdi lakos.
Természetesen a dolgozókat nem érheti semmiféle jogsérelem. Az
eredeti elképzelés az volt, hogy bérbeadás esetén közös megegyezéssel szőnik meg a dolgozók munkaviszonya, ez azonban így nem
járható út, ki kell várni azt az idıt, amíg a dolgozók nyilatkoznak arról, hogy vállalják e a továbbfoglalkoztatást vagy nem.
Azt viszont nem tartaná korrekt dolognak, ha a dolgozók arra
játszanának rá, hogy megkapják a végkielégítést és utána vissza
mennek ugyan oda dolgozni.
A mozi esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy Csányi
Istvánné a mozi jelenlegi vezetıje nem rendelkezik a megfelelı
iskolai végzettséggel, a beiskolázása újabb költséget jelentene
a városnak. Az épület is felújításra szorul, amire nincs pénze
az önkormányzatnak.
Várfi András alpolgármester maximálisan egyetértett a piaci tevékenység bérbeadás útján történı hasznosításával.
A mozi vonatkozásában nem látta célszerőnek, hogy mint önkormányzati intézmény mőködjön tovább, egyetért annak bérbeadásával
önkormányzati támogatás mellett, mert egy ilyen helyi kis mozit
nem lehet támogatás nélkül mőködtetni.
Véleménye szerint az Ügyrendi és Jogi bizottság egyértelmően érzelmi alapokon döntött úgy, hogy nem támogatja a mozi bérbeadását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kissé érdekesnek találta, hogy
ezt a témát a Humánpolitikai bizottság nem tárgyalta meg, már
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pedig ha a mővelıdési intézmények sorsáról kizárólag pénzügyi
oldalról döntünk abszolút fars útra fogunk kerülni.
Megyeri László aljegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy a Humánpolitikai bizottság elé azért nem került az elıterjesztés mert a
szolgáltatást nem érinti a kérdés. A pályázati kiírás arról
szól, hogy a feladat a továbbiakban nem az önkormányzat útján
lesz ellátva. A szándék mindenképpen az, hogy a feladat megmaradjon és tovább mőködjön. Nyilván, ha a beérkezett pályázati
anyagokból a bíráló bizottság azt fogja látni, hogy egy komolytalan pályázatról van szó, amely esetleg a feladat elmaradását
okozhatja, úgy fog dönteni, hogy egyenlıre nem javasolja a tevékenység bérbeadást.
Az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat érintı munkajogi
kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatta a testületet arról, hogy a
tegnapi nap folyamán a Reprezentatív Szakszervezetek Érdekegyeztetı Fóruma is állást foglalt ebben a kérdésben, mind két intézmény bérbeadását javasolja és támogatja. Amennyiben a képviselıtestület részérıl olyan döntés születik, úgy az önkormányzat jogásza a személyzeti elıadóval tájékoztatni fogja az érintett
közalkalmazottakat arról, hogy ebben az esetben mi a munkajogi
helyzet. Tehát, ha nem önkormányzati szervként történik a feladat ellátás, úgy 60 nappal korábban nyilatkoztatni kell a dolgozót, hogy vállalja e a továbbfoglalkoztatást, vagy nem. Ha a
dolgozó úgy nyilatkozik, hogy vállalja a vállalkozó mellett a
továbbfoglalkoztatást, akkor a vállalkozó köteles lesz azokkal a
feltételekkel foglalkoztatni mint eddig történt, ha viszont nem,
akkor a végkielégítést részére ki kell fizetni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdıtt, hogy a mozi
bérbeadásával a 900 e forint önkormányzati támogatás továbbra is
biztosított lesz e, ha azt igényli a pályázó.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a bérbeadással egyértelmően az a cél, hogy az intézmény jobban mőködjön, többletszolgáltatást nyújtson és a városnak minél kevesebbe kerüljön.
Csányi Istvánné a mozi vezetıje hozzászólásában elmondta, hogy
az intézmény vezetéséhez meg van a megfelelı iskolai végzettsége.
Elkívánta mondani, hogy az elmúlt hat év alatt, amióta İ a mozi
vezetıje sosem kérte a képviselı-testület, hogy számoljon be a
tevékenységrıl, mik a gondjai, vannak e elképzelései arra, hogyan lehetne az intézményt nyereségesen mőködtetni.
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Személy szerint biztos abban, hogy lesz pályázó a mozi mőködtetésére.
Ha ez a város valóban ifjúságot akar nevelni, akkor ajánlja minden szülınek jöjjön el, nézze meg, hogy szórakozik a gyermeke. A
moziban ellenırzés és felügyelet alatt van.
El kell azért ismerni, hogy valamilyen életet csak hozott a mozi
a városba, hiszen jó néhány ismert színész és filmrendezı fordult meg az elmúlt évek alatt. / Koltai Róbert, Bacsó Péter
stb./
Büszke arra, hogy az országban mőködı 600 vidéki mozi közül a
gyomaendrıdi 66. helyet foglalja el. Jelentıs szervezı munkát
igényel egy mozinak a vezetése, amelyért İ még köszönetet, elismerést soha senkitıl nem kapott.
Véleménye szerint itt ahol ilyen kevés a bevétel, támogatás nélkül nem tud üzemelni. A környezı településeken sorra tönkre mentek a vállalkozásba kiadott mozik.
Kérte a testületet, hogy ami mőködik ne tegyék tönkre, tudja,
hogy kevés a pénzügyi lehetıség, de a mozinak adott támogatást
nem tartotta túlzottan nagy összegnek. Személy szerint bízott
abban, hogy sikerül egyezségre jutni, amennyiben megbíznak a
szaktudásában, úgy garantálja, hogy a mozi önkormányzati üzemeltetésben, lényegesen kevesebb támogatással, tovább fog mőködni.
Dr. Dávid Imre polgármester annyiban kívánt az elhangzottakra
reagálni, hogy személy szerint azt szeretné, ha a mozi vezetıje
a szakértelmét, akaratát még tovább kamatoztassa a város érdekében, úgy, hogy az elismerı szóval párhuzamosan anyagilag is jobban járjon.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetıje emlékeztetni kívánta a
képviselı-testületet arra, hogy a költségvetés elfogadásakor hozott egy olyan döntést, amelyben felkérte a polgármestert, hogy
a bevételek fokozását és az intézmények racionalizálását hajtsa
végre.
Ez a folyamat már a két általános iskola összevonásával megkezdıdött és a mai ülésre került beterjesztésre a szakközépiskolák
racionalizálására vonatkozó javaslat. Ez idáig a kötelezıen nem
ellátandó feladatok közül csak a fürdı vállalkozásba adása került napirendre, ez azonban valamilyen ok miatt meghiúsult.
Azt látni kell, hogy az intézményhálózat változatlan hagyásával
tovább gördítjük a problémát, mert csak rész megoldásokat tudunk
elérni, hiszen mint ismeretes az ez évi költségvetésnek több
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mint 50 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.
Amennyiben az elırejelzésekre lehet tervezni, úgy néz ki, hogy
ha nem lépünk elıre év végére a mőködést hitel felvétele nélkül
nem tudják biztosítani.
Kétségtelen, hogy mindenki számára szokatlan dolog, hogy eddig
önkormányzati szervként mőködı intézményeket vállalkozásba adunk
ki, de ismerkedni kell ezzel a gondolattal, és igyekezni a gyakorlatban megvalósítani. Véleménye szerint a mozit is lehet kevesebb önkormányzati támogatással is jól mőködtetni. Nem szabad
viszont megfeledkezni arról, hogy a mozi látogatottsága évrıl
évre csökken, / átlagban 30-40 látogató / egyrészt mert a fiatalok - a diákokat kivéve - nem igénylik annyira ezt a szórakozási
lehetıséget, másrészt az elég magas hely jegy árak is befolyásoló tényezık.
Dr. Dávid Imre polgármester a vita lezárásaként arra kérte a
képviselıket, hogy a két tevékenység bérbeadásáról külön- külön
szavazzanak.
Elsıként a piaci, mérleg kezelési és vásárrendezési tevékenység
bérbeadására javasolt pályázati kiírás elfogadását kérte azzal a
kiegészítéssel, miszerint a pályázati feltételeknél a pályázatot
benyújthatók közé a felsorolásban a jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok is szerepeljenek, valamint a pályázat érvénytelenségénél a képviselı-testület fenntartsa azon jogát,
hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, indokolás nélkül.
A képviselı-testület a javasolt pályázati kiírást az elhangzott
kiegészítéssel 12 igen szavazattal, 4 ellen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az alábbi pályázati kiírás alapján 1997. augusztus 1. napjától kezdıdıen 5 éves idıtartamra bérbe adja a piaci, mérleg kezelési és
vásárrendezési tevékenységet.
Pályázati kiírás:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1997. augusztus 01. napjától kezdıdıen 5
éves idıtartamra bérbeadás útján hasznosí-
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tásra felajánlja a tulajdonát képezı
gyomaendrıdi Pásztor J. utcai piac, Endrıdi
utcai piac, Gyoma vasútállomás mázsaház, Vásártéri mázsaház, valamint a Vásártér területét a létesítményekhez tartozó tevékenységek továbbfolytatásának jogával.
A pályázat elkészítéséhez szükséges
egyéb információk, titoktartási kötelezettség vállalása mellett a Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyek nélküli gazdasági társaságok, jogi
személyek társaságai, akik a pályázatban kiírt létesítmények további profil kötött mőködését biztosítják, az ingó és ingatlanvagyon állagának megırzésére garanciát vállalnak, és megfelelnek a jogszabályok által
elıírt képesítési feltételeknek. Az intézményekben dolgozók továbbfoglalkoztatásáról
gondoskodnak. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az átadás/átvétel napját követı
naptól valamennyi alkalmazottal a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéssel összhangban, munkajogi jogutódlás mellett azonos munkakörben
és fizetés mellett, az eltöltött munkaviszony jogfolytonosságának elismerésével munkaszerzıdést köt, a továbbfoglalkoztatást
garantálja.
Pályázónak ajánlati kötöttséget kell
vállalnia arra, hogy az általa megajánlott
bérleti díjat elıre, a tárgyhó 15. napjáig
kifizeti, 1998. évtıl kezdıdıen pedig a bérleti díj mértékének megállapítását az éves
inflációs statisztikai index figyelembevételével vállalja. A pályázathoz üzleti tervet
kell csatolni, amely a tevékenység gazdaságosságát megalapozza.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban 5 példányban Gyomaendrıd Város Polgármesterének cí-
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mezve "Piaci tevékenység" pályázata jeligével ellátva 1997. június 16-án 12.00 óráig
kell benyújtani személyesen vagy elızı napon
kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása jogvesztı!
Pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete által választott bíráló bizottsága dönt.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a következı
prioritási szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez aki:
1./ az érintett intézmény alkalmazottja
2./ aki tevékenységét gyomaendrıdi székhellyel gyakorolja
illetve:
aki ezek közül a legmagasabb összegő ajánlatot teszi a
bérleti díj mértékére.
Pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezik.
Amely nem felel meg a pályáztató által
kiírt tartalmi feltételeknek, az elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indokolás nélkül.
A pályázatok elkészítéséért illetve az
elkészítéssel kapcsolatos felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.
Gyomaendrıd, 1997. ..............
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 1997. július 30.
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/ R. Nagy János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
A következıkben dr. Dávid Imre polgármester az Apolló Mozi bérbeadására javasolt pályázati kiírásról kérte a képviselıtestület döntését.
A képviselı-testület az Apolló Mozi bérbeadására javasolt pályázati kiírást 6 igen szavazattal, 8 ellen szavazattal és 3 tartózkodás mellett elvetette.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a szavazás eredményére
kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az " Apolló Mozi" bérbeadását nem javasolja.
Határidı: 1997. május 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, számára a mozi vonatkozásában hozott döntés azt tükrözi, hogy vagy egy rosszul elıkészített anyag állt a képviselı-testület rendelkezésére, vagy pedig
nem tudnak szemléletet váltani, az új, változást jelentı gondolatokkal megbarátkozni. Személy szerint nagyon szégyelli ezt a
döntést, annál is inkább mivel a bizottsági üléseken másként
foglaltak állást a bizottságok tagjai. Meg van gyızıdve arról,
hogy a város nem véletlenül van ebben a helyzetben amiben van.
Ha érzelmi alapokon hozunk döntéseket és nem tudunk racionálisan
gondolkodni, nem is várhatjuk, hogy ebbıl a helyzetbıl ki tudunk
mozdulni.
Javasolta, hogy az ülést a középiskolák racionalizálása tárgyú
elıterjesztés megtárgyalásával folytatassák.
A középiskolák racionalizálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnökét néhány szóban ismertesse az elıter-
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jesztést.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az elmúlt egy-két évben
a város iskoláinak ezen belül is a középiskoláknak a helyzete
egyre hangsúlyosabban vetıdött fel a képviselı-testület részérıl, fıleg amiatt, hogy az önkormányzat költségvetésébıl egyre
nagyobb összeget kell a középiskolák támogatására fordítani, az
állami normatíván felül. A középiskolákon belül az Ipari iskola
az amelynek a legtöbb támogatásra van szüksége, ebben az évben
több mint 9 millió forintot kellett az iskola támogatására betervezni.
Megvizsgálva a következı évben várható tanulólétszám alakulását
látható, hogy Gyomaendrıd és vonzáskörzetében növekedés nem várható, ezáltal a helyzet még súlyosabbá válik, hiszen a tanulólétszám alakulása meghatározza az állami normatív támogatás öszszegét.
Gyakorlatilag egyre inkább kezd kialakulni az a tendencia, hogy
a helyi középiskolák is egymás elıl veszik el a gyerekeket.
A képviselı-testület elıkészítı bizottságot bízott meg azzal,
hogy tegyen javaslatot a város középiskolák racionalizálására.
A bizottság három alkalommal ülésezett, amelyen tárgyalási joggal részt vettek a középiskolák igazgatói is. A témával kapcsolatban a bizottság meghallgatta az általános iskolák igazgatóinak véleményét is.
A tárgyalások során megállapítást nyert, hogy tanulólétszám növekedésre nem lehet számítani, sıt az Ipari Iskolánál inkább
csökkenés várható. Ebben az évben már csak egy osztályt tudott
az iskola indítani.
A lehetıségek áttekintése során felmerült új képzési formának a
bevezetése, azonban hiányosságok merültek fel a megvalósítás tekintetében. Például az Ipari iskola tervezte szakácsképzés bevezetését, ugyanakkor a másik középiskolának van konyhája, ahol a
gyakorlati oktatást tudnák végezni. Összességében az új képzési
formák bevezetéséhez csak úgy lennének meg a feltételei, ha az
Ipari iskola és a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola összevonásra kerülne.
Természetesen áttekintette a bizottság azt is, hogy mi lenne, ha
a jelenlegi helyzet megmaradna, ez viszont nem járható út. Felmerült, hogy esetleg az Ipari iskola vezetı személyének cseréjével kerüljön a probléma megoldásra, azonban a bizottság úgy értékelte, hogy a bekövetkezett problémának nem kimondottan a vezetés az okozója.
A bizottság úgy gondolta, hogy a végleges megoldást mindenképpen
a struktúra váltás jelentené, így jutottak arra az álláspontra,
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hogy az Ipari Iskola és a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola
összevonását javasolják a képviselı-testületnek, oly módon hogy
a mezıgazdasági iskola legyen a jogutód és Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola néven mőködjön tovább.
Alapvetıen az összevonástól azt lehet várni, hogy racionálisabban lehet kihasználni az új iskola által nyújtandó szellemi,
anyagi és technikai erıforrást, új képzési formák bevezetésével,
a gyakorlati képzés, és a tanárok kihasználtságát tekintve megnıne az iskolának a mozgástere, több lehetısége lenne az új intézménynek. Remélhetıleg ezeket a lehetıségeket az új iskola
igazgatója kifogja használni, és olyan intézkedéseket fog hozni,
aminek következtében az önkormányzatnak nem kell évrıl évre magasabb támogatást adni a szakközépiskola mőködtetésére.
A mai ülésen csak egy elvi állásfoglalást kell hozni a képviselı-testületnek, ugyanis ha elfogadják az elıkészítı bizottság
javaslatát, úgy a végleges döntés meghozatala elıtt a szükséges
egyeztetéseket le kell folytatni.
Véleménye szerint, amennyiben ezt a lépést nem teszi meg az önkormányzat, akkor a középiskolák egyre többe fognak kerülni a
csökkenı tanulólétszám miatt, a szervezeti keretei nem lesznek
meg ahhoz, hogy az iskola az önálló átszervezést megtudja csinálni, attól függetlenül, hogy ehhez meg van e az elhatározás és
a személyi feltétel, objektívan nem lesznek meg ennek az alapjai.
Az elıkészítı bizottság mindenképpen úgy látja, hogy ezt a lépést meg kell tenni, ezért a bizottság nevében arra kérte a képviselı-testületet, hogy fogadják el a javaslatot.
Elmondta még, hogy az összevonás miatt egyetlen oktatással foglalkozó aktívkorú foglalkoztatottnak sem kell felmondani, mindenkinek helye és egzisztenciája lesz az új szakképzı intézményben. A két intézmény vezetése a hivatallal együtt kidolgozta az
összevont intézmény szervezeti felépítés, valamint az összevonás
költségvetetési hatásának tervezetét, amelybıl látható, hogy az
összevonással már ebben az évben 1.442.000 forint közvetlen
eredményre lehet számítani, éves szinten pedig 4 millió forint
lenne a megtakarítás.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hosszabb távon egyáltalán
nem számíthatunk arra, hogy a városban az oktatás kevesebbe fog
kerülni, tehát csak azon tudunk gondolkodni, hogy ne kerüljön
többe, ugyanakkor az oktatás színvonala javuljon. Az összevont
iskola esetében szinte majdnem biztos, hogy a megtakarított
pénzösszegeket az oktatás feltételeinek a finanszírozására kell
majd biztosítani.
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A cél mindenképpen az kell legyen, hogy minél több szakmát tudjanak az ide jelentkezı tanulók megtanulni, a fiatalok minél tovább maradjanak a városban, minél jobb eséllyel tudjanak indulni
fıiskolára, egyetemre, minél kevesebb plusz befektetéssel a szülık részérıl. Ehhez viszont a városnak egyértelmően többet kell
áldozni. Természetesen a tényleges megtakarítást csak hozzávetılegesen lehetett kiszámolni, mivel ismeretlen a jövı évi normatív támogatás és az esetleges bérintézkedés.
Mint azt Katona képviselı úr is elmondta, a mai ülésen egy elvi
döntést kell hozni a képviselı-testületnek, és amennyiben támogatják az elıkészítı bizottság javaslatát, úgy a szükséges
egyeztetések lefolytatása után kerül majd sor a végleges döntés
meghozatalára a képviselı-testület soron következı ülésén.
Véleménye szerint egy jól elıkészített anyagról van szó, amelyrıl valamennyi bizottság állást foglalt.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester felkérte a képviselıket döntsenek az elıkészítı bizottság
által elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
középiskolák racionalizálásával kapcsolatban
kiadott intézményi struktúramodell és költségvetési kalkuláció alapján állást foglal a
két szakképzı intézmény / a 617. számú Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
és a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépés Szakmunkásképzı Iskola / összevonásáról.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt,
hogy az összevonás kimondásához, idıpontjának megállapításához, valamint a jogutód intézmény alapító okiratának elfogadásához és
az intézmény elnevezéséhez a döntéstervezetet készítse elı.
A Közoktatási törvény, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az Államháztartásról szóló törvény, valamint minden e
tárgykörhöz kapcsolódó jogszabályok alapján
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a szükséges egyeztetéseket folytassa le, a
véleményeket szerezze be, és azzal együtt
terjessze a képviselı-testület 1997. júniusi
ülésére.
Határidı: 1997. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd, Blaha Lujza u. és térsége csatornahálózat építésének folytatása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Bélát, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét az elıterjesztés
ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület
az elmúlt évben hozott egy határozatot a Csatornamő Társulat
megszőntetésérıl. A kialakulóban lévı településfejlesztési koncepció viszont szükségessé teszi ennek a döntésnek a felülvizsgálatát.
A Blaha u. és térsége csatornahálózatának kiépítése 1992-ben
kezdıdött meg, amely beruházáshoz a Csatornamő Társulat is csatlakozott. A beruházás megvalósítására az önkormányzat céltámogatási pályázatot nyújtott be, amely alapján 10.275 millió forint
céltámogatást kapott.
Lényegében a döntés felülvizsgálatát az teszi szükségessé, hogy
a csatornahálózat kiépítése nem valósult meg teljes egészében, a
beruházás viszont ez év végéig érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, az elnyert céltámogatásból pedig rendelkezésre áll még
4.465 e forint. Az önkormányzatnak 1.400 e forintot kellene beforgatni és ha a Területfejlesztési Tanácstól megkapjuk a 40 %os támogatást, a Vízmő Rt-tıl a 20 %-os támogatást, valamint a
céltámogatásból meglévı 30 %-al mintegy 90 %-os támogatást tudunk elérni.
Az önkormányzati saját erı biztosítását úgy értelmezte, hogy a
lakosság körében ezt a projektet meg kell hirdetni, ki kell számolni, hogy mekkora saját erıvel kellene a lakosságnak beszállni
és ezzel az összeggel a saját erı tovább csökkenthetı.
A maga részérıl mindenképpen javasolta a csatornahálózat továbbépítését és az önkormányzati saját erı biztosítását, annál is
inkább mivel a csatornaépítési és közmőfejlesztési feladatok a
városban nem állíthatók meg.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta,
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a bizottság támogatta és egyetértett a városfenntartó bizottság
javaslatával.
Felvetıdött viszont a bizottsági ülésen, hogy amennyiben az
érintett lakosság részérıl nem lesz olyan mértékő az igény, akkor a beruházást ott kell megvalósítani, ahol abból a legtöbb
haszna származik az önkormányzatnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök reagálva az elhangzottakra elmondta, a beruházás helyének az szab határt, hogy mely területre
van érvényes vízjogi engedélyes terv.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a jövıben ilyen
beruházások megvalósítása elıtt célszerő úgy eljárni, hogy elıbb
a tervet elkészíttetni, felmérni a lakossági igényt és csak azt
követıen dönteni a testületnek.
A csatornaépítési folyamatot nem szabad a városban abbahagyni,
azt tovább kell folytatni. Jelen esetben egy kényszerpályán vagyunk, egyrészt mert erre a területre van érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezı terv, másrészt mert a kapott állami támogatást nem szeretnénk elveszíteni, illetve ezen a részen van egy
befejezetlen csatornázási beruházás.
A következı idıszakban el kell gondolkodni azon, hogy a város
mely területére nyújtson be az önkormányzat szennyvíz beruházásra céltámogatási pályázatot.
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben egyetértenek az elıterjesztett határozati javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
343/1996./XI.28./Kt. számú határozatának a
Csatornamő Társulat elszámolási eljárásra
vonatkozó részét visszavonja.
A Blaha Lujza utca és térsége csatornahálózat továbbépítésére a kivitelezési költségeket, az ingatlanra esı érdekeltségi hozzájárulás nagyságát meg kell határozni és
ezek alapján lakossági fórum összehívásával
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az igényeket fel kell mérni.
A csatornaszakasz építését pályázatra
kell benyújtani a Területfejlesztési Tanácshoz.
A pályázat beadásához szükséges saját
erıre az 1997-es évben a költségvetés fedezetet nem biztosít, ezért más feladatok terhére megfelelı pénzeszközt kell átcsoportosítani.
Határidı: 1997. július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
ENCI irodaház hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az irodaház megvásárlásáról szóló adásvételi szerzıdés a holnapi nap folyamán aláírásra
kerül. A vitás kérdésekben sikerült a felszámoló biztossal és az
ott tulajdonszerzıkkel megegyezésre jutni. Elviekben lehetne
dönteni az épület hasznosításáról, azonban a döntés reális feltételei jelen pillanatban nem adottak.
A hasznosításra több lehetıség is mutatkozik, több irányban is
el lehet mozdulni. A hasznosítás irányát mindenképpen hosszú távon gondolkodva kell meghatározni, hiszen az épület mőködésbe
hozatala, fenntartása sokkal többe fog kerülni, mint amennyiért
vásárolták. Elsıdleges szempontként a város hatósági intézményeinek elhelyezésén lehetne gondolkodni. Például rendırség, bíróság, ügyészség, közjegyzıség, városi könyvtár esetleg városháza.
Ezt követıen lehet szociális otthon-városi könyvtár elhelyezésén. Harmadik szempont lehet közép-és felsıfokú szakképzés, átképzı központ elhelyezésében gondolkodni, legvégül pedig az értékesítés, idegenforgalom vagy vendéglátásra történı hasznosítás. A felsorolt csoportosítás azonban egymással nem keverhetı
össze.
Megalapozott döntést fedezet hiányában és középtávú városi koncepció hiányában ma nagyon nehéz lenne hozni, ezért is kérte az
elıterjesztésben, hogy a képviselı-testület bízza meg a város
középtávú koncepcionális fejlesztési tervének az elıkészítésével, majd bizottságok elé terjesztésével. A bizottsági és lakossági véleményeztetés után alakulna ki, hogy milyen irányban lehet a jövıben elmozdulni, és milyen irányban van meg a fejlesztési és fejlıdési lehetısége a városnak.
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Kérte a testületet, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal,
úgy a beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag - 17 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
szükségesnek látja az ENCI irodaház hasznosítási céljának megjelölése elıtt elkészíteni a város középtávú koncepcionális fejlesztési tervét.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a terv elıkészítésével, majd bizottságok elé terjesztésével.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Szúnyogirtás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnökét néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a képviselı-testület több évre visszamenıleg különített el pénzösszeget a szúnyogirtás költségeinek fedezetére. Az elmúlt évben a
költségvetés igen szőkös forrásai miatt erre a célra nem biztosítottak fedezetet, így a szúnyogirtás nem került végrehajtásra.
Ilyen elızmények után az idei évben sem lett szúnyogirtásra
pénzeszköz elkülönítve a költségvetésben, azonban az elmúlt hetekben váratlanul olyan nagymennyiségő csípıs szúnyog rajzás érte el a várost, hogy sürgıs intézkedés megtételére volt szükség.
Lakossági kezdeményezésre, illetve saját belátásra alapozva a
polgármesteri hivatal felvette a kapcsolatot a ROVÉRT Kft-vel,
mely társaság már több évre visszamenıleg végezte a városban a
szúnyogirtást. A Kft elküldte árajánlatát, miszerint 400 ha-on
750 Ft/ ha végeznék az irtást./ 3 alkalommal történı légi irtás
és 3 alkalommal történı melegködös irtás /
Véleménye szerint ahhoz, hogy a jövıben az ilyen helyzeteket elkerüljék, folyamatosan be kell tervezni a szúnyogirtás költségét
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az adott év költségvetésébe.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett azzal, hogy a szúnyogirtás költségét a következı idıszakban be kell tervezni a költségvetésbe, hiszen az idegenforgalom a környezetvédelem és a város
lakosságának érdekében erre mindenképpen szükség van.
Felkérte a képviselı-testület tagjait hozzák meg döntésüket az
elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/1997./V.29 /KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
folyamatos keretszerzıdést köt a ROVÉRT Kftvel, mert így a szúnyogirtást a Kft. 400 haon 600 Ft+ÁFA/ ha díj fejében végzi el.
Mivel az 1997 évi költségvetésben a
képviselı-testület erre a szakfeladatra nem
biztosított fedezetet, ezért erre a célra
más feladatok terhére kell megfelelı pénzeszközt átcsoportosítani.
Határidı: 1997. május 30.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd, B/4 termálkúttal kapcsolatos termálvízdíj megállapítása és a kötendı megállapodások kikötéseinek kidolgozása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót dr. Valach Béla bizottsági elnöknek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a termálvíz hasznosítással kapcsolatban részletes elemzı munka készült. Kimutatásra
került, hogy melyek azok a felhasználók / az önkormányzat és intézményein kívül / akik a termál víz díjának fizetésére kötelezhetık. Ezek a Halászkert, Áfész Büfé, Körös Szálló és a Frigyláda Kft, mint nagyobb fogyasztók. Részükre a bizottság a mindenkori hatósági vízdíj plusz 15 % -os termál felár értékben javasolja a termálvíz díját megállapítani, az általuk kiépített mé-
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rıórán keresztül mért mennyiségben, havi bontásban történı megfizetéssel. Az idei évre 15 %-os termál felárral a termálvíz díja bruttó 150 Ft/m3 értékőre adódna. Így a felsorolt fogyasztók
által fizetendı ÁFA -val növelt összeg 2.77 e forint évente. A
kút fenntartásának költsége éves szinten 1.406 e forint, tehát a
tiszta bevétel több mint 1 millió forint körül várható.
Természetesen ezek az adatok az idei évben érvényes díjak figyelembevételével lettek kiszámítva, így azok értéke csak erre az
évre érvényes, de az arányokat tükrözi.
Az elıterjesztett határozati javaslat elsı mondatát az alábbiak
szerint javasolta kiegészíteni. " Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete a termálvíz felhasználói szerzıdésbeli árát a mindenkori hatósági vízdíj árának 15 %-al növelt értékben állapítja
meg, melyhez 12 % ÁFA fizetése kötelezı. "
Hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el,
így dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag - 17 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
termálvíz felhasználói szerzıdésbeli árát a
mindenkori hatósági vízdíj árának 15 %-al
növelt értékben állapítja meg, melyhez 12 %
ÁFA fizetése kötelezı.
A termálvíz díjának fizetésére az önkormányzat és intézményein kívüli felhasználók kötelezettek. A termálvíz hasznosítására
felhasználási szerzıdést kell kötni az önkormányzattal.
Az igénylık a Képviselı-testület jóváhagyása után csak saját költségére kiépített
vízmérı órán keresztül a
150/1997./IV.24./KT. számú határozatban megállapított prioritási sorrendben részesülhetnek termálvíz ellátásban.
A termálvíz díját havi bontásban kell
az önkormányzat részére megfizetni.
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Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Új háziorvosi körzet kialakítása körzethatárok módosításával
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, dr. Kolozsvári Árpád
azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy vele háziorvosi szolgáltatáshoz területi ellátásra szerzıdést kössenek. Tulajdonképpen a doktor úr kérése jogos, mivel a többi vállalkozó
háziorvossal kötött az önkormányzat területi ellátásra szerzıdést. A szerzıdés megkötése 63.000 Ft/ hó fix finanszírozást jelentene a doktor úrnak, és esélyegyenlıséget teremtene a háziorvosok között.
Az önkormányzat joga eldönteni azt, hogy megköti a területi ellátásra a szerzıdést a háziorvossal
vagy nem. A városban jelenleg 7 felnıtt háziorvosi körzet van
kialakítva területi ellátási kötelezettséggel, amely lefedi a
teljes felnıtt lakosságot. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
a háziorvossal területi ellátás finanszírozási szerzıdést minimum 1200 felnıtt lakossal rendelkezı terület biztosítása esetén
köt. Városunkban az egy háziorvosra jutó felnıtt lakosság száma
1650 fı, tehát ez a szám lehetıvé tenné plusz egy körzetnek a
kialakítását.
A hatályos jogszabályok értelmében szintén az önkormányzat feladata megállapítani a háziorvosi körzet területét. A jelenlegi
körzet módosításával Dr. Kolozsvári Árpád megkapná a Vásártéri,
Október 6., és az Ifjúsági lakótelep egészét. A módosítás a város területén mőködı 7 felnıtt háziorvosi körzetet érintené dr.
Bánki Gyula területe kivételével.
Természetesen ez nem érinti a lakosság szabad orvos választás
jogát, a szerzıdés megkötésével a lakosságnak nem kell a másik
körzetbe átmenni, ez csak adminisztratív intézkedés lenne az önkormányzat részérıl.
Tulajdonképpen a bizottság részérıl azért született ez a javaslat, mert a jelenleg területi ellátási kötelezettséggel dolgozó
háziorvosok egy üzenetet küldtek az önkormányzat felé, amelyben
tiltakoznak a körzethatárok módosítása ellen. Tiltakozásukat
részben praxis féltés, részben dr. Kolozsvári doktor inkollegiális megnyilvánulásaival indokolták.
A bizottság a témát alaposan és körültekintıen megtárgyalta a
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háziorvosok bevonásával és úgy foglalt állást, hogy elismeri dr.
Kolozsvári Árpád kérésének jogosságát, azonban szükségesnek
tartja, hogy a képviselı-testület tovább vizsgálódjon,
azirányban milyen költségvetési vonzattal jár a háziorvosi körzetek számának növelése az elkövetkezı években, figyelemmel az
önkormányzatot terhelı jogszabályban rögzített kötelezettségekre. A bizottság a jövı évi költségvetés tervezésének idıszakáig
javasolja a végsı döntés elhalasztását.
Lényegében két dolog motiválta a bizottság döntését. Az egyik,
hogy az esélyegyenlıség miatt jogos a doktor úr kérelme, másrészt viszont látni kell, hogy idısek a háziorvosok a városban.
Az ismeretek szerint a MEP a közeljövıben fogja szabályozni,
hány éves korig vállalhatják az orvosok a háziorvosi ellátást.
Az önkormányzatnak egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen költséggel jár a továbbiakban.
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke aziránt érdeklıdött,
hogy azáltal, ha Kolozsvári doktor is megkapja a MEP-tıl a fix
finanszírozást, a többi háziorvos kevesebb pénzt fog kapni, vagy
nem. Ha igen akkor megérti a háziorvosok tiltakozását. Azonban
ha ez nem így van, akkor nem igazán érti az ellenállást, annál
is inkább mivel a körzetmódosítás a beteg szabad orvosválasztás
jogát nem érinti.
Kovács Kálmán képviselı arra a kérdésre kért választ, hogy miben
nyilvánul meg a háziorvosok Kolozsvári doktor ellen irányuló ellenszenve.
Akkor amikor a doktor úr kérte, hogy a képviselı-testület járuljon hozzá, hogy vállalkozó háziorvos legyen a kérelmét elutasították azzal, hogy dr. Frankó Károly akkori polgármester körzete
biztosítva legyen arra az esetre, ha újból a hivatását gyakorolja.
A maga részérıl nem érti, hogy miért ez a nagy ellenállás a doktor úrral szemben.
Dr. Gedei Margit igazgató fıorvos reagálva az elhangzottakra elmondta, a 6/1992. Népjóléti Minisztériumi rendelet szabályozza;
területi ellátási kötelezettséggel és anélkül is lehet háziorvosi szolgálatot mőködtetni. A területi ellátási kötelezettség azt
jelenti, hogy azt a beteget
is köteles a háziorvos térítésmentesen ellátni, aki nem oda adta
le a kártyáját.
Mint a hozzászólások során elhangzott a területi ellátási kötelezettséget vállaló háziorvosnak jelenleg a MEP 63 ezer Ft/ hó
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fix finanszírozást biztosít. Amennyiben területi ellátási kötelezettséget nem lát el a háziorvos, úgy csak a hozzá leadott betegkártya után kap finanszírozást az Egészségbiztosítási Pénztártól.
Lényegében a háziorvosok nem a körzetszám bıvítés ellen tiltakoztak, hanem dr. Kolozsvári Árpád személye ellen. Ugyanis a
doktor úr eddigi mőködése alapján feltételezhetı, hogy ha megkapja a körzetet, akkor esetleg pressziót gyakorol az ott lakókra, hogy vigyék át hozzá a kártyájukat. Tulajdonképpen ez az ellenszenv kezdettıl fogva meg van a doktor úr és a többi háziorvos között, ugyanis a doktor úr magatartásával nem vívott ki magának túlzott szimpátiát a kollégák körében.
Annak idején a doktor úr helyettesítıként volt dr. Frankó Károly
körzetében, ezért nem lehetett vállalkozó háziorvos.
A körzetmódosítás a fix finanszírozást nem érinti, a többi háziorvos nem fog ezáltal kevesebb finanszírozást kapni, lényegében
csak a kártyák elvesztésének veszélye állhat fenn ismerve Kolozsvári doktor módszereit.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, látni kell, hogy egyre
inkább kiélezıdik a verseny a háziorvosok körében is, és nem
igazán tudja mennyire kell az önkormányzatnak ennek elébe menni,
ezt meggátolni, megakadályozni. Véleménye szerint, ha egy adott
területen verseny van, azt igen is ki kell használni a mőködtetınek és a tulajdonosnak a saját hasznára. Miért kell a lakosságot megfosztani attól a lehetıségtıl, hogy több orvos közül választhasson, hagyjuk meg ezt a döntést a lakosságnak.
Egyetértett azzal, hogy a döntés kerüljön elhalasztásra, bár véleménye szerint új körülmény már nem igen merülhet fel.
Amennyiben ez a verseny a lakosság és az önkormányzat érdekét
szolgálja, akkor igen is ki kellene az önkormányzatnak használni
ezt a versenyhelyzetet.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, a város felnıtt lakosságának
számát figyelembe véve a 8 körzet kialakításával is magasabb beteglétszám jutna egy háziorvosra, mint amennyi a jogszabály szerint ideális lenne.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az utóbbi idıben egyre
több gondja van a városnak ezzel a réteggel, annál is inkább mivel itt is megjelent a piacgazdaság, amit nem mindenki akar tudomásul venni.
Tényként kell megemlíteni, hogy van egy idısödı orvos réteg a
városban, és ha a jogszabályban 62 évben fogják meghatározni a
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korhatárt, akkor öt éven belül 5 orvos fog a városban nyugdíjba
menni. A hozzászólások során nem volt szó arról, hogy a jogszabály elıírja a háziorvosoknak a háziorvosi szakvizsga letételét
1999-ig, kivéve aki öt éven belül nyugdíjba megy.
Polgármesterré történı megválasztásakor azt gondolta, hogy a városi egészségügy terén rendezett a helyzet, annál is inkább mert
az elızı polgármester orvos volt.
Megítélése szerint, ha 6 évig Kolozsvári doktor jó volt a városnak, akkor ne a testület mondja ki az orvosok helyett, hogy nem
jó. Addig nem mondta ezt senki míg a piacgazdaság nem lépett.
Tudomásul kell venni, hogy amennyiben új körzetet jelölünk ki,
és valamelyik körzetbıl a háziorvos kiesik, akkor a városnak kötelessége a helyét pótolni, vagy pedig csökkenti a körzetszámot.
Véleménye szerint a városban lehet, hogy elég lenne a hat felnıtt és kettı gyermekorvosi körzet, viszont minden háziorvos
mellé kellene egy szakorvos, akik a majdani szakorvosi rendelıben teljes ellátást biztosítanának.
Az ügyeleti ellátást illetıen elkívánta mondani, hogy 25 ezer
lakosú város alatt minden ügyelet ráfizetéses, nem tud a kapott
támogatásból kijönni. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy a
város lakosságának érdekében az ügyeletet nem szabad megszüntetni, az ellátás színvonalát nem szabad csökkenteni, arra kell törekedni, hogy a mőködtetés minél kevesebbe kerüljön a városnak,
ennek érdekében valamilyen kompromisszumos megoldást kell találni a háziorvosokkal közösen.
Egyetértett a bizottság azon javaslatával, hogy a végsı döntést
halasszák el ez év ıszéig, addig meg kell vizsgálni, hogy a
körzetszámok növelésének az elkövetkezı években milyen költségvetési vonzata lenne, a jogszabály hogyan fogja rendezni a háziorvosok nyugdíjkorhatárát, illetve a Tb finanszírozás hogy fog
alakulni.
A vita lezárásaként javasolta a testületnek, hogy fogadják el a
Humánpolitikai Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
dr. Kolozsvári Árpád vállalkozó háziorvos
kérését- melyben új háziorvosi körzet kiala-
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kítását és területi ellátási kötelezettségre
szerzıdéskötést ajánlott az önkormányzatnak
- tudomásul veszi és az egy háziorvosra jutó
lakosságszám figyelembevételével a kérés realitását felismeri.
A képviselı-testület szükségesnek látja
annak további vizsgálatát, hogy a háziorvosi
körzetek számának növelése- figyelemmel az
önkormányzatot terhelı jogszabályokban rögzített kötelezettségekre - az elkövetkezı
években milyen költségvetési vonzattal jár,
ezért az 1998. évi költségvetés elıkészítésének idıszakáig a végsı döntést elhalasztja.
Határidı: 1998. évi költségvetés elıkészítésének idıszaka
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Kovács Kálmán elhagyta az üléstermet, a jelenlévık száma 16
fı. /
Szociális intézményekbe történı felvételekkel kapcsolatos hatáskör felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a bizottsági hatáskörök
felülvizsgálata során felmerült annak lehetısége, hogy a szociális intézményi felvételekkel és ezzel kapcsolatos hatáskörök a
szociális ellátást nyújtó intézményekhez - Bölcsıde és Városi
Gondozási Központ- kerüljenek át.
A hatáskör átadásának szükségességét az indokolná, hogy a bizottságok szerkezetének módosítása miatt az egészségügyi és a
kulturális bizottságból létrehozott Humánpolitikai bizottságra
háruló feladat jelentısen megnövekedett. A bizottság feladata
csökkenthetı lenne, ha a hatáskör az intézményhez átkerülne.
A Humánpolitikai és az Ügyrendi és Jogi bizottság támogatta a
hatáskör átadását.
Kérte a képviselı-testületet hozzák meg döntésüket az elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag -16 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
szociális intézményeknél - Városi Bölcsıde
és a Városi Gondozási Központ - az ellátás
iránti kérelemmel és az ellátás igénybevételével kapcsolatos hatáskört 1997. július 1tıl az intézményvezetıkhöz kiutalja.
A Képviselı-testület ezzel egyidejőleg
felkéri a jegyzıt Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának és a Személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet
módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1997. július 1. illetve a szoc. rendelet módosítására 1997. július
31,
SZMSZ módosítására: 1997. augusztus
31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Hangya Lajosné bizottsági elnöknek.
/ Kovács Kálmán visszaérkezett, a jelenlévık száma 17 fı./
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az óvodába járó gyermekek száma a nyári idıszakban több éves átlagot tekintve egyötödére csökken. A nyári nyitvatartás szüneteltetését szülıi
nyilatkozat alapján kérik az intézmények. A csökkentett létszám
ellátása mindkét városrészben biztosított lesz egy-egy tagóvodában. Az óvodák nyitvatartásának szüneteltetése jelentıs dologi
kiadást eredményez. A nagytakarítást, meszelést és az alkalmazottak szabadságának kiadását az intézmények ezidı alatt megtudják oldani.
A Humánpolitikai bizottság javasolja a képviselı-testületnek az
óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetésének engedélyezését
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az intézményvezetık által kért idıpontokban.
Dr.Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag vita nélkül -17 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetését az alábbiak szerint engedélyezi.
1. sz. Napközi Otthonos Óvoda
Tagóvodák
Selyem úti
június 13-tól augusztus 3-ig 7 hét
Blaha úti augusztus 1-tıl augusztus 24-ig 3 hét
Szabadság úti június 13-tıl augusztus 24-ig10 hét
Öregszılıi
június 13-tól augusztus 24-ig 10 hét
2. sz. Napközi
Tagóvodák
Kossuth úti
Várástéri ltp.
Fı úti

Otthonos Óvoda
június 9-tıl augusztus 15-ig 10 hét
június 9-tıl augusztus 15-ig10 hét
június 9-tıl augusztus 15-ig 10 hét

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Szabó Istvánné és dr. Csoma Antalné intézményvezetık
Rafael Jenıné telekvásárlása
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, a képviselı-testület a 346/1995./XII.21./Kt. számú határozatával elfogadta Rafael Jenı és felesége Gyomaendrıd, Vadász
utcában kialakított 638 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlatát. A képviselı-testület a vételárat 50 Ft/m2-ben határozta meg. A kérelmezık a testület döntésérıl értesültek, azonban a
vételár befizetésének és az adásvételi szerzıdés megkötésének
nem tettek eleget.
Nevezettek ez év áprilisában ismételt kérelmet nyújtottak be a
fenti ingatlan megvásárlására.
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A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy a korábban hozott határozatát erısítse meg és hatalmazza fel a polgármestert a fenti ingatlan vonatkozásában az
eredeti feltételekkel az adásvételi szerzıdés megkötésére.
A maga részérıl a bizottság javaslatát annyiban javasolta kiegészíteni, miszerint ha az adásvételi szerzıdés megkötésére 60 napon belül nem kerül sor, úgy a fenti ingatlant a képviselıtestület nem értékesíti a kérelmezı részére.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a bizottság javaslatát az általa tett kiegészítéssel fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül - 17 igen -szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
346/1995./XII.21./KT. számú határozatát megerısíti és felhatalmazza dr. Dávid Imre polgármestert, hogy Rafael Jenıné Gyomaendrıd,
Kodály Z. u. 3. szám alatti lakossal a
gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 6555
hrsz. alatt 638 m2 területtel nyilvántartotttermészetben Gyomaendrıd Vadász utcában lévı
- ingatlan vonatkozásában az adásvételi
szerzıdést az eredeti feltételekkel kösse
meg.
Amennyiben az adásvételi szerzıdés megkötésére 60 napon belül nem kerül sor, úgy a
képviselı-testület fenti ingatlant nem értékesíti a kérelmezı részére.
Határidı: 1997. július 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
1996. évi normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Nagy Istvánnét a Pénzügyi
csoport vezetıjét röviden ismertesse az elıterjesztést.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, az önkormányzatnak 1997
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évben állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége 1996 évi
igénybevétele miatt 2.325.530 forint. Az elıterjesztésben részletesen feltüntetésre került, hogy mely intézmények miatt kell a
normatív támogatást visszafizetni, illetve melyek azok akiknél
többlet létszám jelentkezett. Itt kívánta felhívni a testület
figyelmét arra, hogy nagyarányú a visszafizetési kötelezettség
az Ipari iskola miatt, valamint a Kner Imre gimnáziumban a kollégiumi ellátás miatt, mivel lecsökkent a kollégiumot igénybevevık létszáma.
Vélemény, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a
tájékoztató tudomásul vételére.
A Képviselı-testület az 1996.évi normatív állami hozzájárulás
visszafizetési kötelezettségrıl szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul vette.
Pályázat körzeti pedagógiai szakszolgálat ellátására
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Kóris Györgyné oktatási
elıadót az elıterjesztés ismertetésére.
Kóris Györgyné oktatási elıadó elmondta, a Békés Megyei Közoktatási Fejlesztési Tervben a pedagógiai szakszolgálat körzeti feladatellátására Gyomaendrıd is ki van jelölve. Ennek érdekében
felkeresték a körzethez tartozó települések: Hunya, Dévaványa,
Ecsegfalva és Csárdaszállás önkormányzatait, hogy szándéknyilatkozatukkal jelezzék, akarnak e csatlakozni a körzeti feladatellátáshoz. Az önkormányzatok a megküldött szándéknyilatkozatok
alapján csatlakozni kívánnak a szakszolgálat Gyomaendrıd körzetközpontjához.
A feladat ellátásához a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium
közleményében rögzítettek alapján pályázatot lehet benyújtani a
megyéhez.
Mint ismeretes a városi Családsegítı Központban három fı lát el
szakszolgálati tevékenységet. 2 fı logopédus, 1 fı fejlesztı pedagógus. Ezzel a létszámmal azonban településünk nem tudja maradéktalanul ellátni a körzeti ellátást, ezért egy fı
gyógytestnevelı és egy fı pszichológiai végzettségő szakember
alkalmazására lenne még szükség.
A pályázat benyújtásának célja, hogy a Családsegítı Központ mőködtetésére is kapjunk támogatást. A körzeti feladat ellátást
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pedig csak abban az esetben vállalja fel településünk, ha a megye folyamatosan a meglévı közoktatási alapítványból biztosítja
a mőködtetéshez szükséges költségeket. Ennek a feladatnak az ellátása kimondottan megyei ellátási kötelezettséget jelent, aki a
feladatot körzetekre fogja leosztani.
Gyomaendrıd és körzete pedagógiai szakszolgálat feladatellátásához az igényelt pénzösszeg 9.164 e forint. Ez az összeg tartalmazza a foglalkoztatottak bérköltségét, egyszeri eszközbeszerzés
költségét, valamint a dologi kiadásokat és utazási költségeket.
/ Dávid István képviselı visszaérkezett, a jelenlévık száma 18
fı./
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke támogatja a pályázat benyújtását annak ellenére, hogy az elıterjesztést a bizottság nem tárgyalta. Egy ilyen körzeti feladatellátás mindenképpen a település térségi szerepkörét erısíti.
További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester felkérte
a képviselı-testületet az elıterjesztett határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Gyomaendrıd város és körzete /
Dévaványa, Ecsegfalva, Csárdaszállás, Hunya
/ pedagógiai szakszolgálat feladatellátási
projekt tervezet benyújtását. A pedagógiai
szakszolgálat körzeti feladatellátását önkormányzatunk abban az esetben vállalja, ha
a megye folyamatosan biztosítja a mőködéshez
szükséges költséget.
Feladatellátási szerzıdést abban az
esetben köt az önkormányzat a megyével, ha
az esetleges feladatmegszőnésbıl adódó létszámleépítés költségvetési kihatását / felmentés, végkielégítés / a megye vállalja.
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Határidı: azonnal
Gyomaendrıd 3735/3 hrsz.-ú / Shell-kút mögötti terület / területre vételi szándék bejelentése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a Pató és
Társa Bt. egy magyar-francia társaság megbízásából vételi szándékot jelentett be a Shell-kút mögötti területre, ahol egy bevásárló központot szeretnének kialakítani. A társaság a területért
8 millió forint vételárat ajánlott fel. A vételi szándékukkal
egyidejőleg négy feltételt szabtak. A 2-3 pontban megfogalmazott
feltételeket " 2./ Semmilyen új kereskedelmi létesítmény engedélyezése 800 m-es körzetben, 3./ Tilalom újabb bevásárló központ
Gyomaendrıdre való telepítésre" azonban nem tartja elfogadhatónak, illetve a város érdekeit sem szolgálja. A 4. pontban megfogalmazott feltétel " Shell benzinkút adásvételének realizálása"
pedig független az önkormányzattól. Az 1. pontban felsorolt területek magántulajdonban vannak nem a Shell kúthoz tartoznak.
A 17.324 m2 nagyságú ingatlan vételárát 500 Ft/m2-ben javasolja
meghatározni, továbbá javasolja a testületnek, hogy a társaságnak biztosítsanak 15 nap gondolkodási idıt a módosított feltételek átgondolására, és a nyilatkozat megtételére, illetve azt követı 60 napot az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Tekintettel arra, hogy az elıterjesztést az illetékes szakbizottságok nem tárgyalták, így csak egy elvi állásfoglalást kérne
a testülettıl arra vonatkozóan, hogy az általa javasolt feltételekkel folytasson e tárgyalásokat a társasággal vagy nem.
Katona Lajos a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke véleménye
szerint a polgármester úr által javasolt feltételekkel az egyeztetı tárgyalásokat le kell folytatni. További feltételként javasolta meghatározni, hogy az ingatlant kizárólag bevásárló központ, illetve üzletház megvalósítására értékesíti az önkormányzat.
Knapcsek Béla képviselı szintén egyetértett az egyeztetı tárgyalások lefolytatásával, annál is inkább mert a bevásárló központ
esetleges megvalósulásával egy jelenleg rendezetlen terület rendezıdni fog.
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzott véleményeket figyelembe véve a beterjesztett határozati javaslatot az alábbi módosí-
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tással javasolta elfogadni.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Pató és Társa Bt. 3735/3
hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlatára az alábbiakat reagálja: A 17.324 m2-es terület vétel árát 500 Ft/m2-ben határozza
meg.
A vételi nyilatkozat 2. és 3. pontjában meghatározottak vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert egyeztetı tárgyalásra. A
4. pontban megfogalmazottak realizálódása az önkormányzattól
független.
A Képviselı-testület a fenti ingatlant kizárólag bevásárló központ, illetve üzletház megvalósítására értékesíti.
A Képviselı-testület által tett reagálásra 15 nap gondolkodási
idıt hagy. Amennyiben az adásvételi szerzıdés az önkormányzat és
a Pató és Társa Bt. között létrejön, úgy a területet az önkormányzat legkésıbb 1997. augusztus 15 napjáig / a vételár megfizetését követıen / birtokba adja.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 18 igen szavazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/1997./V.29./KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Pató és Társa Bt. 3735/3 hrsz.-ú ingatlanra
tett vételi ajánlatára az alábbiakat reagálja:
A 17.324 m2-es terület vétel árát 500
Ft/m2-ben határozza meg.
A vételi nyilatkozat 2. és 3. pontjában
meghatározottak vonatkozásában felhatalmazza
a polgármestert egyeztetı tárgyalásra. A 4.
pontban megfogalmazottak realizálódása az
önkormányzattól független.
A Képviselı-testület a fenti ingatlant
kizárólag bevásárló központ, illetve üzletház megvalósítására értékesíti.
A Képviselı-testület által tett reagálásra 15 nap gondolkodási idıt hagy. Amenynyiben az adásvételi szerzıdés az önkormányzat és a Pató és Társa Bt. között létrejön,
úgy a területet az önkormányzat legkésıbb
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1997. augusztus 15 napjáig / a vételár megfizetését követıen / birtokba adja.
Határidı: 1997. augusztus 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gyomai szabadstrand hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Bujdosó György
gyomaendrıdi lakos kérelmet nyújtott be a gyomai szabadstrand
hasznosítására. A kérelem az elıterjesztés melléklete.
A személyes tárgyalás során ismertette a hasznosításra vonatkozó
feltételeket, amelyet a kérelmezı tudomásul vett.
A balesetveszély elkerülése érdekében a szabadstrand kulturált
és ellenırzött hasznosítását az önkormányzatnak meg kell oldani.
A kérelmezı 10 éves bérleti szerzıdés megkötését kérné, a maga
részérıl maximum 7 évet javasol, ettıl azonban a képviselıtestület eltérhet, habár 5 évnél kevesebb idıre nem lenne szerencsés a szerzıdés megkötése, mert a bérlınek csak hosszabb távon éri meg ott befektetni. Javasolja továbbá, hogy a strandot
térítésmentesen adják a bérlı használatába.
Kérte a képviselı-testületet, hozza meg elvi állásfoglalását a
témával kapcsolatosan.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a
szabadstrand térítésmentesen kerüljön a bérlı használatába, a
feltételrendszer leszabályozása és folyamatos ellenırzése mellett.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a testületet, hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül 18 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyomai szabadstrand
hasznosítására bérleti szerzıdést kössön Bujdosó
György Gyomaendrıd, Álmos u. 18/1. sz. alatti lakossal
maximum 7 évre, amennyiben a bérlı a szükséges szakhatósági engedélyeket beszerzi.

291

A képviselı-testület a szabadstrandot
bérleti díj megállapítása nélkül adja a bérlı használatába.
Határidı: azonnal
"Szociális telefonvonal" kiépítés elosztásának elvi kitételeinek
meghatározása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint ismeretes városunkban
megindult a telefonhálózat fejlesztése, melynek kapcsán a
Hungarotel Rt. ingyenesen 30 telefonvonalat biztosít a fejlesztés ellenében városunknak.
Ebbıl a keretbıl az intézményvezetık javaslatait figyelembe véve
11 vonal kerül önkormányzati intézményekhez, míg 4 telefonvonalat polgármesteri hatáskörben javasolna tartalékba tenni. A
fennmaradó 15 szociális telefon odaítélésérıl pedig a Humánpolitikai bizottság döntene. A szociális telefonvonal elosztására
pályázat kerülne kiírásra azok részére akik a bekötés költségeit
eddig nem fizették be, de szociális-és egészségügyi okok miatt
rászorultak. A pályázatok elbírálása a Humánpolitikai bizottság
által javasolt szempontok szerint történne.
Az ismeretek szerint a Hungarotel Rt. a beruházás befejeztével
további ingyenes telefonvonalat fog a városnak biztosítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint el kellene
gondolkodni azon, hogy már mőködı és esetlegesen plusz vonalat
igénylı helyi vállalkozókat is bevonjunk a támogatandóak körébe.
Aggályai voltak a szociális alapon történı elosztásra vonatkozóan, ugyanis nagyon nehéz lesz rangsorolni, mert aki egészségileg
rászorult az nem fogja tudni fenntartani.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, hogy a Hungarotel Rt.
kikötése, hogy az ingyenesen biztosított telefont vállalkozók
nem kaphatják meg.
Hornok Lajosné a városi Könyvtár, Tájház és Közösségi Ház vezetıje elmondta, idegenforgalmi szempontból fontos lenne a Tájházba is egy telefonvonalnak a biztosítása.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre reagálva elmondta, a
Tájház mőködtetésére vonatkozóan vannak távlati elképzelései, a
telefonvonal kérdését ezzel együtt kívánja megoldani.
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További hozzászólás, vélemény nem lévén Dr. Dávid Imre felkérte
a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város telefonhálózat fejlesztése kapcsán ingyenesen kapott 30
telefon fıvonalból 11 fıvonalat különbözı önkormányzati intézmények telefonhálózat fejlesztésére utal ki.
A fennmaradó 19 fıvonalból 4 fıvonalat
tartalékba helyez, melynek kiosztásáról a
polgármester dönt.
A további 15 szociális telefonvonal
odaítélésérıl pályázat útján a Humánpolitikai Bizottság dönt az alábbi szempontok
alapján:
- szociáli és egészségügyi rászorultság
- hitelképesség a telefon alap-és használati díj fizetés vonatkozásában
A szociális telefonvonal nem képezi az
örökség tárgyát, nem kerül a használó tulajdonába.
Határidı: 1997. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Hangya Lajosné bizottsági elnök
Szolgálati lakás bérlıkijelölési jog átadása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint a bevezetıben már említette a gyomaendrıdi rendırırsnek új parancsnoka van Tóth Bálint r. fıhadnagy személyében, aki sajnálatos módon hivatalos
elfoglaltsága miatt a mai testületi ülésen nem tud jelen lenni,
de bizonyára jó néhányan ismerik hiszen gyomaendrıdi származású.
A r. fıhadnagy úr jelenleg a Vásártéri lakótelepen lakik egyszobás lakásban. A család jelenleg három tagú, de hamarosan megszületik a második gyermekük is, ezért szeretnének nagyobb, kényelmesebb lakásba költözni. Kérése az volt, hogy az üresen álló Áchim utcai szolgálati lakás / jegyzıi lakás / bérlıkijelölési jogát adja át az önkormányzat a Rendırségnek maximum három évre.
A maga részérıl a r. fıhadnagy úr kérelmét támogatta és javasol-
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ta a képviselı-testületnek, hogy a Áchim u. 2. szám alatt lévı
szolgálati lakás bérlıkijelölési jogát adják át maximum három
évre a Békés Megyei Rendırfıkapitányságnak a Rendırség pedig a
Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti szolgálati lakás bérlıkijelölési jogát adja át hasonló idıtartamra.
Természetesen az Áchim utcai szolgálati lakás bérlı kijelölési
joga csak Tóth Bálint fıhadnagy úr személyéhez kötıdik.
Kérte a képviselı-testületet, hogy támogassák a bérlıkijelölési
jog átadására vonatkozó javaslatát.
A képviselı-testület vita nélkül egyhangúlag - 18 igen - szavazattal a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Áchim u. 2. szám alatti jegyzıi
szolgálati lakás bérlıkijelölési jogát átadja a Békés Megyei Rendırfıkapitányságnak
1997. július hó 1. napjától 2000. június 30.
napjáig.
A képviselı-testület ezzel egyidıben
kiköti, hogy a Rendırfıkapitányság a szolgálati lakás bérlıjéül csak Tóth Bálint r. fıhadnagyot, a Gyomaendrıdi Rendırırs parancsnokát jelölheti ki.
A képviselı-testület ugyanakkor kéri a
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 23/D. szám alatti rendırségi szolgálati lakás bérlıkijelölési jogát átadni hasonló idıtartamra.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a
bérlıkijelölési jog átadásával kapcsolatos megállapodás megkötésével.
Határidı: 1997.július 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester elkívánta mondani,
hogy hosszú távra vannak racionális elképzelései a város mőködtetésére, fejlesztésére vonatkozóan, azonban ezeket az elképzeléseket a képviselı-testület szemléletváltása, egyetértése, és
rugalmassága nélkül nehezen lehet megvalósítani.
El kell dönteni, hogy mernek e vállalkozni olyan újszerő dolgokra, amelyek sok esetben egyéni érzelmeket, érdekeket sértenek,
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viszont a város érdekében szükség van ilyen döntésekre. Amennyiben ezt nem merik felvállalni, úgy csak a negatívumokat fogják
tapasztalni.

Befejezésként az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján az
alábbi napirendek megtárgyalásához javasolta zárt ülés elrendelését.
1./ Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának és könyvvizsgálójának kinevezése
2./ Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának prémiumfeltételei
3./ Sanopharma Rt. cégbejegyzése
4./ Tájékoztató a Sanopharma Rt. részvények értékesítésérıl
Kérte a testületet, döntsenek a javaslatról.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a zárt ülés elrendelésével egyhangúlag - 18
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/1997./V.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12.
§ / 4/ bekezdés b. pontja alapján a
1./ Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának és könyvvizsgálójának kinevezése
2./ Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának prémiumfeltételei
3./ Sanopharma Rt. cégbejegyzése
4./ Tájékoztató a Sanopharma Rt. részvények
értékesítésérıl
tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához
zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Tájékoztatásként elmondta, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására szintén a zárt ülés keretében kerül sor.
A fenti döntésre figyelemmel megköszönte az érdeklıdık részvételét és az ülést bezárta.
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K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Kovács Kálmán
hitelesítı
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