Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. augusztus 7i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester,

Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Dr. Kovács Béla,
Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János,
Dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Pápai Pálné, Nagy Istvánné, Uhrin
Zoltánné, Tamási Józsefné csoportvezetık,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervezetek képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a hivatal csoportvezetıit, az intézmények vezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, jelen volt 15 fı. Hangya Lajosné képviselı
asszony igazoltan van távol, Várfi András alpolgármester úr jelezte, hogy késıbb fog érkezni, míg Balázs Imre képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Katona
Lajos képviselı urakat.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl, a folyamatban lévı ügyekrıl.
- az elmúlt héten aláírásra került a Penny Market Kft és az önkormányzat között a Pásztor J. úti volt Matróz Kft. területének
eladására vonatkozó adásvételi szerzıdés. A kft. benyújtotta az
építési engedély iránti kérelmet. A jogerıs építési engedély kiadásának határideje augusztus 31., amelytıl számítva 14 héten
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belül, várhatóan karácsonyra a bevásároló központ átadásra kerül.
/ Balázs Imre képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 16 fı. /
- 6 pályázat került benyújtásra a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az 1997 évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére. A benyújtott pályázatok
sorrendiségén annyi változtatás történt, hogy az egészségügyi
gép-mőszer beszerzés támogatáshoz benyújtott pályázat a 3. helyre került, mivel ez már céltámogatást kapott, így elınyt élvez a
pályázat benyújtásakor.
További változtatás, hogy a térségmenedzser alkalmazásának anyagi és tárgyi feltételeinek megteremtésére benyújtott pályázat a
területfejlesztési célelıirányzat támogatás elnyerésére kerül
benyújtásra változatlan tartalommal.
Egyéb bejelenteni való nem lévén megkérdezte a bizottság elnököket, a képviselıket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dávid István képviselı több alkalommal interpellált a
Szarvasvégi temetıben szemétgyőjtı elhelyezésének ügyében, azonban a mai napig nem történt intézkedés.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a városban egyre inkább elterjedı parlagfő veszélyeire hívta fel a jelenlévık figyelmét.
Kérte, hogy a város közterületein fokozottabb figyelmet fordítsanak ezek irtására, illetve a közterület-felügyelık szólítsák
fel az ingatlan tulajdonosokat is az irtás elvégzésére.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Fábián Lajost a Gyomaszolg
Kft. ügyvezetıjét reagáljon a szemétgyőjtı elhelyezése tárgyában
tett képviselıi interpellációra.
Fábián Lajos ügyvezetı elmondta, semmi akadálya, hogy a Kft,
mint a szolgáltatást végzı a konténert elhelyezze, viszont
elıszır tisztázni szükséges, hogy ki lesz a költségek viselıje.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint egyértelmő, hogy a
temetı kezelıje viseli ennek költségeit, jelen esetben a Katolikus Egyház. Egy egyházi kezelésben lévı temetıt még sem a város
feladata rendben tartani. Természetesen olyan segítséget adhat a
város, hogy közhasznú munkásokat biztosít.
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Hanyecz Margit képviselı tudomása van arról, hogy a bérleti
szerzıdés felmondásának ellenére Szmola József sírkıkészítı vállalkozó a mai napig nem adta át a területet az Endrıdi Köztemetıben.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, az érintettek
a következı napon fognak összeülni és megpróbálnak egyezségre
jutni. Az eredményrıl tájékoztatni fogja a képviselı-testületet.
Egyéb bejelentés nem hangzott el, így a polgármester az ülés napirendjére az alábbi javaslatot tette.
A meghívóban 3. napirendként szerepeltetett Városi Gondozási
Központ jelentése az intézmény gazdasági helyzetérıl tárgyú elıterjesztést javasolta levenni a napirendrıl, tekintettel arra,
hogy az intézmény a megadott határidıre - augusztus 7. - nem
adta le az anyagot, így annak sem az áttekintésére, sem a sokszorosítására nem volt lehetıség. Valószínőleg az intézménynek
az volt a szándéka, hogy ezt az anyagot a testület ne tárgyalja
a mai ülésen.
A 9. napirendi pontként szerepeltetett Barátság SE öltözı építésére irányuló kérelme tárgyú elıterjesztést szintén javasolta
levenni a napirendrıl.
A Barátság SE képviselıivel folytatott egyeztetés során elfogadták és tudomásul vették volna a Pénzügyi és Gazdasági, valamint
a Humánpolitikai bizottságok által javasolt 2*2.000.000 forint
önkormányzati támogatást, de mint elmondták a beruházáshoz ez az
összeg nem elegendı, így más megoldásban gondolkoznak. Elképzelésük van arra, hogy a jelenlegi öltözıt megpróbálják más formában felújítani, az önkormányzatnak pedig csak a pálya felújításához kellen hozzájárulni, amely lényegesen kevesebb összegbe
kerülne.
Az elıterjesztés megtárgyalására a szeptember havi testületi
ülésen kerülne sor.
Bár az összefőzött anyag tartalmazza, viszont a meghívóban felsorolt napirendeknél nem került feltüntetésre a Gyomaendrıdi,
Tokai u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyú elıterjesztés. Kérte a testületet az elıterjesztést vegyék fel a napirendek sorrendjébe.
Befejezésként az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került Körzeti
állatorvos kinevezéséhez szükséges vélemény tárgyú elıterjesztés
napirendek közé történı felvételérıl kérte a képviselık vélemé-
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nyét.
Az anyagot a szakbizottság nem tárgyalta, viszont a téma a jellegénél fogva igényelheti az elıkészítést, információ győjtést.
Dávid István képviselı egyetértett a polgármester úr véleményével. Nagyobb horderejő témáról van szó, szükségesnek tartotta
véleményt győjteni a lakosság körébıl.
A maga részérıl nem javasolta a témát felvenni a tárgyalandó napirendek közé.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket az ülés napirendjének sorrendiségével kapcsolatban.
Elsıként arról szavazzanak, egyetértenek e a 3. és a 9. napirend
pont levételével, másodszor arról hozzák meg döntésüket, hogy a
Körzeti állatorvosi kinevezéshez szükséges vélemény tárgyú elıterjesztés felvegyék e a tárgyalandó napirendek közé.
A képviselı-testület a 3. és 9. napirendi pont napirendrıl történı levételével 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
egyetértett, míg a Körzeti állatorvosi kinevezéshez szükséges
vélemény tárgyú elıterjesztés 16 igen szavazattal nem támogatta
felvenni a tárgyalandó napirendek közé.
A fenti döntésnek megfelelıen dr. Dávid Imre polgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbi szerint határozza meg:
1./
2./

3./
4./
5./
6./
7./

Helyi rádió és kábeltévé hálózat kiépítése
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló rendelet 2. számú mellékletének / étkezési térítési díj / módosítása
Közmővelıdési intézmények racionalizálása
Városi Bölcsıde létszám racionalizálása
Városi Piaciroda, mint részben önálló intézmény megszüntetése
Gyomaendrıd Város egészséges ivóvízzel való
ellátásra irányuló beruházás
Önkormányzati tulajdonú bérlakások eladásából származó bevétel felhasználására javas-
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8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./

lat
REKLINE Stúdió kérelme
Hunya István vállalkozó területcsere iránti
kérelme
Gázcsere telep üzemeltetıjének kérelme
Városi Sportcsarnok szociális épületének tetıjavítása
Sportudvar kialakítása az Ipari Iskolánál
Városi Sportcsarnok dolgozóinak prémiumfeltételei
Gyomaendrıd 1997. évi útfenntartási és
útfelújítási munkáinak áttekintése
Kecsegési Egyesület útfelújítási kérelme
Az árvíz sújtotta területeknek humanitárius segítségnyújtás
Közoktatási célú támogatások felhasználása
Díszdiplomás pedagógusok részére pénzösszeg biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester külföldi
kiküldetése
Tájékoztató a diáksport helyzetérıl
Tájékoztató az endrıdi gázmezı üzembe
helyezésérıl
Határidı: azonnal

A határozat meghozatala után Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a napirendrıl levett Barátság SE öltözı építésre irányuló kérelme tárgyú elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, igazán az egyesület sem döntötte el egyértelmően, hogy
milyen összegő támogatást kérjenek az önkormányzattól. Az egyesület vezetıjének nyilatkozata szerint, amennyiben az önkormányzat biztosította volna számukra a kért 6 millió forint támogatást, az az összeg is kevés lenne a tervezet beruházáshoz. Tehát
nem a bizottság által javasolt összeg miatt kérték a téma napirendrıl való levételét. Az egyesület olyan megoldásban gondolkodik, amely mind két felet kölcsönösen ki fogja majd elégíteni.
Helyi kábeltévé és rádió hálózat kiépítése
Dr. Dávid Imre polgármester elıljárójában köszöntötte a Kábel -
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Elektro Kft. ügyvezetıjét Hajdú István urat, aki a helyi rádió
hálózat kiépítésére tett javaslatot, valamint köszöntötte Szőcs
Imre mezıberényi vállalkozót. İ a helyi kábeltévé hálózat kiépítésére tett javaslatot. Az ajánlatok az elıterjesztés mellékletét képezik.
Megítélése szerint az információ szerzés, valamint a szabadidı
kellemes és hasznos eltöltése vonatkozásában alapvetı szükséglet
egy városban a helyi kábeltévé és rádió.
Mindkét ajánlattevı saját befektetıként kérte a kiépítés lehetıségéhez a képviselı-testület hozzájárulását.
Elsı lépcsıben lakossági igényfelmérést végeznének, belépési díj
elızetes beszedése nélkül.
A helyi rádió még ebben az évben, míg a tévé várhatóan a jövı év
tavaszára kerülne kiépítésre.
Az elızetes számítások szerint a tv hálózat kiépítés költsége
kertes ház esetén 20-25.000 forint, míg tömblakások esetén ettıl
lényegesen kedvezıbb lehet. Az üzemeltetés díja 4-500 Ft/ hó lakásonként.
Jelen esetben nem arról van szó, hogy a testület egyértelmően
megbízást ad az ajánlattevıknek a kiépítés megvalósítására, ez
egy újabb tárgyalási folyamatot igényel, most csak lehetıséget
adunk arra, hogy a két vállalkozó felmérje a lakossági igényeket
és elindítsa ezt a folyamatot.
Az elıterjesztést a bizottságok megtárgyalták, javasolják a hálózat megvalósításának erkölcsi támogatását.
Szőcs István vállalkozó elmondta, bizonyára ismeretes a képviselı-testület elıtt, hogy a környezı településeken már évek óta
üzemel a kábeltelevízió rendszer. Tudomása van arról, hogy a városban is voltak már próbálkozások a TELE COP Kft. kezdeményezésében, amely különbözı okok miatt meghiúsult.
Elképzelése egy olyan hálózat kiépítése, amelyre az egész település lakossága ráköthet.
Közel 10 éve foglalkozik kábeltévé kiépítésével és üzemeltetésével. A mezıberényi és a köröstarcsai hálózat mőszaki üzemeltetıje. Sok éves tapasztalatból tudja, hogy a hálózat kiépítésében
és annak üzemeltetésében helyi szakembernek is részt kell venni
az esetleges meghibásodás esetén a mielıbbi hibaelhárítás érdekében. Ebben a munkában lesz segítıje Dusek András helyi vállalkozó.
Mint azt a polgármester úr említette a kiépítés várható költsége
20-25.000 Ft között várható kertes ház esetén, lakótelepi lakás
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esetén ennek az összegnek az 50-70 % között várható a költség
lakásonként. A lakosság anyagi terheinek könnyítése érdekében
folytattak tárgyalásokat a helyi Takarékszövetkezettel kedvezményes hitelkonstrukció kidolgozásáról.
Hajdú István a Kábel-Elektro Kft. ügyvezetıje elmondta, egy helyi rádió kiépítése annyival könnyebb, hogy annak kialakítása
nem lakossági szervezéssel, hanem stúdió kialakítása engedélyezésének megléte után jöhet létre.
Köszöni a lehetıség, hogy a képviselı-testület ülésén részt vehet, nagyon bízik abban, hogy sikerül az önkormányzattal olyan
megállapodást kötni, amely a lakosság érdekeit szem elıtt tartva
egy helyi rádió mőködıdését teszi lehetıvé.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozni kívánta, nem kizárt annak lehetısége, hogy a tényleges megvalósítás idıszakában az önkormányzat az erkölcsi támogatáson felül anyagi támogatással is
hozzájárul a hálózat kiépítéséhez, bizonyos érdekeltségi szempontok figyelembevételével.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket a határozat meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
erkölcsileg támogatja Szőcs Imre /
Mezıberény, Gyomai út 2. / és Hajdú István /
Szeghalom, Szabadság tér 2/2. / vállalkozók
helyi rádióra és kábeltévé hálózat kiépítésére irányuló elképzelését.
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a fenti vállalkozók Gyomaendrıd város
területén lakossági igényfelmérést végezzenek.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert kezdeményezze a pénzintézeteknél
kedvezményes hitelkonstrukció kidolgozását.
Határidı: 1997. október 31.
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Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
rendelet 2. számú mellékletének/ étkezési térítési díj / módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt szóbeli kiegészítés megtételére.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet módosításáról szóló
tervezet a Városi Gondozási Központ kezdeményezésére került képviselı-testület elé beterjesztésre.
Mint ismeretes az elmúlt idıszakban több esetben tárgyalta a
tisztelt testület az intézményben kialakult pénzügyi problémákat. Az intézményvezetı véleménye szerint ezek a problémákat
adott esetben a térítési díjak rendezésével, felülvizsgálatával,
ezen belül az intézményi térítési díj meghatározásával, illetve
módosításával orvosolhatók.
Az intézményi térítési díj kiszámításának vonatkozásában, - melyet a Polgármesteri Hivatal megvizsgált-vita alakult ki az intézmény és a hivatal között. Azt látni kell, hogy az intézményi
térítési díj kiszámítása a költségvetési rendeletben elfogadott
költségek alapján, ezen belül az önköltség alapján történik. Az
intézményvezetése szerint a intézményi térítési díjat úgy kell
meghatározni, hogy az önköltséget csökkenteni kell a normatíva
összegével, hiszen ezt adott esetben az önkormányzat megkapja. A
döntéselıkészítık véleménye szerint viszont a kettıt nem lehet
összekavarni, ugyanis az egyik egy állami támogatás, amelyet az
önkormányzat azért kap, mert az intézményt fenntartja, tehát az
intézményfenntartás bevételi oldalát biztosítja, míg az önköltség egy kiadási oldal.
A szociális igazgatásról szóló törvény egyértelmően meghatározza, az önköltségszámítás módját és menetét. Az intézmény által
készített anyag hivatkozik arra, hogy más szociális intézmények
/ fıleg a megyei / az intézmény metodikáját követik a térítési
díj kiszámításánál.
A Megyei Önkormányzat rendelet elıkészítıjének nyilatkozata szerint ez az állítás nem igaz, ugyanis a megyei szociális intézményeknél a térítési díj meghatározása a szociális törvény alapján
történik. Egyeztetéseket folytatott a nagyszénási szociális otthon gazdaságvezetıjével, aki elmondta, hogy náluk is ugyan úgy
történik a térítési díj kiszámítása, mint ahogy a Polgármesteri
Hivatal számítása szerint az elıterjesztésben is szerepel.
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Tehát összegezve, az intézményi térítési díj számításának alapja
az önköltség és nem más.
A megyei önkormányzat szociális intézményeinek esetében a térítési díj lényegesen alacsonyabb,/ átlagosan 15.000 Ft /, mint az
intézmény által javasolt térítési díj, amelynek jóváhagyása esetén 30.000 Ft lenne átlagosan.
Azt is látni kell, hogy a bevételeket igazán nem az intézményi
térítési díj határozza meg, hanem a személyi térítési díj, amely
jelen esetben a mindenkori nyugdíjakhoz igazodik, hiszen az intézményi térítési díj a bentlakásos intézmények esetében a személyi térítési díj 80 %-át nem haladhatja meg. Így elmondható,
hogy az intézményi térítési díj emelése,- figyelemmel arra, hogy
Gyomaendrıdön viszonylag alacsonyak a nyugdíjak - igazán nem hoz
bevételt az intézmény számára. Alapvetıen nem az intézményi térítési díj változtatása oldaná meg az intézmény gazdasági helyzetét.
A személyi térítési díjak felülvizsgálatát a hivatal 1997. augusztus 15-ig elvégezte, ebbıl az össz bevételi többlet 300.000
Ft-ot jelentene az intézmény számára, ezzel szemben 4-8 millió
forintig terjedı költségvetési hiányról beszélhetünk az intézmény esetében. Ezért a szakbizottságok jelenleg nem javasolják a
képviselı-testületnek az intézmény térítési díj módosítását.
Ezen túlmenıen nem javasolják a tekintetben sem, hogy a Pénzügyi
és Humánpolitikai bizottságnak célszerő az intézményben kialakult helyzetet áttekinteni és esetlegesen más intézkedésekre javaslatot tenni.
Dávid István képviselı, az elmúlt évben az intézmény átvilágítása során - amelyet a nagyszénási szociális otthon végzett - miért nem írták le hibaként, hogy az intézményi térítési díj kiszámítása nem megfelelıen történik az intézményben.
A maga részérıl visszautasította, hogy az intézményben magas a
térítési díj. A gyomaendrıdi és az orosházi idısek otthona térítési díj között kb.2 ezer forint az eltérés annak ellenére, hogy
a Orosházán egy helyen mőködı, míg nálunk egy szétszort intézményrıl van szó.
Sajnos benne egyre inkább az a gondolat fogalmazódik meg, hogy
ez az intézmény lesz a következı, amelyet finoman szólva
elsorvasztanak azért, hogy átkerüljön az egyház kezelésébe. Ez
ellen maximálisan tiltakozott.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a képviselı úr felvetésére elmondta, azért nem került hibaként feltüntetésre a térítési díj kiszámításának módja, mert az elmúlt idıszakban a rendeletben meg-

372

határozott térítési díj a mostani metodika szerint lett kiszámítva.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta,
a bizottság kötelességének érzi, hogy mielıtt egy ilyen nagymértékő díjemelésrıl dönt a képviselı-testület megvizsgálják az intézmény gazdálkodását / költség oldalról rendben van e minden /.
Gonda Edit intézményvezetı hangsúlyozta, nem szándékosan akarták
úgy idızíteni a beszámoló beérkezését, hogy a képviselı-testület
a mai ülésen ne tudja megtárgyalni. Sajnos idıhiánya miatt, önhibájukon kívül nem tudták határidıre benyújtani.
A térítési díj kiszámításával kapcsolatban az alábbi észrevételt
tette.
Szintén beszélt a nagyszénási otthon gazdasági vezetıjével, azt
követıen, hogy a pénzügyi csoporttól olyan információt kapott,
hogy a normatívát le kell vonni az intézményi térítési díjból,
Nagyszénáson viszont ezt nem vonják le.
A gazdaságvezetı az érdeklıdısére úgy nyilatkozott, miszerint İ
egyik önkormányzattal sem vitatkozik arról, hogy a településen
hogyan számolják ki az intézményi térítési díjat. Az önköltség
az önköltség, tekintse annak aminek akarja az önkormányzat.
Megítélése szerint nem helyes és nem szerencsés a gyomai intézményt összehasonlítani egy olyan település intézmény rendszerével, ahol az intézmény térítési díj önköltség részébıl levonják
a normatívát. Amennyiben az intézménynél is levonnák a normatívát, a térítési díj nem lenne olyan magas, mint amilyennek le
van festve. Az általuk elkészített beszámolóban is leírták, hogy
az idısek otthonnál a bevételi oldalon szerepel saját bevétel,
amely 448 Ft/ nap/ gondozott átlagban, és van normatív bevétel,
amely 687 Ft/nap/ gondozott, valamint van önkormányzati támogatás, amely 372 Ft/nap/ gondozott. Tehát azt a részét az ellátásnak, amelyet normatívaként kap meg az önkormányzat az államtól,
azt nem lehet megfizetetni a gondozottakkal. Ez azért sem szerencsés, mert a törvényi elıírás szerint - amelyet İ eddig is
betartott és ezután is befog - amennyiben az intézményi térítési
díj és a személyi térítési díj közötti különbözetet az ellátott
nem tudja megfizetni, rálehet terhelni az ingó és ingatlan vagyonára, vagy meg lehet fizettetni a tartásra köteles hozzátartozójával. Tehát abban az esetben , ha 32.000 Ft vagy 38.000 Ft
intézményi térítési díjat állapítanak meg és a gondozott fizet
16.000 Ft-ot, úgy a kettı közötti különbözetet rá kell terhelni
az ingó vagy ingatlan vagyonára. De milyen jogon terheli rá az
önkormányzat, mikor 1 gondozottra 687 Ft-ot normatívát kap az
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államtól.
Személy szerint ebben vannak elvi dilemmái és aggályai. Az önköltség az önköltség, és valóban minden önkormányzat számolja ki
magának az intézményi térítési díjat.
Egyetért a nagyszénási intézmény gazdasági vezetıjével, viszont
nem csak İ, hanem a gyulai, békési és a váci szociális intézmény
gazdasági vezetıi is mondták, hogy İk levonják az intézményi térítési díjat. Az orosházi intézmény a szőkített önköltségbıl
számolja ki a térítési díjat, és így jön ki nekik a 16.000 Ft
körüli összeg. Természetesen ahogyan az önkormányzat, úgy İ sem
kérte a megkérdezett gazdasági vezetıket, hogy írásban is adják
meg, hogyan számolják ki a térítési díjat.
Mind két fél hivatkozik egy törvényre, amelyet nem tudtak helyesen és közösen értelmezni.
Nagyon szívesen együttmőködne az önkormányzattal, azonban ezt az
együttmőködési kézséget nem tapasztalja sem az önkormányzat, sem
pedig a hivatal dolgozói részérıl.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy itt nincs
szó az intézmény leépítésérıl, elsorvasztásáról. Az, hogy ki mit
gondol az mindenkinek a magánügye.
Egyetért a bizottság azon javaslatával, hogy a térítési díj megváltoztatásáról a döntést napolják el intézmény költségvetési
helyzetének megvizsgálásáig.
A törvényi elıírások betartása mindenkire vonatkozik, éppen ennek betartását, illetve be nem tartását kívánja a vizsgálatkor a
képviselı- testület áttekinteni, ennek az objektív tényezıit, és
nem másról van szó. Ez az intézkedés nem az intézményvezetı személye és nem a gondozási ellátás színvonalának és mennyiségének
a csökkentése ellen, hanem a költségek optimalizálása, megfelelı
arányú felhasználására irányul.
Azt is látni kell, hogy akár egy egyházi szervezet, akár egy magánember valamilyen irányban elmozdul, pl. egy szociális otthont
akar mőködtetni, a városnak nincs joga azt megtiltani.
Az önkormányzatnak mindenképpen az a célja, hogy minél kevesebbe
kerüljön az intézmény mőködtetése, fenntartása. Hosszú távon át
kell gondolni, felül kell bírálni, hogy a város mennyit költ erre a feladatra.
A vita lezárásaként felkérte a képviselıket az elıterjesztett
határozati javaslat elfogadására, amely szerint a képviselıtestület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítását, az intézményi térítési díjak megváltoztatását a Gondozási Központ költségvetési helyzetének átte-
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kintéséig elnapolja.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
248/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását, az
intézményi térítési díjak megváltoztatását a
Városi Gondozási Központ költségvetési helyzetének áttekintéséig elnapolja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után a polgármester úr megjegyezte, hogy
egy képviselı-testület által hozott határozatban megjelölt határidınek a betartása az abban érintettekre egyformán kötelezı.
Tervezet a város kulturális intézményeinek racionalizálására
Dr. Dávid Imre polgármester elıljárójában hangsúlyozni kívánta,
itt sincs szó arról, hogy a város bár melyik kulturális intézményét meg akarják szüntetni, nem akarják támogatni.
Mindössze hosszabb távon gondolkodásról, az intézmények racionálisabb mőködtetésérıl lenne szó.
Tudomásul kell venni, hogy két könyvtárat kellene fejleszteni a
kor szellemének megfelelıen, /Internetre rácsatlakozás, hangstúdió kialakítása, könyvtárállomány felújítása /, amelyre viszont nincs pénzügyi lehetısége a városnak. Az elképzelések szerint elsı lépcsıben mind két könyvtár megmaradna a jelenlegi helyén, annyi változtatással, hogy az endrıdi könyvtár gazdasági
feladatai és munkáltatói joga átkerülne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolához, és változatlan nyitvatartás mellett továbbra
is közkönyvtárként mőködne, önkormányzati támogatás mellett, míg
a gyomai településrészen október 1. naptól önálló intézményként
mőködne tovább. A hosszabb távú elképzelés pedig, hogy esetleg a
városközpontba a volt Ipari Iskolában, vagy esetleg a volt Enci
irodaépületében helyeznék el a városi könyvtárat.
Kétségtelen, hogy a megszokott dolgoknak a változtatása kellemetlen, de elıre kell lépni. Meggyızıdése, hogy bizonyos érde-
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keltségeket, felelısségeket és ésszerőségeket be kell vezetni,
hiszen a város tıkéje gyakorlatilag nem szaporodik. És az is
igaz, hogy a jövı évi állami költségvetési koncepcióban leírásra
került, hogy a nem kötelezıen ellátandó feladatok ellátását más
formában kell az önkormányzatoknak megoldani. Lényegében az
anyagban leírt elképzelés ebbe az irányba jelentene elmozdulást.
Ismételten hangsúlyozta, hogy senki nem akarja a közösségi házat, a könyvtárat megszüntetni, csak más formában, ésszerően
üzemeltetni.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke maximálisan támogatta az elıterjesztett koncepciót, annál is inkább mert
az İ elve az, hogy lehetıleg egy intézmény / könyvtár, mővelıdési ház / szolgálja ki a várost. Megítélése szerint az endrıdi
közmővelıdési intézmény esetében az volna a legcélszerőbb megoldás, ha kiadnák vállalkozásba vagy magánszemélynek, vagy társadalmi szervezetnek.
Továbbra is meggyızıdése, hogy azokat az intézmények, amelyek
meg tudnak élni önállóan úgy, hogy az önkormányzat évente egyszer ad nekik támogatást, azt igen is ki kell adni vállalkozásba
és próbáljanak megélni a piaci körülmények között.
Azokat viszont amelyek nem tudnak ilyen körülmények között megélni, azokat az önkormányzatnak a hivatalon keresztül szoros
kontroll alatt kell üzemeltetnie.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevételezte, hogy az anyagban nem tükrözıdik a bizottságnak azon javaslata, amelyben egy
fı létszámleépítést irányzott elı a könyvtár esetében.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr észrevételére elmondta, a bizottság ezen javaslatát valóban nem tartalmazza az elıterjesztés, ennek oka egyrészt, hogy egy tervezetrıl van szó, az anyag
végleges döntéshozatalra visszakerül a testület elé, másrészt a
bizottsági ülést követıen is derültek ki olyan gondok problémák,
ami miatt a könyvtár létszámát szükséges újból egyeztetni. / takarítónıi, gazdaságvezetıi létszám /.
Czibulka György képviselı megítélése szerint egy ilyen lényeges
döntéshoztal elıtt célszerő lenne egy szakértınek / pl. megyei
könyvtárosnak / a véleményét is kikérni.
A koncepcióval kapcsolatban jó néhány kérdés megfogalmazódott
benne. Például, hogy az endrıdi könyvtár Rózsahegyi Kálmán Általános iskolához történı átadásával esetleg az iskola Nat-hoz
kapcsolódó könyvtárfejlesztését kívánják megoldani. Az átadott
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könyvtár továbbra is megmarad e közkönyvtárnak ugyanis, ha iskolai könyvtárként mőködtetik tovább nem kap annyi normatív támogatást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szintén kérdésként vetette fel,
hogy ezzel a lépéssel az endrıdi közkönyvtár kikerül e a közfeladat finanszírozásból.
Információi szerint az októberi kormány ülésen kerül megtárgyalásra a könyvtári törvénytervezet, amely a könyvtárak finanszírozását fogja helyre tenni.
Hanyecz Margit képviselı hasonló kérdései merültek fel az
endrıdi könyvtár iskolához történı átadásával kapcsolatban.
Az önkormányzat a közmővelıdési hálózatra állami támogatást kap,
míg az iskolai hálózatra nem. Tehát az iskola úgy támogatja az
iskolai könyvtárat ahogy tudja. Éppen ezért kétséges, hogy akkor
amikor évrıl évre kevesebb normatív támogatást kapnak az iskolák, hogy tudja majd a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola az átadott könyvtárat támogatni.
Ezzel az intézkedéssel el fogunk esni az állami támogatástól,
míg ha az endrıdi könyvtár a gyomaihoz tartozna ugyan úgy megkapnánk. A legjobb szándék mellett is esetleg önmagát
sorvasztaná el az endrıdi könyvtár, ha az iskolához kerülne.
Dávid István képviselı arra kérdezett rá, hogy miért 6 órában
kerülne foglalkoztatásra a gyomai könyvtár vezetıje.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, tervezet megtárgyalása
két fordulóban történik, a mai ülésen a téma nem kerül lezárása.
A hozzászólások során elhangzott véleményekbıl azt a következtetést szőrte le, hogy vannak akik nem akarják azt, hogy egy egységes könyvtára legyen a városnak, külön könyvtárat akarnak mind
két településrészre. Nem akarják, hogy az általános iskolának
legyen egy könyvtára.
Elıször is azt kellene mindenkinek önmagában lerendezni, hogy
mit akar hosszú távon. Egy közös intézményt akar e egy-két éven
belül kifejleszteni a két településrész között a volt 617. sz.
Ipari Iskolában, ahol egy közép európai színvonalnak megfelelı
könyvtárat lehetne a város egész lakosságának.
Az endrıdi könyvtár iskolához történı átadásával a közkönyvtár
jellege nem szőnne meg, eredeti helyén marad, megkapja a közkönyvtári támogatást, mindössze annyi lesz a változás, hogy a
felügyeleti jogot az iskola igazgatója látná el, aki elviekben
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támogatta ezt az elképzelést.
A gyomai könyvtár vezetıje azért csak 6 órában kerülne foglalkoztatásra, mivel az endrıdi könyvtár felügyelete már nem hozzá
tartozna.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint ha a polgármester úr által elmondott hosszú távú elképzelések az elıterjesztésben is megfogalmazódtak volna, úgy bizonyára másként reagáltak volna a képviselık erre a tervezetre.
A maga részérıl maximálisan támogatja az egyközpontúság felé
történı törekvést, amely csírájában megjelenni látszik, de mindezt még sehol nem került leírásra, igazán errıl nem szerezhettek
konkrét információt.
A rendelkezésre álló információ mennyisége alapján a feltett
kérdések teljesen jogosnak tekinthetık.
Dávid István képviselı elmondta, számára is tartalmaz új információkat a polgármester úr által vázolt elképzelés, amit az elıterjesztett anyag nem tartalmaz.
Balázs Imre képviselı véleménye szerint nem kellene ezeket a jól
mőködı könyvtárakat átszervezni, az erıket meg kellene hagyni
egy központi könyvtárnak a megvalósítására, hiszen hosszú távon
ez lenne a cél.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló véleménye szerint a
személyiség megformálásában alapvetı szerepe van a könyvnek.
Személy szerint sokkal többre értékeli a könyv olvasását, hiszen
attól sokkal többet lehet kapni, többet lehet meríteni, mint a
televízióból. A város lakossága életében egyre inkább nagy szerepe van a könyvtárnak, hiszen a könyvek egyre drágábbak, és nagyon sok család nem tudja megvásárolni.
Dinyáné Bánfi Ibolya a Városi Könyvtár, Közösségi Ház, Tájház
megbízott vezetıje elmondta, a polgármester úr a hozzászólásában
említette, hogy az endrıdi könyvtár az átszervezés után továbbra
is közmővelıdési feladatokat is el fog látni. Ez amiatt is lényeges, mert a legfrissebb adatok alapján 575 beiratkozott olvasója van a könyvtárnak, amelybıl 242 általános iskolás korú
gyermek, amelynek többsége a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába jár.
A gyomai könyvtár beiratkozott olvasóinak száma 853 fı.
A jegyzı úr említést tett arról, hogy szükség van az intézmény
létszámának további áttekintésére, felülvizsgálatára.
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Jelenleg a könyvtárnál 8 órában foglalkoztatott takarítónı munkaszerzıdése augusztus 31-el lejár, a továbbiakban a közösségi
ház takarítónıje fogja a takarítói feladatokat ellátni.
Egyetértett azzal a korábbi képviselıi véleménnyel, amely szerint célszerő lenne ezeknek az intézményeknek a könyvelését egy
helyen elvégeztetni. Véleménye szerint egy könyvtárban könyvtárosokra van szükség. A könyvtárvezetınek az legyen a feladata,
hogy a szakmához tartozó feladatokat ellássa, gazdálkodjon, de
ne kelljen neki a napi könyvelést végezni.
Az endrıdi könyvtárban jelenleg 3 fı könyvtáros dolgozik, a gyomaiban 2.5 fı. / 2 fı nyolc órás, 1 fı négyórás /
A két könyvtárban végzett munka sok tekintetben azonos ugyan azt
a tevékenységet végzik mind két helyen.
Vannak azonban olyan munkafolyamatok, amelyeket az átszervezést
követıen mind két könyvtárban külön-külön el kell majd végezni.
Szükséges megemlíteni, hogy a két könyvtár a közmővelıdési típusában eltér egymástól, ugyanis eltérı közönséget kell, hogy kiszolgáljon.
Megítélése szerint célszerő lenne a végleges döntéshozatal elıtt
a megyei könyvtár szakvéleményét kikérni.
Amennyiben a könyvtár szétválasztásra kerül állományi leltárt
kell készíteni, amit célszerő lenne az új intézményvezetıknek
levezényelni. Ez leltár, amely 1-2 hónapos munka, közel 70.000
dokumentumot és 5 millió forintot meghaladó értéket jelent.
Elmondta még, hogy a könyvtárosok részérıl maximális a fogadókészség arra, hogy a városban egy központi könyvtár jöjjön létre. A könyvtár vezetése mindent meg tesz a kiadások további
csökkentse érdekében.
A vitatott létszámkérdés is megoldódik, mivel augusztus 31-el a
gazdaságvezetı helyettes állás megszőnik, illetve a két nyugdíjas állás is megszőntetésre kerül.
Befejezésként elmondta, a könyvtárosok egységes álláspontja,
hogy nagyon fájlalnák, ha most kerülne szétválasztásra a két
könyvtár, akkor, amikor már további ésszerősítéssel lehetne racionalizálni a könyvtár tevékenységét.
Varjú József a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola képviseletében
elmondta, hogy az iskola támogatja a könyvtárak átszervezésére
vonatkozó elképzelést.
Dr. Dávid Imre polgármester fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a NAT bevezetésével mindenképpen iskolai könyvtárat kell
kialakítani, kérdés viszont, hogy egy teljesen új könyvtárat
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hozzunk e létre az iskolában, vagy elfogadjuk ezt az elképzelést.
A hozzászólások során sok érv és ellenérv elhangzott, jogosak
azok a gondolatok, aggályok is, hogy az intézmény ezzel a lépéssel esetleg elveszítheti a közkönyvtár jellegét. Viszont az is
biztos, hogy a két helyen történı fejlesztésnek nem sok értelme
lenne, és nem is tudná a város ezt felvállalni.
A hosszú távú koncepció az lenne, hogy a Tájház leválasztásra
kerülne a könyvtártól, míg hosszabb távon a közösségi házat városi támogatás mellett kiadnák vállalkozásba. A könyvtárak vonatkozásában pedig egy központi korszerő, magas színvonalú
könyvtár kialakítására törekedni.
A maga részérıl javasolta a képviselı-testületnek, hogy elsı lépésként fogadják el az elıterjesztett koncepciót azzal, hogy az
endrıdi könyvtár iskolához történı átadásáról a végleges döntés
meghozatalára a szeptemberi ülésen kerül sor.
Hanyecz Margit képviselı arra kérdezett rá, hogy az Apolló Mozi
és a Közösségi Ház gazdasági feladatainak Polgármesteri hivatalhoz történı átadása milyen hatással lesz az intézményre.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a
gazdasági feladatok átkerülésével bizonyos vezetıi pótlékok megszőnnének, ezáltal is csökkentve az intézmények mőködtetési
költségeit.
R. Nagy János képviselı egyetértett az elıterjesztett tervezettel, amely szerint a könyvtár megmarad az endrıdi településrész
számára és az iskola kap egy olyan könyvtárat, amely a NAT követelményeinek meg fog felelni, és a mőködtetése sem fog többe kerülni, mint eddig.
A beterjesztett határozati javaslat 1. pontját az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni.
A közmővelıdési feladatról az intézkedésbıl adódó megtakarítás
nem kerül elvonásra.
A hozzászólások során felmerültek olyan aggályok, hogy a könyvtárak átszervezése miatt a város elesik a normatív támogatástól.
Itt kívánta megjegyezni, hogy az önkormányzat nem könyvtár, hanem közmővelıdésre kapja a támogatás, amit úgy oszt fel ahogyan
jónak látja.
Dr. Dávid Imre polgármester a hozzászólások során elhangzott véleményeket figyelembe véve az elıterjesztett határozati javaslat
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1., pontját az alábbiak szerint javasolta módosítani.
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fenntartásában lévı
közmővelıdési intézményeinek racionalizálásra készített tervezetet - a szakmai feladatok ellátási színvonalának megtartásával 1997. október 1-tıl elfogadja, amely szerint:
a./ Az Apolló Mozi részben önálló gazdálkodó intézményként
megszőnik, gazdasági ügyintézését szakfeladaton történı bonyolítással a Polgármesteri Hivatal látja el.
b./ A Blaha út 21. szám alatt mőködı Közösségi Ház és a
Sugár u. 20. szám alatt mőködı Tájház gazdasági ügyintézését a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton történı
lebonyolítással végzi.
A képviselı-testület vállalja, hogy az átszervezésbıl adódó
pénzügyi megtakarítást nem vonja el a közmővelıdési intézményektıl.
A képviselı-testület Blaha L. u. 21. szám alatt mőködı könyvtár
egység Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolához történı átadásáról
a szeptember havi ülésén dönt.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a határozati
javaslat módosítására tett javaslatával, úgy annak figyelembevételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
249/1997./VIII.7./KT. számú határozata
1./

a./

b./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
fenntartásában lévı közmővelıdési intézményeinek racionalizálásra készített tervezetet - a szakmai feladatok ellátási színvonalának megtartásával - 1997. október 1-tıl
elfogadja, amely szerint:
Az Apolló Mozi részben önálló gazdálkodó intézményként
megszőnik, gazdasági ügyintézését szakfeladaton történı bonyolítással a Polgármesteri Hivatal látja el.
A Blaha út 21. szám alatt mőködı Közösségi Ház és a
Sugár u. 20. szám alatt mőködı Tájház gazdasági ügyintézését a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton történı
lebonyolítással végzi.
A képviselı-testület vállalja, hogy az
átszervezésbıl adódó pénzügyi megtakarítást
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nem vonja el a közmővelıdési intézményektıl.
A képviselı-testület a Blaha L. u. 21.
szám alatt mőködı könyvtár egység Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolához történı átadásáról a szeptember havi ülésén dönt.
Határidı:1997. szeptemberi Kt. ülés, illetve 1997. október 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./

A képviselı-testület a Kossuth u. 50
szám alatt mőködı könyvtárat 1997.
október 1-tıl önálló intézményként
mőködteti, egyben utasítja a jegyzıt az intézmény alapító okiratának elkészítésére.
A képviselı-testület az intézmény vezetıi állására pályázatot ír ki.
Határidı: vezetıi pályázat kiírása: azonnal
alapító okirat elfogadása: 1997. szeptemberi Kt.
ülés
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Csorba Csaba
jegyzı

3./

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete utasítja
dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a mővelıdési
intézményhálózat racionalizálásával összefüggı
létszámleépítést az Érdekegyeztetı Tanáccsal véleményeztesse, a racionalizálás költségvetési
megtakarítását a képviselı-testület szeptemberi
ülésére terjessze elı.
Határidı: 1997. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

/ Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık száma 15 fı. /
Bölcsıde létszámracionalizálási terve
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy Dr.
Weis Katalin tisztifıorvos írásban megküldött észrevételben felhívja a képviselı-testület figyelmét a 2/1994./I.30-án megjelent rendeletben a bölcsıde szakmai szervezési útmutatóban foglaltak betartására.
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Az elıterjesztés alapján szeptember 1. napjától 1 fıvel csökkenne az intézmény dolgozói létszáma, és az ezzel járó többletkiadások támogatására pályázat kerülne benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.
Hozzászólás, vélemény nyilvánítás a képviselık részérıl nem
volt, így a polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztett
határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
84/1996./IV.25./Kt. számú határozat végrehajtásaként a városi Bölcsıdénél 1 fı létszámcsökkenés végrehajtására kötelezi az intézményvezetıt 1997. szeptember 1-tıl.
A képviselı-testület a létszámcsökkenésbıl felszabaduló személyi juttatási elıirányzatot a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak bérfejlesztésére használja
fel.
A képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a létszámcsökkentéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások megtérítésére vonatkozó pályázatot 1997. szeptember 30-ig
a Békés Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálathoz nyújtsa be.
Határidı: a munkáltatói intézkedésre 1997. szeptember
1.
Felelıs: Bela Imréné intézményvezetı
Határidı: pályázat benyújtására 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A Piac Iroda, mint részben önálló intézmény megszüntetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen augusztus 1-tıl a piaciroda mőködtetését
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bérbe adta, így e határnaptól az iroda, mint részben önálló intézmény megszőnt. Ezért szükséges intézkedni az alapító okirat
megszüntetésérıl, megszüntetı okirat meghatározásában.
Felkérte a képviselıket a megszüntetı okirat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Piac Iroda megszüntetı okiratát az
alábbiak szerint határozza meg:
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Költségvetési szerv neve:

Városi Piac
Iroda
Székhelye:
Gyomaendrıd, Pásztor J. u. 35/2.
Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
Megszőnés idıpontja:
1997. augusztus 1.
Jogutódja: Gyomaendrıd Város Önkormányzata
A költségvetési szerv megszüntetésére az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXVIII.
törvény 90. § c. pontja alapján kerül sor.
A megszüntetı okirat elfogadásával egyidejőleg a
355/1993./XII.14./Kt. számú határozat hatályát
veszti.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt
az 1997. évi költségvetési rendelet módosítására.
Határidı: azonnal, illetve rendelet módosításra: 1997.
december 31.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester, Csorba Csaba
jegyzı
Gyomaendrıd város egészséges ivóvízzel való ellátására irányuló
beruházás
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, városunk egészséges ivóvízellátása érdekében címzett támogatás elnyerésére benyújtott
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pályázat benyújtása óta eltelt idıben folytatott vízminıségi és
vízmennyiségi tanulmányozások, valamint gazdasági megfontolások
egyértelmősítették a Közép-Békés Regionális Vízmőrıl történı
vízellátásnak a célszerőségét, amely megoldással Csárdaszállás
község egészséges ivóvíz ellátása is megoldhatóvá válik.
Létszám és igényelt kapacitás arányosan a beruházás költségmegoszlása Gyomaendrıd, 576.150 E forint, Csárdaszállás 20..897 E
forint. A beruházás anyagi terheinek csökkentése céljából célszerő pályázatot benyújtani a Területfejlesztési Tanácshoz. A
benyújtandó pályázathoz szükséges saját erıt a két településnek
az alábbi megosztásban kell biztosítani Gyomaendrıd, 115.230 e
forint, Csárdaszállás 4.179 e forint.
A települések egészséges ivóvízellátásának közös megvalósítására
megállapodást kell kötniük, melynek jóváhagyásáról a mai ülésen
kell döntenie a testületnek. A megállapodás szövege az elıterjesztés melléklete.
A megállapodás értelmében a beruházás közvetlen irányítására illetve felügyeletére egy 5 fıs Beruházási Munkacsoportot kell
létrehozni, melybe 4 fıt városunk, 1 fıt pedig Csárdaszállás delegál.
Gyomaendrıd Város részérıl az alábbi személyeket javasolja a
munkacsoportba delegálni.
Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester, Tamási
Józsefné és Gróf Éva ügyintézık.
Kérte a képviselıket vitassák meg az elıterjesztést.
/Knapcsek Béla képviselı visszajött a jelenlévık száma 16 fı. /
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a megállapodás-tervezet 6/b.
pontjával kapcsolatban az alábbi észrevételt tette.
Tekintettel arra, hogy a Vízmővek Rt. a cégbírósági bejegyzése
miatt jelenleg a Vízmővek vállalat nevet viseli, viszont a bejegyzést követıen valószínőleg ismét Rt. névre fog hallgatni,
ezért ennek a névváltozásnak a kiküszöbölésére célszerőbbnek
tartaná a " üzemeltetésével a Regionális vízmő rendszerek mindenkori üzemeltetıjét bízzák meg" meghatározást.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a képviselı úr javaslatával.
Miután további hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a javasolt változtatás figyelembevételével az elıterjesztést fogadják el.
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A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Csárdaszállás községgel, a települések egészséges ivóvízellátásának közös
megvalósítására megkötendı megállapodással,
azt jóváhagyja és egyben felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
A képviselı-testület a megállapodás 6/b. pontját az
alábbiak szerint fogadja el:
6/b. "üzemeltetésével a Regionális vízmő
rendszerek mindenkori üzemeltetıjét bízzák meg."
Határidı: 1997. augusztus 10.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Csárdaszállás községgel közös beruházásban megvalósuló egészséges ivóvízellátás
597.047 ezer Ft összköltségő beruházással a
beruházás támogatására pályázat benyújtásával a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
A beruházáshoz Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete saját forrásként 115.230 ezer
Ft-ot biztosít a beruházási adatlap szerinti
ütemezésben.
A képviselı-testület a Beruházási Munkacsoportba
az alábbi tagokat delegálja:
Dr. Dávid Imre polgármester
Várfi András alpolgármester
Tamási Józsefné
Gróf Éva
A képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt a fentiekkel kapcsolatos ügyintézésre.
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Határidı: 1997. augusztus 10.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Bérlakások eladásából származó bevételek felhasználása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, személy szerint vannak
kételyei a leírtakkal kapcsolatban, annál is inkább mert tudomása szerint magasabb komfortfokozatú lakások kerülnek végrehajtási eljárás során árverezésre ami azt jelenti, hogy nem biztos,
hogy célszerő az önkormányzatnak az ilyen komfort fokozatú lakásokat megvenni, mivel arra elıbb-utóbb úgy is költeni kell, sokba kerül a fenntartásuk, viszont olyan bérlıknek tudnák csak kiadni, akik a bérleti díjat nem tudják megfizetni. Megítélése
szerint ilyen célra komfort fokozat nélküli lakásokat kellene
vásárolni, aminek kicsi a fenntartási költsége.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, ezek a kételyek valószínőleg mindenkiben megfogalmazódtak, viszont az elkülönített lakásszámlán lévı jelenleg 6 millió forint felhasználására jó lenne
valamilyen irányban elmozdulni. Az önkormányzatnak nincsenek
üres lakásai, ezért ha végrehajtási eljárás során kedvezı áron
tudnánk lakáshoz jutni, akkor nem lenne célszerő teljesen elzárkózni ettıl a lehetıségtıl. Annál is inkább, mivel az elárverezésre kerülı lakásban lakók az árverést követıen teljesen lehetetlen helyzetbe fognak kerülni, így lakásigényüket az önkormányzat felé fogják érvényesíteni, amelyet valamilyen módon ki
kell elégíteni, hiszen fedél nélkül nem maradhatnak. Ugyanakkor
az önkormányzati bérlakások díja alacsonyabb a piaci árnál.
Tudomása szerint a végrehajtási eljárás során ezidáig három lakás került elárverezésre.
A Pénzügyi bizottság által elfogadásra javasolt határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, miszerint a
rendelkezésre álló hatmillió forint összegbıl egyenként maximum
500 ezer forintos áron hat lakás kerüljön megvásárlásra.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a polgármester úr
által tett kiegészítéssel egyhangúlag, 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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253/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
szociális lakásállomány számának növelése
érdekében a pénzintézeti hiteltartozások
végrehajtási eljárása során árverésen értékesítésre kerülı ingatlanokból - egyenként
maximum 500.000 Ft-os vételár mellett 6 lakást vásárol.
A képviselı-testület a megvásárolt lakásokat a volt tulajdonosoknak adja bérbe
kedvezı bérleti díj mellett.
A képviselı-testület a lakások vételárának fedezetéül az elkülönített lakásszámlán lévı pénzösszeget
jelöli ki.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Rekline Stúdió kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Rekline Stúdió képviselıje azzal a kéréssel fordult a testület felé, miszerint az általa megvásárolt régi piactér 67m*4m /268 m2 /terület az építtetık véleménye szerint nem ad lehetıséget olyan építészeti megoldásra, amely esztétikus épületek kialakítását eredményeznék, így
maradva a területnagyságnál, ezért kérné a testület hozzájárulását, hogy az épületsor egyes részei 5m, más részei 4m, illetve 3
m szélességőek legyenek.
Fenti kérelmet a Városfenntartó bizottság megtárgyalta, és a
hozzájárulás megadását javasolta a testületnek.
A képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával, 15
igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
1590/2 hrsz-ú ingatlanon létesítendı épületsor megtöréséhez a Rekline Stúdió, mint tulajdonos kívánalmainak megfelelıen / az épü-
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letsor egyes részei 5 m, más részei 4 m, illetve 3 m szélességőek lennének / hozzájárul
azzal, hogy az ebbıl adódó telekalakítást
saját költségén kell vevınek elvégeznie.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Hunya István területcsere iránti kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta nevezett kérelmezı a Szabadság tér 2. szám alatt mőködtetett cipıipari üzemének bejáratát szeretné rendezni, ehhez az általa mellékelt helyszínrajzon
feltüntetett helyen és módon azonos területtel kívánja elcserélni saját területét.
A kérelmet a Városfenntartó bizottság megtárgyalta, javasolta
annak támogatását.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott
el, egyhangúlag, 16 igen szavazattal a bizottság javaslatát támogatva az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Hunya István Gyomaendrıd, Selyem u. 76. szám
alatti lakos tulajdonát képezı 1585 hrsz-ú
természetben Gyomaendrıd, Szabadság téren
található ingatlana és a Gyomaendrıd Város
Önkormányzata tulajdonában álló 1586 hrsz-ú
ingatlana közötti telekhatár rendezést a következık szerint támogatja:
Az utcai telekhatáron lévı fıépület teher-személy bejáró kapujától az északkeleti
homlokzat kihosszabbításában az utca felé 4
m-ig egyenesen, majd onnan a Sportcsarnok
utcai épített síkjában a telekhatárig és
azonos területtel.
A telekhatárral kapcsolatos költségek a
kérelmezıt terhelik.
Határidı: 1997. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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Endrıdi gázcsere telep bérleti díjának kérdése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az elıterjesztı bizottságok
elnökeit néhány szóban ismertessék a bizottságok álláspontjait.
Katona Lajos a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke elmondta,
a téma megtárgyalása során némi vita alakult ki a bizottság tagjai között. Személy szerint azt az álláspontot képviselte, miszerint egy kimondottan gazdasági tevékenység miért mentesüljön
a bérleti díj fizetése alól. Végül is csatlakozott azon bizottsági tagok véleményéhez, akik a területbérleti díj 50 %-os mérséklését támogatták.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke, a bizottságnak az volt a véleménye, hogy mivel lakossági szolgáltatást biztosító tevékenységrıl van szó, amely viszonylag csökkenı igényeket elégít ki, kisebb forgalom mellett, ezért javasolták a területbérleti díj teljes összegének az elengedését azzal a kikötéssel, - amely a határozati javaslatban nem fogalmazódott meg -,
miszerint a telep üzemeltetıje köteles a telep és környékét
rendben tartani.
Kérte, hogy a bizottság által beterjesztett határozati javaslatot /II./ az által elmondottak szerint vegyék figyelembe.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, dr. Dávid Imre
polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
Kérte, hogy elsıként a Pénzügyi Bizottság javaslatáról - határozati javaslat I. -, majd azt követıen a Városfenntartó bizottság
javaslatáról - határozati javaslat II. a bizottság elnöke által
elmondottak figyelembevételével szavazzanak.
A határozati javaslat I. pontjára egy szavazat sem érkezett, míg
a II. pontot egyhangúlag 16 igen szavazattal valamennyi képviselı támogatta.
A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester kihirdette az
alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Kossuth tér 6673/2. hrsz alatti
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214 m2 területő körülkerített önkormányzati
tulajdonú ingatlanon mőködı gázcsere telep
bérleti díjának fizetésétıl eltekint mindaddig, amíg a településrészen a lakosság palackos gázellátásának zökkenımentes biztosítására más lehetıség nem kínálkozik.
A képviselı-testület kötelezi a mőködtetıt a telep és környékének
rendbentartására.
Határidı: 1997. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A Városi Sportcsarnok szociális épületének beázása
Knapcsek Béla képviselı az elıterjesztés vitája elıtt személyes
érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján Knapcsek
Béla képviselıt kizárja a Városi Sportcsarnok szociális épületének bezárása tárgyú
elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, mint az elıterjesztésben
is olvasható az épület tetı javítására három cégtıl kértek árajánlatot, amelyek közül a gyulai HYDROFÉM Ipari Szolgáltató
Szövetkezet ajánlata volt a legkedvezıbb. A Polgármesteri Hivatal Mőzsaki csoportjának véleménye szerint a szövetkezet által
alkalmazni kívánt technológia megfelelı.
A bizottság támogatta, hogy a felújítási munkák elvégzésével a
gyulai szövetkezetet bízzák meg.
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Egyéb érdemi hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el,
így a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal /
Knapcsek Béla nem szavazott / az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
258/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Sportcsarnok szociális épülete beázásának megszüntetését halaszthatatlannak
tartja.
A képviselı-testület a szociális épület
lapostetı felújítási munkáival a gyulai
HYDROFÉM Ipari-Szolgáltató Szövetkezetet
bízza meg.
A képviselı-testület a munkálatok költségére 632.118.-Ft-ot biztosít az 1997. évi
költségvetésében.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy jogi úton próbáljon érvényt
szerezni a jótálláson belüli rendezésre.
Határidı: 1997. augusztus 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester,
Babos Lászlóné igazgató
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
Gyomaendrıd, Selyem u. 124. szám alatt lévı tanügyi épülete
sportudvarának kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, jelen esetben arról van
szó, hogy a két szakképzı iskola összevonásából megtakarított
pénzösszeg a volt Ipari iskolánál megkezdett sportudvarnak a befejezésére kerülne visszafordításra.
Dávid István képviselı kérte, hogy az illetékesek adjanak bıvebb
tájékoztatást az épülı sportudvarról.
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R. Nagy János képviselı, a volt 617. sz. Ipari iskola volt igazgatója az alábbi tájékoztatást adta. A sportudvarnak terv alapján történik az építése. A tornateremnek a helye megvan, az
alapja kohó salak, amelyet egy mészkızúzalékkal terítettek le.
Lényegében a végleges bitumen borítás elıtt még egy kiegyenlítı
réteg felhordására lenne szükség. Alapvetıen ennek költségeit
tartalmazza az elıterjesztett költségvetés.
A maga részérıl aggodalmát fejezte ki a tekintetben, hogy amenynyiben a képviselı-testület határozatban rögzíti, hogy maximum 1
millió forintot jelöl ki erre a célra, úgy nem biztos, hogy a
sportudvar el fog készülni az idei évben, hiszen még további
tárgyalások eredménye, hogy az egyház milyen összeggel járul
hozzá a sportudvar befejezéséhez.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, hosszú távon abban
célszerő gondolkodni, hogy az iskola szomszédságában mőködı
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával közösen használják
ezt a tornatermet.
A testület döntésnek megfelelıen írásban fel fogja keresni Gyulai Endre megyéspüspök urat az egyházi támogatás ügyében.
További hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, döntsenek
az elıterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/1997./VIII.7./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete utasítja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari
Szakképzı Iskola igazgatóját, hogy a
Gyomaendrıd, Selyem u. 124. szám alatti
sportudvar befejezési munkálatait még 1997.
évben végeztesse el.
A Képviselı-testület a felmerülı költségek fedezetére a két szakképzı intézmény
összevonásából adódó megtakarítást jelöli
ki. /maximum 1 millió forint /
Határidı: 1997. december31.
Felelıs: Gubucz József igazgató
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2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
fenntartójával a Szeged-Csanád Megyei Püspökséggel kössön megállapodást a sportudvar
használati jogával kapcsolatban.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

Prémium feltételek a Városi Sportcsarnok dolgozói részére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása során a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy nem javasolja az
intézmény dolgozói részére a prémium kidolgozását, annál is inkább mert ebben a rendszerben ahogy jelenleg a sportcsarnok mőködik nem lehet jó prémium feltételeket kitőzni, mert nincs mihez.
Véleménye szerint a végleges megoldást az jelenthetné, ha valamilyen formában önállóan gazdálkodna az intézmény.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság véleményével,
javasolta az elıterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem tartja megalapozottnak a Városi Sportcsarnok dolgozói részére a prémiumrendszer
kidolgozását.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd 1997. évi útfenntartási és útfelújítási munkáinak
áttekintése
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót dr. Valach Bélának a
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Városfenntartó Bizottság elnökének.
Dr. Valach Béla elmondta, elég sokat töprenget a bizottság a
prioritási sorrend kialakításán, hiszen ilyen nagyvolumenú útfelújítási igény esetén nagyon nehéz igazságos döntést hozni.
Kérte a képviselıket támogassák a bizottság javaslatát.
Czibulka György képviselı nem értett egyet azzal, hogy a bölcsıde elıtti leállósáv építése nem kerül megvalósításra, mert idıközben értelmét vesztette, pedig erre a feladatra 200.000 Ft el
lett különítve. Kérte, hogy ha már egyszer ennek megvalósításáról döntött a testület, akkor az kerüljön végrehajtásra.
Továbbá kérte, hogy a jövıben ha több lehetıség lesz az útfelújításra, akkor a Vásártéri ltp. A,B, C épületek mögött lévı garázssor elıtt legalább egy rázatót készítsenek.
Tamási Józsefné ügyintézı, a Bölcsıde elıtti leállósávval kapcsolatban elmondta, akkor amikor a tényleges kivitelezésre került volna sor, azt az információt kapta, hogy csökkenı forgalom
miatt az érintettek elálltak a leállósáv megépítésére vonatkozó
igényüktıl.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte, hogy a képviselı úr észrevételét tekintse át a hivatal.
A jövıre vonatkoztatva komoly közmőépítési programokat kell kidolgozni a város területére. A századfordulóra el kellene érni,
az optimális 70-80 % közötti közmővesítési arányt.
Dávid István képviselı egyetértett Czibulka képviselı úr felvetésével. A költségvetés elfogadásakor döntöttünk a leállósáv
megépítésérıl, azt végre kell hajtani.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a hozzászólások során
elhangzott véleményekre a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni.
A képviselı-testület továbbra is szükségesnek tartja a Bölcsıde
elıtti leállósáv megépítésére.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag 16 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/1997./VIII.7./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd 1997. útfenntartási és útfelújítási munkáinak áttekintése tárgyú elıterjesztésben foglaltak alapján történı munkavégzéssel egyetért.
A képviselı-testület a Bölcsıde elıtti
leállósáv megépítését továbbra is szükségesnek tartja.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Kecsegési Tájvédelmi Egyesület útjavítási hozzájárulás kérelme
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, az egyesület
azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy lehetıségeihez mérten támogassa a körösladányi úttól a Zsófia majori
gátırházhoz vezetı út felújítását.
A kérelmet a bizottság támogatta, és javasolja testületnek, hogy
700.00 Ft egyszeri támogatást biztosítson a javítási munkákhoz,
abban az esetben, ha az út kezelési jogát az Egyesület átveszi
az önkormányzattól. A kezelési jog átvételével ugyanis meglenne
az intézkedési joguk arra, hogy bizonyos forgalmi korlátozásokat
bevezessenek, ezáltal az út védve lenne a további romlástól.
Amennyiben az út javítást rövid határidın belül nem végzik el,
egy-két év múlva teljesen tönkre fog menni.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke elmondta, a
bizottságnak az volt a véleménye, hogy az útnak az "életét" az
határozza meg, hogy megkapja az egyesület a kezelıi jogot, vagy
nem.
Személy szerint egyetértett a 700.000 Ft biztosításával azzal,
hogy az út kezelıi jogát vegye át az egyesület.
Kovács Kálmán képviselı, maximálisan egyetértett a Pénzügyi bizottság javaslatával.
Hangsúlyozta, hogy az egyéb dőlı utak rendbetétele is idıszerő
feladat lenne.
Jenei Bálint az egyesület elnöke elmondta, a Kecsegési Tájvédelmi Egyesület az elmúlt év májusában alakult 27 fıvel, a holtág,
a táj megóvása érdekében.
Ennek a célnak a megvalósítása elfogadtak egy rövidebb és egy
középtávú tervet, és beléptek a Holtági és Horgászegyesületek
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Szövetségébe.
Megítélése szerint az egyesület nem mőködik rosszul, hiszen ma
már az ott lévı telektulajdonosoknak mintegy 40 %-a tagja az
egyesületnek. Évi 3.000 Ft az egyesületi hozzájárulás a tagok
részérıl. Az elmúlt évben az egyesület szervezésében 400.000 Ft
összeget fordítottak az útra és a holtágra úgy, hogy nem kérték
az önkormányzat hozzájárulását.
Az út javítására viszont már nem elégendı az egyesület erıfeszítése, szükségük van az önkormányzat támogatására.
Bízott benne, hogy a képviselı-testület támogatni fogja a Pénzügyi Bizottság által javasolt 700.000 Ft-nak a biztosítását,
amelyhez az egyesület, valamint az út melletti földek mővelıinek
hozzájárulásával a tervezett útjavítást el tudják végezni.
A kezelıi jogot illetıen úgy gondolta, kénytelen lesz az egyesület elfogadni, errıl azonban a közgyőlésnek kell dönteni.
Véleménye szerint az egyesület ezen kezdeményezése nem lehet
rossz precedens más egyesületek, szervezetek számára. Más területeken is meg kellene jelenni az önszervezıdésnek nem csak a
követelızésnek.
Dr. Dávid Imre polgármester meg kívánta jegyezni, hogy a Póhalmi
út mellett lévı földtulajdonosok is megkezdték a szervezıdést az
út javítására, ami után kérni fogják az út kezelıi jogát.
A dőlı utak állapota valóban nagy gondot jelent a városban,
azonban azok egyszeri gléderezésére kb. 1 millió forintra lenne
szükség.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester felkérte a
képviselıket, elsıként a Városfenntartó bizottság javaslatáról /
Határozati javaslat I. /, majd a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslatáról / Határozati javaslat II. / szavazzanak.
A képviselı-testület az I. határozati javaslatot 1 igen, míg a
II. határozati javaslatot 15 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményére figyelemnek a polgármester kihirdette az
alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Kecsegési Tájvédelmi Egyesület részére
700.000 Ft egyszeri támogatást biztosít a
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Kecsegési bekötıút Körösladányi úttól a Zsófia majorig történı javítási munkáihoz,
amennyiben az Egyesület az út kezelési jogát
átveszi az Önkormányzattól.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Humanitárius segítség nyújtás az árvíz sújtotta Lengyel, Cseh,
Köztársaságok számára
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az Országos Lengyel Kisebbségi önkormányzat az árvíz sújtotta lengyel gyermekek nyaraltatásához várja az önkormányzatok, vállalkozók gazdasági egységek jelentkezését.
Tekintettel arra, hogy városunkat is bár mikor érheti hasonló
természeti katasztrófa, hiszen mint Körös-völgyi település fokozottan veszélyeztetett helyen fekszik, ezért erkölcsileg is kötelessége lenne az önkormányzatunknak, hogy az árvíz sújtotta
területek gondjainak enyhítéséhez hozzájáruljon.
A segítségnyújtás egyik formája lehetne a gyermekek nyaraltatása, amelybe be kellene vonni a vállalkozókat és magánszemélyeket
is. A volt KISZ táborban lehetıség lenne a gyermekek elhelyezésére. A nagy távolság miatt célszerő ıket két hétre fogadni, minimum 40 gyermek elhelyezését megszervezni.
A Kisebbségi Önkormányzat vállalná a gyermekek Budapestre történı leszállítását, utána a további közlekedésüket, elhelyezésüket, élelmezésüket kellene az önkormányzatnak felvállalni. Az
ezzel járó költségek fedezésére 100.000 Ft-ot javasolt felajánlani. Amennyiben a nyaralás támogatására tett pénzbeni felajánlásokat a testület közérdekő kötelezettségvállalásnak minısíti,
úgy a magánszemélyek, vállalkozók a befizetett összeg 30 %-át
leírhatják adóalapjukból.
A gyermekek nyaraltatásának megszervezésével és lebonyolításával
javasolta Babos Lászlónét a volt KISZ-tábor kezelıjét a sportcsarnok igazgatóját megbízni.
Hanyecz Margit képviselı egyéni támogatásként felajánlotta, hogy
az árvíz sújtotta területrıl egy fı egyedülálló hölgyet szívesen
vendégül látna egy hónapra, amennyiben erre igény mutatkozik.
R. Nagy János képviselı véleménye szerint ezt a lehetıséget hirdetni kellen a lakosság körében.
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a szervezés nem az önkormányzat feladata, amennyiben úgy dönt a testület, nekünk jelezni
kell, hogy az országba beérkezett igényekre fogadókészek vagyunk.
Abban az esetbe, ha a gyermekek nyaraltatása rajtunk kívül álló
okok miatt meghiúsul, úgy a 100.000 Ft-ot javasolta, pénzbeni
támogatásként átadni.
További érdemi hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket a
határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/1997./VIII.7./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete csatlakozva az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a magyarországi lengyel Katolikus Szent Albert Egyesület felhívásához,
az árvíz sújtotta lengyel területekrıl 40
lengyel gyermek nyaraltatását vállalja a
gyomaendrıdi volt KISZ -táborban.
A Képviselı-testület a segítségnyújtás
fenti formájának megszervezésével, és lebonyolításával a Városi Sportcsarnok igazgatóját, mint a tábor kezelıjét bízza meg.
A Képviselı-testület a költségekhez
100.000 Ft-al járul hozzá.
Amennyiben a nyaraltatás megszervezése
rajtunk kívül álló okok miatt meghiúsul, úgy
a képviselı-testület 100.000 Ft támogatást
nyújt.
A Képviselı-testület a hozzájárulás fedezetkijelölésérıl késıbb dönt.
Határidı: 1997. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Babos Lászlóné sportcsarnok igazgató

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a len-
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gyel árvíz sújtotta területekrıl érkezı lengyel gyermekek nyaraltatásának költségeihez
történı hozzájárulást közérdekő kötelezettségvállalásnak nyilvánítja.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt
a közérdekő kötelezettség-vállalásból adódó
megállapodások megkötésével, valamint a felajánlott pénzösszeg kezelésével.
Határidı: azonnal, illetve 1997. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A közoktatási célú támogatások tervezett felhasználása
Dr. Dávid Imre polgármester az elıterjesztett határozati javaslatot annyiban kívánta pontosítani, miszerint a Kner Imre Gimnáziumnál a pedagógus továbbképzés, átképzés összegénél elírás
történt, a pontos összeg 1.414.000 Ft.
Kérte a képviselıket, hogy a döntés során ezt vegyék figyelembe.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/1997./VIII.7./KT. számú határozata
1./

Int. neve

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közoktatási célú támogatások felhasználását oktatási intézményenként a következık szerint
biztosítja:
Pedagógus
továbbképz.

Helyi tanterv Fenntartónál
elkészítésére
marad
85 %
15 %

átképzés

2. sz. Ált. Iskola
1.409.600
186.660
32.940
Rózsahegyi K. Ált. Iskola
1.114.600
227.630
40.170
Kner Imre Gimnázium 641.400
203.065
35.835
Bethlen G. Mg. Iskola
569.300
175.780
31.020
Ipari Iskola
541.900
117.895
20.805
1.sz. Óvoda
97.700
2. sz. Óvoda
156.000
Zeneiskola
102.900
-
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Családsegítı Központ
Összesen:

15.400

-

4.648.800

911.030

160.770

A Képviselı-testület a pedagógusok továbbképzésének támogatását teljes összegben
biztosítja, a tantervek elkészítésének támogatását 15 % visszatartásával az intézmények
rendelkezésére bocsátja.
A Képviselı-testület az Ipari Iskolánál
jelentkezı támogatás összegét a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskolának biztosítja az
intézmények átszervezése miatt.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a változásról a költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Utasítja továbbá az intézményvezetıket,
hogy a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium által meghatározott támogatás igénybevételérıl gondoskodjanak.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık
2./

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, mint az intézményvezetık egyéb munkáltatói jogot gyakorlóját, hogy a helyi tanterv elkészítéséhez kapott támogatásból a
fenntartónál maradó 160.770 Ft-ot az intézményvezetık helyi tervezéssel, fejlesztéssel, szervezéssel kapcsolatos többlet munkáját elismerve a Humánpolitikai bizottság javaslatát figyelembe véve ossza szét.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

Díszdiplomás pedagógusok részére pénzösszeg biztosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a 2. sz. Általános Iskola
igazgatója azzal a a kéréssel fordult a testület felé, hogy az
iskola helyett a két díszdiplomás pedagógus részére biztosítsa
a 16.000 Ft pénzjutalmat.
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A Pénzügyi bizottság a kérelmet megtárgyalta, és nem támogatta a
kért pénzösszeg biztosítását.
Véleménye szerint, ha már egy iskolában egy pedagógus eljut az
aranydiplomáig megszerzéséig, öregbítve ezzel az iskola hírnevét, akkor az ezzel járó pénzjutalmat biztosítsa az iskola saját
költségvetése terhére.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az elıterjesztett javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. sz. Általános Iskola két volt pedagógusának - Dombos Lászlóné és E Kiss Lajosné
-aranydiploma adományozásához a 16.000 Ft
pénzjutalmat nem biztosítja.
A Képviselı-testület felkéri a 2. sz.
Általános Iskola igazgatóját, hogy a pénzjutalmat az intézmény 1997. évi költségvetésébıl biztosítsa.
Határidı: 1997. augusztus 19.
Felelıs: Giriczné Varga Erzsébet igazgató
Dr. Dávid Imre polgármester külföldi kiküldetések engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Fıváros XV. Kerületének
Polgármesterétıl meghívást kapott egy ausztriai tanulmányúton
való részvételre. A meghívóban szereplı témakörök több pontban
is érinthetik településünket, ezért szükségesnek tartaná a tanulmányúton való részvételét.
Kérte a képviselıket, hogy engedélyezzék számára szeptember 2427 közötti tanulmányúton való részvételt és vállalják fel a
részvételi díj - 5.500 Ft - biztosítását.
A képviselı-testület a kérelmet egyhangúlag, 16 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/1997./VIII.7./KT. számú határozata

402

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város szempontjából hasznosnak ítéli meg a
Burgenland tartományba szervezett önkormányzati tapasztalatszerzı tanulmányúton való
részvételt. A Képviselı-testület dr. Dávid
Imre polgármester kiküldetését engedélyezi
az 1997. szeptember 24-27 közötti tanulmányútra.
A Képviselı-testület a részvételi díjat
vállalja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a tanulmányútról az 1997. októberben megtartásra kerülı testületi ülésen
számoljon be.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Jelentés a diáksport helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a téma megvitatására.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok, mint a Kner Imre gimnázium
igazgatója elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható az
iskolában Diáksport kör nem mőködik, van viszont két kézilabda
csapata, egy kosárlabda csapata az iskolának, illetve judó oktatás is folytatnak.
Meg kívánta jegyezni, hogy amennyiben mőködne DSK az iskolában,
valószínőleg fele ennyi mőködne, sokkal kevesebb gyermek sportolna és kevesebb óraszámban tudnák megoldani.
/ Katona Lajos képviselı távozott a terembıl, a jelenlévık száma
15 fı. /
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, hogy rendszeres
napi torna van e az iskolákban.
Dr. Kovács Béla az érdeklıdésre elmondta, a gimnáziumban évekig
mőködött a tömegsport, amelyen az össz tanulólétszámból mindig
ugyan az a 30 vagy maximum 50 tanuló vett részt.
Általános probléma a mai diákokkal, hogy lusták, nem szeretnek
sportolni, a szülı nem vonja be ıket a mozgásos tevékenységekbe.
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Így tehát az a néhány aki szeret sportolni, az szakosodik valamelyik sportágra, viszont a többség semmit nem csinál.
Czibulka György képviselı kiegészítve dr. Kovács képviselı úr
hozzászólását elmondta, az iskolák biztosítják a tanórán kívüli
sportolás lehetıségét, de nem kötelezı szinten. Azt viszont már
gyermeke válogatja, hogy él e ezzel a lehetıséggel, vagy nem.
/ Katona Lajos képviselı visszaérkezett, a jelenlévık száma 16
fı. /
Hanyecz Margit egyre többet hallani arról, hogy a mai fiatalokfıleg fiúk - között egyre többen vannak akik egészségi állapotuk
miatt például alkalmatlanok a katonaságra. Meggyızıdése, hogy
ebben nagyszerepe van a mozgáshiánynak is. Valahogyan szervezett
formában kellene a diákokat ösztönözni a sportolásra, a mozgásra.
Babos László az MSZP helyi szervezetének vezetıje a képviselıtestület figyelmébe ajánlotta azt az 50 évvel ezelıtt - az akkori város vezetés által - hozott határozatot, amelyben vállalták,
hogy a mindenkori költségvetés 3 %-át a városi sport támogatására fordítják.
Érdemes lenne áttekinteni, hogy az elmúlt évek alatt a képviselı-testület a költségvetés hány %-át fordította ilyen célra.
Dr. Valach Béla az elhangzottakra reagálva elmondta, a képviselı-testület az elmúlt évben a költségvetés 1.2 %-ban határozta
meg a sport támogatására fordítandó összeget. Nyilvánvaló, hogy
több tíz évvel ezelıtt nem volt ekkora mértékő az elvonás / Tb.
stb / mint ma.
Dr. Dávid Imre polgármester a vita lezárásaként arra kérte a
képviselıket, fogadják el a diáksport helyzetérıl készített beszámolót.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
diáksport helyzetérıl készített beszámolót
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elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a fenntartása alatt mőködı közoktatási intézmények
vezetıit, hogy a Közoktatási tv-ben elıírtaknak megfelelıen az 1997/98-as tanévtıl ahol még nem biztosított -teremtsék meg a
mindennapos testnevelés lehetıségét, ezen
belül az iskolai sportkör mőködését a törvényben biztosított tanórán kívüli foglalkozások órakeretébıl.
Határidı: az 1997/98-as tanév elıkészítése, de legkésıbb szeptember 1.
Felelısök: az közoktatási intézmények vezetıi
Tájékoztató az Endrıd-Észak földgázmezı teremlésbe állításáról
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az elıterjesztı bizottságok elnökeit van e szóbeli kiegészíteni valójuk az írásos tájékoztatóval kapcsolatban.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök annyit kívánt elmondani, hogy a
földgázmezı termelésbe állításának vannak közmőfejlesztési vonatkozásai, amelyet a DÉGÁZ Rt. illetve az energiahasznosító cég
valósít meg. Ezáltal megszőnik az önkormányzat ilyen jellegő
gondja ezekre a földutakra vonatkoztatva.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a tájékoztatás tudomásulvételére.
A képviselı-testület ellen szavazat és tartózkodás nélkül, 16
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Endrıd-Észak földgázmezı termelésbe állítása tárgyú tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: 1997. szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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Gyomaendrıd, Tokai u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése
Dr. Szendrei Éva képviselı személyes érintettsége miatt kérte a
döntéshozatalból történı kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a testületet, döntsenek a képviselı asszony kizárásáról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a kérelmet
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/1997./VIII.7/KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján Dr.
Szendrei Éva képviselıt kizárja a "
Gyomaendrıd, Tokai u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése" tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a szakbizottságok az elıterjesztést megtárgyalták, javasolták annak jóváhagyását, azzal,
hogy az ingatlan értékesítésébıl befolyó 80 ezer Ft-ot a Városi
Gondozási Központ költségvetésében szerepeltetni kell.
Kérte a képviselıket fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
270/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul a Gyomaendrıd, Tokai u. 5. szám
alatti ingatlan 1/2 tulajdoni részarány értékesítéséhez az adásvételi szerzıdésben
meghatározott 80.000 Ft összeggel.
A Képviselı-testület utasítja a Városi
Gondozási Központ vezetıjét, hogy az értékesítésbıl származó összeget az intézmény
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költségvetésében számolja el.
Határidı: 1997. augusztus 31.
Felelıs: Gonda Edit intézményvezetı
Az írásos napirendi pontok megtárgyalása után bejelentésekre került sor.
Hanyecz Margit képviselı hozzászólásában elmondta, az elmúlt
testületi ülésen a vitás földügyek tisztázása képviselıi interpellációjára a képviselı-testület részérıl olyan határozat született, amelyben felkérték, hogy a Földmővelésügyi Hivatalhoz a
Földkiadó bizottságok által átadott ügyek tisztázására alakult
bizottság munkájába a képviselı-testület tagjai közül javasoljon
egy személyt delegálni.
A felkérésnek eleget téve a maga részérıl Tótka Sándor képviselıt javasolta delegálni.
Dávid István képviselı véleménye szerint a képviselı asszony
sokkal közelebb áll ezekhez a témákhoz, célszerőbb lenne İt választani.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat által
delegált személy csak tanácskozási joggal vehet részt a bizottság munkájába.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a képviselı asszony
delegálásával.
Miután több javaslat nem hangzott el a polgármester kérte, hogy
a javaslatokról külön külön szavazzanak.

A képviselı-testület Tótka Sándor képviselı úr delegálását 1
igen szavazattal, míg Hanyecz Margit képviselı asszony delegálását 15 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményére figyelemmel a polgármester kihirdette az
alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/1997./VIII.7./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Földmővelésügyi Hivatalhoz a Földkiadó Bizottságok által átadott ügyek tisztázására
alakult bizottság munkájába az Önkormányzat
részérıl Hanyecz Margit képviselıt delegálja.
Határidı: azonnal
Befejezésként a polgármester kérte a képviselı-testületet, hogy
az ez évi szabadsága terhére 1997. augusztus 13-tıl 1997. augusztus 25-ig kilenc nap fizetett szabadságot biztosítson számára.
A képviselı-testület a kérést egyhangúlag, 16 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/1997./VIII.7./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dr. Dávid Imre polgármester részére az 1997.
évi szabadsága terhére 1997. augusztus 13tól 1997. augusztus 25-ig 9 nap fizetett
szabadságot engedélyez.
A képviselı-testület a polgármester helyettesítésével Várfi András alpolgármester
urat bízza meg.
Határidı: azonnal
Tájékoztatásként még elmondta, hogy a következıkben a megszokottól eltérıen a testületi ülések minden hó harmadik csütörtökjén
kerülnek megtartásra. A következı ülés idıpontja szeptember 18.
Megköszönte a jelenlévık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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