Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1997.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. szeptember
18-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, Nagy
Pál, R. Nagy János, Dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor,
Dr. Valach Béla képviselık
Megyeri László aljegyzı, Pápai Pálné, Nagy Istvánné,
Uhrin Zoltánné csoportvezetık,
Dógi János a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, az intézmények vezetıit, a hivatal csoportvezetıit és
valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jelen volt az ülésen 17 képviselı. Knapcsek
Béla képviselı úr távolmaradásának okát nem jelezte. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Nagy Pál és Balázs Imre képviselı urakat.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb
esemélyeirıl:
- Mint bizonyára ismeretes a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz a területkiegyenlítı támogatás elnyerésére benyújtott öt pályázatból az egészséges ivóvíz megvalósítására irányuló beruházás támogatására pályázaton 149 millió forintot
nyert az önkormányzat. Megyei viszonylatban a második legnagyobb összegő támogatást kapta városunk.
A másik négy pályázatunkat fedezet hiányában a Területfejlesz-
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tési Tanács elutasította.
Az egészségügyi gép-mőszer beszerzés esetében elképzelhetı,
hogy az állami céltámogatáson elnyert összeget még jövıre lehetıség lesz felhasználni, bizonyos feltételek mellett.
A Blaha u. szennyvízcsatorna beruházás V. ütemére TEKI-hez benyújtott pályázaton nem sikerült nyerni, így a korábban elnyert céltámogatás felhasználásával, saját erınk növelésével
tudjuk a feladatot elvégezni. A saját erıt a Dégáz részvények
eladásából megmaradt és tartalékba helyezett összegbıl kívánják biztosítani.
- Az ivóvízberuházás lebonyolítására létrehozott Beruházási
Munkacsoport megkezdte munkáját. A jelenlegi állás szerint
mintegy 90 millió forint saját erı szükséges a 3 éves beruházáshoz, amelynek csökkentése érdekében minden pályázati lehetıséget ki fognak használni.
A beruházás három ütembe fog megvalósulni. Elsı ütem a
Gyomaendrıd-Mezıberény távvezeték kiépítése, második ütem
Csárdaszállás település bekötése, végül a gyomaendrıdi II.
számú vízmőtelep átalakítása és bıvítése.
A beruházás várhatóan 1997. december hónapban kezdıdik és
1999. júliusában fejezıdik be, ami azt jelenti, hogy belátható
idın belül a jóminıségő ivóvíz városunkba kerül.
- Az elmúlt hetek kiemelkedı programja volt a Bethlen Napok
keretében immár harmadik alkalommal megrendezésre került "VITA
AGRICOALE" Mezıgazdasági, Ipari Kiállítás és Vásár. A korábbi
évekhez hasonlóan egy jól sikerült rendezvény sorozat volt,
sok nevezetesebb közéleti személyiség, politikus és érdeklıdı
jelenlétével.
A képviselı-testület nevében köszöntetet mondott a rendezvény
sorozat fıszervezıinek és munkatársainak, hogy fáradságos és
kitartó munkájukkal olyan rendezvényt szerveztek, amely mindenképpen Gyomaendrıd város javát szolgálta.
- Elkészült a Körösladányi út felıli Kecsegési bekötı út. Remélhetıleg az öregszılıi iskola út készítését is tovább tudják
folytatni.
- Ez év december 30-ig a Földkiadó Bizottság elkészíti az
aranykorona mérleget valamennyi volt termelıszövetkezet vonatkozásában. Ennek elkészülte után lehet a bizottságnak a földügyekkel kapcsolatos gondokkal, problémákkal foglalkozni.
- Szeptember 19-én Horn Gyula miniszterelnök úr lesz Szarvas
város vendége. A miniszterelnök úr városunkat érintı problémával is foglalkozik, a közbiztonság, rendırség vonatkozásában.
Remélhetıleg elsı lépésként a rendırség létszámfejlesztése -
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a miniszterelnök úr látogatását követıen -konkrétan is meg fog
valósulni.
- Városunk pályázati felhívást tett közzé a város és térségi
vonzáskörzete fejlesztési koncepciójának kidolgozására.
- A Vállalkozási Aliroda megkezdte munkáját, október 9-én kerül sor az iroda ünnepélyes átadására. A jövıben a gazdajegyzı
és az APEH is ott tartja ügyfélfogadását.
Az ünnepélyes átadásra szeretnék meghívni a város jelentısebb
adófizetı vállalkozóit, Kft-k, állami intézmények képviselıit,
akiket megismertetnének az iroda által nyújtott lehetıségekkel.
További bejelenteni valója nem lévén, megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dávid István képviselı, a választókerületében többen éltek azzal a panasszal, hogy Hegedős Elek részére az állattartás megtiltásáról szóló határozatot a Jegyzı úr visszavonta, illetve
a helyszíni szemle során a hivatal ügyintézıje nem vett fel
jegyzıkönyvet, nem hallgatta meg a panaszosokat.
Az érintett választópolgárok továbbra is követelik nevezett
részére az állattartás megtiltását.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 18
fı
Megyeri László aljegyzı reagálva a képviselı úr felvetésére
elmondta, a jegyzı úr megállapította, hogy a helyszíni szemle
során eljárási, formai hiba történt az ügyintézı részérıl
ezért, hogy a hozott határozat ne legyen törvénysértı, azt
visszavonta.
Az ügyben új eljárás fog indulni, és az eljárási törvénynek
megfelelıen fogják a döntést meghozni.
Dezsı Zoltán a Fidesz Magyar Polgári Párt helyi szervezetének
vezetıje, és mint az Ügyrendi és Jogi bizottság külsıs tagja
az alábbi témáról kért tájékoztatást :
Tudomása van arról, hogy a Liget-fürdı beruházásának, rekonstrukciójának kivitelezésére kiírt pályázat elbírálásra került,
és a pályázatok közül a 3.5 millió forinttal magasabb összegő
pályázat nyert. Kérdése, hogy miért ilyen döntés született a
bíráló bizottság részérıl.
Dr. Szendrei Éva képviselı, és mint a bíráló bizottság egyik
tagja a kérdésre válaszolva elmondta.
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Lényegében az építészeti /burkolási/ munkákra beérkezett három
pályázat elbírálásáról van szó. A három pályázat közül az
egyik lényegesen olcsóbb volt mint a másik kettı. A kettı között számottevı különbség nem volt, azonban a pályázat elbírálásakor nem csak az árat szokták figyelembe venni, hanem az
összességében legkedvezıbb pályamunkát szokták kiválasztani.
Jelen esetben figyelembe vették a pályázók anyagi hátterét,
biztosítva lesz e az İ pénzügyi fedezetük a beruházás elvégzésére, a referencia munkákat, illetve a pénzügyi ütemezéseket.
Mindezek egybevétele után, összességében legkedvezıbbnek azt
ítélték meg, aki megnyerte a pályázatot.
További napirend elıtti hozzászólás nem hangzott el, így a
polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az írásos
anyag összeállítását követıen érkezett a " Gépfarm " Kistermelık Szövetkezetének levele, melyben visszavonták a földhaszon
bérlet elengedésére vonatkozó kérelmüket. Ennek megfelelıen a
26. napirendi pontot tárgytalannak kell tekinteni. Az ülés
megkezdése elıtt került kiosztásra a " Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1997 " cím elnyerésére irányuló pályázat elkészítése
tárgyú elıterjesztés, amit javasolt felvenni a tárgyalandó napirendek közé.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy az ülés napirendjét az általa elmondottak figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1./
2./

3./
4./

5./
6./

Vagyonrendelet módosítása
Lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet 1. számú mellékletének módosítása
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Mővelıdési intézmények racionalizálásával
összefüggı létszámleépítés költségvetési
vonzata
Városi Gondozási Központ intézményvezetıjének munkaviszony megszüntetése
Városi Gondozási Központ gazdasági helyze-
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7./
8./
9./
10./
11./
12./

13./

14./
15./
16./
17./

18./
19./
20./

21./

22./
23./
24./
25./

26./

te, létszámracionalizálása
Városi Gondozási Központ engedély kérése
gyógyászati eszközök vásárlására
Polgármesteri Hivatal szervezetének átalakítása
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása
A Gyomaendrıdi Barátság Se támogatási
kérelme
Blaha és térsége szennyvízcsatorna
építés V. üteme
Katona József Mővelıdési Központ pályázata a Nemzeti Kulturális
Alaphoz
Városi Könyvtár, Közösségi Ház, Tájház pályázata a Nemzeti Kulturális Alaphoz
Többfunkciós haszongépjármővek vásárlásának engedélyezése
Vízkészlet járulék hátralékának megfizetése
Beszámoló az 1997. évi költségvetés
elsı félévi teljesítésérıl
Az 1995-96. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzési feladatok végrehajtása, tapasztalatai
A pedagógus kötelezı óraszám emelés
költségvetési hatása
Szarvasi Tőzoltóparancsnokság gépjármő vásárlása
Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége
toldalék épületének mőszaki állaga
Pásztor J. úton forgalmi rend kialakítása a Penny Market üzletház
kivitelezésének idejére
ÁFÉSZ sportbőfé tulajdonviszonyának
rendezése
Keresztes Tibor lakásvásárlási kérelme
Szujó Zoltán és Szmola József területvásárlási kérelme
Tímár Mariann pedagógus vételi ajánlata szolgálati lakásra vonatkozóan
Körösladányi Barátság Mg. Szövetkezet
kérelme földhaszonbérlet elengedésére
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27./ Pencsev Kolev Miklós hagyatéki ügye
28./ Salyné Búza Hajnalka pedagógus szolgálati lakás kérelme
29./ Körzeti állatorvos kinevezéséhez szükséges vélemény
30./ " Könyvtárpártoló Önkormányzat - 1997
" cím elnyerésére irányuló pályázat elkészítése
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt kérte a képviselıket,
hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról
készült jelentést vitassák meg.
Az egyes határozatok végrehajtására tett jelentést az alábbiakkal kívánta kiegészíteni.
A 152/1997./IV.24./ számú a Pásztor János utcában kétirányú
forgalmi rend bevezetése tárgyú határozat: a Penny Market az
elmúlt héten megkezdte a beruházást, várhatóan december 13-15
között kerül sor az üzletház átadására.
A beruházás megkezdése miatt a Pásztor J. utcában a forgalmi
rend változást a határozatban megjelölt határidı elıtt meg
kellett lépni.
189/1997./V.29./számú Ingyenesen kapott 30 telefon fıvonal
elosztásának meghatározása tárgyú határozat: a végleges szociális telefonvonalak száma 51, ebbıl fel kell mérni, hogy ténylegesen mennyi került bekötésre.
204/1997./VI.26./ Tourinform Iroda beszámolója az 1997. évi I.
félévi tevékenységrıl tárgyú határozat: A Tourinform Iroda
megbízott vezetıjének - közös megegyezéssel - 1997. augusztus
31. napjával megszőnt a közalkalmazotti jogviszonya. A személyi változás következtében célszerő lesz az Iroda további mőködtetésének áttekintésérıl már az októberi bizottsági üléseken tárgyalni. Át kell tekintetni, hogy a jelenlegi formában
mőködtessék e tovább az Irodát,- amely 1.5 millió forint kiadást jelent éves szinten -, illetve meg kell vizsgálni az
esetlegesen köztestületté történı átalakítás lehetıségét.
273/1996./IX.26/ A város egészségügyi ellátás mőködése 1997tıl tárgyú határozat: Az új Városi Szakrendelı Intézet ünnepélyes átadására október 3-án kerül sor. Ünnepi köszöntöt mond
dr. Kökény Mihály Népjóléti Miniszter.
További szóbeli kiegészíteni valója nem lévén megkérdezte a
képviselı-testület tagjait, kíván e valaki a lejárt határidejő
határozatokkal kapcsolatos jelentéshez kiegészítést tenni.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem hangzott el, egyhangúlag - 18 igen - szavazattal a jelentést a Polgármester úr által tett szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadták és az alábbi
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döntést hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
274/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 21/1997./I.23./, 64/1997./II.27./,
113/1995./V.31./, 152/1997./IV.24./,
159/1996./VII.4./, 170/1997./V.29./,
181/1997./V.29./, 183/1997./V.29./,
187/1997./V.29./, 188/1995./VIII.24./,
189/1997./V.29./, 202/1997./VI.26./,
203/1997./VI.26./, 204/1997./VI.26./,
206/1997./VI.26./, 207/1997./VI.26./,
208/1997./VI.26./, 209/1997./VI.26./,
210/1997./VI.26./, 211/1997./VI.26./,
212/1996./VIII.29./, 212/1997./VI.26./,
215/1997./VI.26./, 219/1997./VI.26./,
273/1996./IX.26./, 313/1995./XI.30./,
375/1996./XII.19./ számú határozatokról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, az írásos anyag összeállítása után érkezett a Munkáspárt
részérıl egy megkeresés, amely szerint a párt delegálna egy
fıt a bizottság jelenleg üresen lévı külsıs szakértıi tagság
helyére, Hornok László személyében.
Személy szerint támogatta a párt kérését, javasolta a Képviselı-testületnek külsıs szakértınek válasszák be a delegált személyt a bizottságba.
Hornok László hosszú évekig a városházán dolgozott, az államigazgatási eljárásra rálátása van, tapasztalataival, gyakorlatával segíteni tudná a bizottság munkáját.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság elnök által elmondottakkal, úgy
határozatban rögzítsék, miszerint a Képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi Bizottságba külsı szakértınek beválasztja Hornok
László Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 20/A/fsz. 1. szám alatti
lakost.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/1997./IX.18./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ügyrendi és Jogi Bizottságba külsı szakértınek beválasztja Hornok László Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
20/A/fsz. 1. szám alatti lakost.
Határidı: azonnal
Vagyonrendelet módosítása
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke szóbeli
kiegészítésként elmondta, a rendelet módosítására, kiegészítésére a részesedések és értékpapírok hasznosítása, valamint az
ingó és ingatlan hagyaték elfogadása miatt vált szükség. A jelenleg hatályos rendeletben ezek a dolgok ingóság címszó alatt
szerepeltek. A közelmúltban megtartott ellenırzésekor az Állami Számvevıszék is javasolta részletezni, hogy mi tartozik ebbe a győjtıfogalomba.
Észrevétel, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott
el, így a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1997./.../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
24/1995./X.24./KT. számú rendelet módosításáról
Lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló rendelet 1. számú
mellékletének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte az aljegyzı urat a szóbeli kiegészítés megtételére.
Megyeri László aljegyzı elmondta, e rendelet 1. számú melléklete sorolja fel az egyes szolgálati lakások és bérlakások
komfort fokozatának mértékét, amely meghatározza a lakbér öszszegét.
A Gyomaszolg Kft. az Áchim u. 2. szám alatt lévı szolgálati
lakáson elvégezte a soros felújítási munkálatokat, aminek következtében ez a lakás öszkomfortosnak minısül. Ahhoz, hogy
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október 1-tıl az új minısítésnek megfelelı összegő lakbért lehessen számlázni, szükséges a rendelet 1. számú mellékletét
módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket a rendelet módosításával kapcsolatban.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet módosításához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1997./.../KT. számú rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
szóló 6/1994./II.23./KT. számú rendelet
1. számú mellékletének módosításáról
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Dr. Szendrei Évának
az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének.
Dr. Szendrei Éva elmondta, idınként ajánlatos és szükséges a
meglévı hatályos önkormányzati rendeleteket felülvizsgálni,
áttekinteni, az idıközben megjelent magasabb színtő jogszabályokhoz igazítani. Tulajdonképpen ezt a célt szolgálná a beterjesztett elıterjesztés, amelyben a bizottság javaslatot
tett arra, hogy a rendeletek felülvizsgálata milyen ütemterv
alapján történjen.
Kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el, Dr.
Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket a bizottság által
javasolt ütemterv elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a hatályos önkormányzati rendeletek 1997.
évi felülvizsgálatát az alábbi ütemezéssel
fogadja el:
1./
2./

Szeptemberi ülés: Vagyonrendelet
Októberi ülés: A beszámolóban felsorolt
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rendeletek- kivéve a Temetıkrıl és a holtágak védelmérıl szóló rendeletek - valamint az Egyes pénzbeni és természetbeni
ellátásokról szóló rendelet. A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, továbbá a Helyi adókról szóló rendelet elsı fordulója.
3./

4./

Novemberi ülés: Helyi adókról szóló rendelet második fordulója, Temetıkrıl szóló
rendelet
Decemberi ülés: A holtágak védelmérıl szóló rendelet, Az állattartásról szóló rendelet
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Ügyrendi és Jogi Bizottság

Mővelıdési intézmények racionalizálásával összefüggı létszámleépítés és költségvetési vonzata
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajost a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a téma megtárgyalása
során a könyvtárak ügyében alakult ki nagyobb vita a bizottság
tagjai között. Az eldöntendı kérdés az volt, hogy átalakuljon
e oly módon, hogy a gyomai egység önálló intézményként mőködjön, az endrıdi pedig átkerüljön a Rózsahegyi Kálmán Általános
iskolához.
Végül a bizottság amellett foglalt állást, hogy a gyomai egység önálló intézményként, mint városi könyvtár mőködjön tovább, míg az endrıdi kerüljön a Rózsahegyi Kálmán Általános
iskolához, mint iskolai és közkönyvtár.
Természetesen az endrıdi egységet illetıen elhangoztak különbözı kérdések, aggályok az esetlegesen elıálló magasabb támogatással kapcsolatban, illetve mint iskolai könyvtár hogyan
tudja majd ellátni a közkönyvtári feladatokat is. Végül ezekre
a kérdésekre megnyugtató választ kaptak a bizottsági ülésen,
ezért a fent elmondott változatot tartanák legmegfelelıbbnek.
Kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a bizottsági ülésen az
egyik külsıs bizottsági tag javaslatként felvetett, hogy a
gyomai településrészen létrejövı városi könyvtár ne önálló,
hanem részben önálló intézményként mőködjön. A pénzügyi és
gazdasági ügyeinek intézését a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportja lássa el.
A bizottság tagjai ezt a javaslatot támogatták, viszont az
elıterjesztett határozati javaslatokban nem került megfogalma-
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zásra. A bizottság nevében kérte a tisztelt képviselıket, hogy
a döntés során ezt a javaslatot vegyék figyelembe.
Mint azt már több alkalommal elmondta, véleménye szerint akkor
járna el helyesen az önkormányzat, ha azokat az intézményeket,
amelyek önállóan mőködve, a piaci viszonyok között megállják a
helyüket kiadná bérleti, vagy egyéb formában történı mőködtetésre, és csak a vagyon felügyeleti jogot gyakorolná felettük.
Azokat viszont, amelyeket ilyen formában nem lehet mőködtetni,
azok pénzügyi és gazdasági feladatait lássa el a polgármesteri
hivatal, szoros felügyelet mellett. Ezáltal az ott dolgozók
mentesítve lennének az adminisztrációs feladatoktól és kizárólag a szakmai munkának szentelhetnék idejőket.
Befejezésként javasolta a képviselı-testületnek a határozati
javaslatokat a beterjesztésnek megfelelıen fogadják el, a fent
elhangzott javaslat figyelembevételével.
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette a képviselıtestülettel, hogy a Blaha úti könyvtári egység hovatartozása
ügyében az egyes bizottságoknál milyen szavazati arány született.
Véleménye szerint elsı lépésként a könyvtári egység hovatartozása ügyében kellene dönteni, majd arról, hogy a létrehozandó
városi könyvtár önálló, illetve részben önálló gazdálkodási
költségvetési szervként mőködjön e, végezetül a többi határozati javaslatról, amelyek alakulását befolyásolja a fenti két
ügyben hozott döntés.
Hanyecz Margit képviselı személy szerint nem támogatta az
endrıdi könyvtári egység olyan módon történı megszüntetését,
hogy az a Rózsahegyi Kálmán Általános iskolához kerüljön. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a kiadások csökkentése
érdekében ésszerő megoldásokat kell keresni. Véleménye szerint
a könyvtár nyitvatartási idejének csökkentésével ugyan úgy
tudnák a kiadásokat csökkenteni.
A szakbizottságok által támogatott megoldásnak meglehet az a
veszélye, hogy bár kap az iskola állami támogatást a könyvtárra, de csak az iskolával összefüggı könyvállományt fogja fejleszteni, és nem azokat a hiányzó könyveket pótolja, amelyre a
lakosoknak nagy szükségük lenne.
Az endrıdi könyvtári egység az iskolához való csatolással ki
fog esni a közmővelıdési hálózatból, míg a gyomai nem, így az
megkapná teljes egészében azt az állami támogatást, ami lakosságszám szerint megilleti. Ha az endrıdi is ugyan úgy megkapná
ezt a támogatást, ami arányosan megilletné, az nagy segítséget
jelentene, és az esetleges nyitvatartási idı csökkentésébıl
eredı megtakarítást is a könyvtárállomány fejlesztésére tudnák
fordítani.
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Megítélése szerint, bár egy városról beszélünk ez a megoldás
az endrıdi településrész lassú elsorvasztását jelentené. Meszsze van a két településrész egymástól, az endrıdi embereknek
is szükségük van a könyvtárra, azok nem fognak a gyomai könyvtárba járni. Miért kell minden megszüntetést, spórolást
endrıdön kezdeni.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke elmondta, a
bizottság 3 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az
endrıdi könyvtári egység iskolához történı csatolását.
Személy szerint az igen szavazat mellett adta le voksát, mert
meglátása szerint a fejlıdés útja az, hogy fejlesszük a könyvtárat, mind a könyvállomány, mind technika és az informatika
vonatkozásában. A bérköltségek csökkentésébıl megtakarított
összeget vissza lehetne fordítani ezekre a fejlesztésekre, ezáltal a könyvtár olyan fejlıdésnek indulhatna, ami jó lenne a
város valamennyi lakosának.
Dávid István képviselı maximálisan egyetértett a Hanyecz képviselı asszony aggályaival, véleményével.
Balázs Imre képviselı ellene volt a könyvtár iskolához történı
csatolásának, egyrészt mert ez a megoldás egy visszafejlıdést
jelente az endrıdi településrészen, ami az így megspórolandó 1
millió forint körüli összegért nem biztos, hogy megérné.
Véleménye szerint addig a 2-3 évig, míg nem tudnak egy komoly
központi városi könyvtárat kialakítani, a jelenlegi formában
kellene mőködtetni a könyvtárakat mind két településrészen.
Ladányi Gáborné a Rózsahegyi Kálmán Általános iskola igazgatója hozzászólásában elmondta, nagyon megérti a képviselıtestület tagjait, amikor egy olyan intézmény sorsáról, amelyik
közszolgálati feladatokat lát el, nem tudnak érzelem mentesen
dönteni.
Az iskola álláspontja a témával kapcsolatban a következı:
A NAT 1998-tıl bevezetésre kerül, aminek célja, hogy az iskolából kikerülı gyermekek megtanuljanak információt szerezni, a
rendelkezésükre álló eszközökbıl. Erre szolgál az informatika,
számítástechnika mőveltségi blokk a NAT-ban, amelynek egy nagyon komoly része a könyvtár használat. A gyerekeket meg kell
tanítani arra, hogyan szerezhetnek információt a könyvtárban.
Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly könyvtári órákat kell tartani, meg kell tanítani a katalógus használatot, a könyvek elrendezését stb. Iskolai könyvtár fejlesztésre az állam normatívát biztosít tanulólétszám arányában.
Az iskolának jelenleg egy 47 m2 alapterülető helyiség áll rendelkezésre iskolakönyvtár céljára, amelyben sem asztal, sem
szék nincs, ott tanítási órát tartani nem lehet.

411

Amikor arról volt szó, hogy az endrıdi könyvtári egységet az
iskolához csatolják, az iskola vezetésében egy olyan jövıkép
kezdett kialakulni, hogy a tanulólétszám csökkenésével lehetıvé válik egy nagyobb könyvtári helyiség kialakítása. A pozitív
jövıkép kialakítását segítette az is, hogy mivel kettıs funkciót kellene ellátni ennek a könyvtárnak, ebbıl logikusan az
következik, hogy a támogatás is kettıs, vagy is közkönyvtári
és iskolai támogatást is kap az intézmény, amit az iskolához
csatolnak. Természetesen ez egy nagyon optimális jövıkép,
amely arra ösztönöz, hogy örüljenek ennek a megoldásnak, az
aggálya mindössze annyi, hogy az elıterjesztett határozati javaslatokban erre nem lát garanciát. Nem látja a garanciáját
annak, hogy az iskolához csatolt könyvtár mind a kétféle támogatást megkapja, illetve, hogy október 1-tıl hogyan, milyen
költségvetésbıl mőködik majd ez a könyvtár. A határozati javaslatok nem foglalkoznak azzal, hogy mennyi összeg kerül át
az iskolához erre a feladatra. Nem fogalmaztak meg olyan képviselı-testületi határozatot sem, amely kimondja az iskola
költségvetésének módosítását.
További aggálya pedig a könyvtárak szétválasztása, kifogja
szétválasztani, leválasztani a gyomai könyvtárról az endrıdi
könyvtárat, és mi lesz annak az eredménye.
Hangsúlyozni kívánta, hogy felvállalják a könyvtár iskolához
való csatolását, mint igazgató felelısséget vállal annak további sorsáról, hogy közkönyvtárként és iskolai könyvtárként
mőködteti, de ezt csak úgy tudja felvállalni, ha az iskola
költségvetésén belül teljesen elkülönítve kapják mind a két
célra a támogatást.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetıje hangsúlyozta, az elıterjesztésben szerepel, hogy amennyiben az intézmény megadja
az információt az eddig felhasznált pénzeszközökrıl, a képviselı-testület az összeg megbontására vissza fog térni december
31-ig.
Hanyecz Margit képviselı javasolta, addig ne legyen a könyvtárak vonatkozásában változás, amíg a megvásárolt volt ENCI irodaépület hasznosításáról nem születik döntés. Amennyiben ott
nem lesz egy központi városi könyvtár, akkor legyen az endrıdi
településrészen egy könyvtár.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok hangsúlyozta, itt nem az
endrıdi könyvtár megszüntetésérıl van szó, hiszen az tovább
fog mőködni iskolai és közkönyvtárként egyaránt. Meg kívánta
jegyezni, hogy a felmérések szerint endrıdön fele annyi gyerek
született, mint az elmúlt évben.
Mint arról már volt szó a távlati terv az, hogy a két településrész közé egy olyan közkönyvtárat létesítenének, amely a
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kor követelményeinek megfelel. Tudomásul kell venni, hogy a
város racionálisabb mőködtetése érdekében elindult folyamat
valamennyi intézményt kell, hogy érintsen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett az endrıdi könyvtári egység iskolához történı csatolásával közkönyvtári funkciók ellátásával, azzal a módosító indítvánnyal, miszerint,
amíg ez a könyvtár közkönyvtári funkciót is ellát, a mindenkori képviselı-testület garantálja az iskola költségvetésében a
külön megjelenített közkönyvtári és iskolai könyvtári támogatást.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, senki nem tud garanciát
vállalni arra, hogy hány év múltán tud az önkormányzat egy
központi könyvtárat kialakítani, viszont amíg nem lesz, addig
a közkönyvtári feladatokat el kell látni.
Az biztos, amennyiben olyan döntés születik, hogy az endrıdi
könyvtári egységet az iskolához csatolják, attól kezdve a feladat ellátásához szükséges pénzösszeget biztosítani kell az
iskola számára.
A maga részérıl egyetértett a Valach képviselı úr által tett
módosító indítvánnyal.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, különbözı hírek
keltek napvilágra arról, hogy megkezdıdött a két könyvtár önkéntes alapon történı szétválasztása. Felkérte az illetékeseket a szétválasztás jogszerő lefolytatására.
Megyeri László aljegyzı véleménye szerint a városi Könyvtár új
vezetıjének kinevezését követıen célszerő lesz az iskola képviselıibıl, a helyi és a megyei könyvtár vezetıibıl egy szakértıi bizottságot létrehozni a könyvtárak szétválasztásával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó az elıterjesztett határozati
javaslatokkal kapcsolatban annyit kívánt elmondani, miszerint,
ha a képviselı-testület úgy dönt, hogy az október 1-tıl megalapítandó városi könyvtárat részben önálló gazdálkodó költségvetési szervként mőködteti, úgy az 1.b határozati javaslatánál a városi Könyvtár vonatkozásában a 3.75 álláshelyet 3,25
módosítsák, illetve az 5. számú határozati javaslat V. pontját
a döntésnek megfelelıen történı módosítás figyelembevételével
fogadják el.
Megyeri László aljegyzı javasolta a 3,75 álláshelyet meghagyni, annál is inkább mert az Érdekegyeztetı Tanács ülésén a
könyvtárosok részérıl elhangzott, amennyiben részben önálló
szervként mőködnek, úgy a szakmai munkát tudják erısíteni.
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Másrészt az új intézményvezetınek is meg kell adni azt a lehetıséget, hogy áttekintse az intézmény létszám helyzetét.
További hozzászólás nem lévén, az elhangzott vélemények, javaslatok figyelembevételével a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
Elsı lépésként a Blaha úti könyvtári egység Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolához történı csatlakozás ügyében kérte a képviselık szavazatát.
A képviselı-testület a 15 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal támogatta a Blaha úti könyvtári egység iskolához történı
csatolását.
Második lépésként arról kérte a képviselık szavazatát, hogy az
1997. október 1. napjával alapítandó városi Könyvtár részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködjön e.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal,
3 tartózkodás mellett támogatta a városi könyvtár részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként történı mőködtetését.
Dr. Dávid Imre polgármester a hozott döntésekre figyelemmel
kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/1997./IX.18./KT. számú határozata
1/a.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az egyes mővelıdési intézmények racionalizálásával összefüggésben az alábbi szervezeti változásokat rendeli el:
-Az APOLLÓ Mozi intézményt 1997. október 01-el
megszünteti. Általános jogutódjának a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki. A Polgármesteri Hivatal az APOLLÓ Mozi feladatát az egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység szakfeladaton látja el.
-A Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház intézményt 1997. október 01-el megszünteti.
-A megszüntetett intézmény által ellátott általános közmővelıdési könyvtári szakfeladat tekintetében a Városi Könyvtár Gyomaendrıd, Kossuth u. 50. székhellyel 1997. október 01. napjával részben önállóan gazdálkodó költségvetési
intézményt alapít, mely intézményt jelöli ki a
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közmővelıdési könyvtári szakfeladat általános
jogutódlására.
-A Blaha út 21. szám alatt mőködı könyvtári
egységet - mint iskolai- és közkönyvtár - 1997.
október 01-el a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolához csatolja. A Blaha út 21. szám alatti
könyvtári egység általános jogutódja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola.
A Képviselı-testület a közkönyvtári
feladat ellátásához és a könyvtári állomány bıvítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.
-A megszüntetett intézmény Közösségi Ház és
Tájház szakfeladatait, mint általános jogutód a
Polgármesteri Hivatal látja el, a mővelıdési
központok, házak, valamint múzeumi tevékenység
szakfeladatokon.
Határidı: 1997. október 01.
Felelıs: a megszüntetı és alapító okiratok tekintetében Csorba Csaba
jegyzı és az érintett intézmények vezetıi
1/b.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a Mővelıdési Intézmények
szervezeti változásával kapcsolatos költségvetési elıirányzat változásokat a következı testületi ülésre terjessze elı.
A Képviselı-testület a mővelıdési intézmények átszervezése miatt az egyes intézmények és mővelıdési szakfeladatok álláshely számát 1997. október 01-tıl az
alábbiak szerint határozza meg:
Intézmények:
- Katona József Városi Mővelıdési Központ
Gyomaendrıd, Kossuth u. 9.
9 álláshely
- Városi Könyvtár
Gyomaendrıd, Kossuth u. 50
3,75 álláshely
Szakfeladatok:
- Apolló Mozi
2 álláshely
- Közösségi Ház
3,25 álláshely
- Tájház
0,5 álláshely
(Átadva a Polgármesteri Hivatalhoz)
- Könyvtári egység Blaha u. 21.
2,5 álláshely
(Átadva a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolához)
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Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
1/c.
A Képviselı-testület kötelezettséget
vállal, hogy a szervezeti változásból adódó közmővelıdési feladatokra 1998-ban, az
1997. évi szinten biztosítja a költségvetési fedezetet.
Határidı: az 1998. évi költségvetés készítésének
idıszaka
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
1/d.

a./

b./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Közmővelıdés racionalizálásával kapcsolatos létszámleépítést az alábbiak szerint
rendeli el:
A Katona József Városi Mővelıdési Központnál a
feladatok racionálisabb és hatékonyabb ellátása
érdekében 1 fı adminisztratív létszám csökkentés végrehajtására kötelezi az intézményvezetıt, 1997. október 01-tól.
A feladatok racionálisabb és hatékonyabb ellátása érdekében a Városi Könyvtár, Közösségi Ház
és Tájház átszervezése miatt 1 fı könyvtári
szakdolgozó létszám csökkentés végrehajtására
kötelezi az intézményvezetıt, 1997. október 01tıl.
A Képviselı-testület a létszámcsökkentésbıl felszabaduló személyi juttatási
elıirányzatot a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak bérfejlesztésére
használja fel.
A Képviselı-testület utasítja az intézmények vezetıit, hogy a létszám csökkentéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a létszám csökkentéssel
kapcsolatos kiadások megtérítésére vonatkozó pályázatot 1997. szeptember 30-ig, a
Békés Megyei TÁKISZ-hoz nyújtsa be.
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Határidı: a munkáltatói intézkedésekre 1997. október
01.
a pályázat benyújtására 1997. szeptember
30.
Felelıs: a munkáltatói intézkedésekre
Megyeriné Csapó Ildikó int.vez.
és Dinyáné Bánfi Ibolya
mb.int.vez.
a pályázat benyújtásáért dr. Dávid Imre
polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester kérte a képviselıket, hogy a fennmaradó 2-6. határozati javaslatokról hozzák
meg döntésüket.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az "államháztartásról" szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. - Áht. - 90. §. (1) bekezdés
c.) pontjában foglaltaknak megfelelıen
1997. október 01-i hatállyal az APOLLÓ Mozi intézményt megszünteti.
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Az intézmény neve:
Székhelye:

APOLLÓ Mozi

5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 5.

Felügyeleti szerve:

Gyomaendrıd Város
Önkormányzat Képviselı-testülete

Megszüntetı szerv neve:

Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı- testülete

A megszüntetett intézmény jogutódja:
Városi Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
sz.

417

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény megszüntetı
okirat megküldésével a TÁKISZ-t a törzskönyvi nyilvántartásból történı törlés érdekében értesítse.
Határidı: 1997. október 01.
Felelıs: dr. Dávid Imre polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Katona József Városi Mővelıdési Központ
Alapító Okiratát a következık szerint módosítja:
A 294/1995. (XI.30.) KT. számú határozat
V./ pontjából /gazdálkodási jogkör/ a következı mondatokat;

" Részben önállóan gazdálkodó intézménye, mely
önálló bankszámlával rendelkezik a:
-gyomaendrıdi APOLLÓ Mozi
Gyomaendrıd, Szabadság tér 5. szám
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendje
külön megállapodásban kerül meghatározásra."
1997. október 01-tıl hatályon kívül
helyezi.
Határidı: 1997. október 01.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az "államháztartásról" szóló 1992. évi XXXVIII. tv. - Cht. - 90. §.
(1) bekezdés c.) pontjában foglaltaknak
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megfelelıen 1997. október 01-i hatállyal a
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
intézményt megszünteti.
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Az intézmény neve:

Városi Könyvtár, Közösségi Ház
és Tájház

Székhelye:

Gyomaendrıd,
Blaha u. 21.

Felügyeleti szerve:

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

A megszüntetett intézmény jogutódjai:
Városi Könyvtár Gyomaendrıd, Kossuth
u. 50.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Gyomaendrıd, Népliget u. 1.
A Közösségi Ház (TEÁOR
szám: 9218) és a Tájház (TEÁOR szám: 9232)
szakfeladatok tekintetében a Polgármesteri
Hivatal Gyomaendrıd,
Szabadság tér 1.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény megszüntetı
okirat megküldésével a TÁKISZ-t a törzskönyvi nyilvántartásból történı törlés érdekében értesítse.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete az "Államháztartásról"
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-90.
§-aiban foglaltak szerint a Városi Könyvtár alapító okiratát 1997. október 1. hatállyal az alábbiakban állapítja meg:
I./

Az intézmény neve: Városi Könyvtár
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Székhelye:
Jogelıdje:

Gyomaendrıd, Kossuth u. 50.
Városi Könyvtár, Közösségi
Ház és Tájház
Gyomaendrıd, Blaha út 21.

II./ Alapítás ideje:

1948. Községi Tanács Gyoma

III./ Állami feladatként ellátandó
tevékenység:
Könyvtári tevékenység (TEÁOR szám: 9231)
-A könyvtárak által végzett dokumentációs tevékenység (nyomtatott hang és képanyagok)
-Kölcsönzés
-Információs szolgáltatások
IV./ Felügyeleti szerv:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselıtestülete
V. Gazdálkodási jogkör:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügy, gazdasági feladatait Gyomaendrıd város Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv
és részben önálló szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét a
polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. A részben önálló intézmény vezetıje teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
VI./ Rendelkezésre álló vagyon:
A csoportos leltárkönyvben nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában nyilvántartott berendezések és egyéb vagyontárgyak.
Ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a
mőködéshez szükséges Gyomaendrıd, Kossuth
út 50. szám, Hrsz.: 2424 ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
VII./ Ellátható vállalkozási tevékenység köre
Az intézmény profiljához tartozóan
olyan szolgáltatás lehet, amelyhez megvannak a szükséges feltételek és amely vállalkozás nem csökkenti a kötelezıen ellátandó alaptevékenység színvonalát.
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VIII./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
nevezi ki, nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 341/1996. (XI.28.) sz. határozatával
megállapított Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola Alapító Okiratának
4./ pontját kiegészíti:
Könyvtári tevékenység TEÁOR szám: 9231
-Iskolai könyvtár, amely nyilvános könyvtári feladatokat is ellát.
7./ pontját kiegészíti:
A használatba adott ingatlanok hrsz. szerint - hatodik francia bekezdéssel egészül ki:
-Blaha út 21. szám Hrsz.: 5948
(megosztva a Közösségi Házzal)
Határidı: azonnal
Városi Gondozási Központ intézmény vezetıjének munkaviszony
megszüntetése
Dr. Dávid Imre felkérte Hangya Lajosné bizottsági elnököt a
szóbeli kiegészítés megtételére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az intézmény vezetıje szeptember 18-i hatállyal kérte a közalkalmazotti munkaviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetését.
A Polgármesteri Hivatal felkérte a jelenlegi vezetıt tegyen
javaslatot megfelelı személy kiválasztására, aki az intézményvezetıi állásra kiírt pályázat elbírálásáig a vezetıi teendıket ellátja. Az intézmény vezetıje a javaslattételtıl elzárkózott, így informálódott a hivatal az intézmény volt gazdaságvezetıjétıl, aki Czikkely Imrénét javasolta, hiszen İ már korábban ellátta ezeket a feladatokat ideiglenes jelleggel.
Czikkelynével történt személyes beszélgetésen úgy nyilatkozott, hogy hajlandó a feladatot ellátni a pályázat kiírásáig,
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illetve elbírálásáig.
Mindezek figyelembevételével a Humánpolitikai bizottság javasolja a képviselı-testületnek a jelenlegi vezetıt munkaviszonyából felmenteni és a vezetıi teendık ellátásával Czikkely
Imrénét megbízni.
Dávid István képviselı elmondta, személy szerint tudomásul veszi azt, hogy az intézmény vezetıje felmondott és elmegy, azt
viszont nem tudja tudomásul venni sem İ, sem a pártja, hogy az
intézményvezetı helyettes és a 60 intézményi dolgozó véleményét figyelmen kívül hagyva, egy olyan személynek kérték ki a
véleményét, aki nem az intézmény dolgozója.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a
bizottság kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével
döntött. Mint már elmondta, Czikkely Imréné szakmailag, végzettségét tekintve megfelelı, korábban már megbízott vezetıként végezte ezt a feladatot.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint az intézménynél
kialakult pénzügyi helyzetért a vezetı közvetlen helyettesei
is felelıssek, ezért nem esett oda a javaslat.
Uhrin Zoltánné a Humánpolitikai csoport vezetıje elmondta, İ
volt az aki elsıként kérte fel Gonda Editet az intézmény vezetıjét, hogy nevezze meg, kit javasol az átmeneti idıszakra a
vezetıi feladatok ellátásával megbízni. İ a kérés teljesítésétıl mereven elzárkózott, azt válaszolta válasszon a hivatal
magának.
Ezt követıen érdeklıdött, informálódott az intézmény volt gazdaságvezetıjétıl.
El kívánta még mondani, hogy ez alatt a rövid idı alatt amióta
az intézménnyel foglalkozik, az a véleménye alakult ki az intézményrıl, hogy minden egyes klubvezetı úgy ahogy ismeri a
saját klubját, de igazából egyik sem ismeri magát az intézményt.
Kovács Kálmán képviselı, jelen esetben az intézményvezetı felmondásáról és az átmeneti idıszakra történı vezetı megbízásáról kell a képviselı-testületnek dönteni.
Nem tudott azonosulni a Dávid képviselı úr azon hozzászólásával, hogy a pártja ezt nem tudja tudomásul venni. A párt nevében csak akkor tehet ilyen kijelentést, ha azt a párttestület
jóváhagyta.
Javasolta a vitát lezárni és rátérni a döntés meghozatalára.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a javaslattal, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
Gonda Editet a Városi Gondozási Központ
intézményvezetıjét 1997. szeptember 18-i
hatállyal közalkalmazotti jogviszonyából,
közös megegyezéssel felmenti, ezzel egyidejőleg az intézményvezetıi állásra pályázatot ír ki.
A képviselı-testület 1997. szeptember
19. napjától, a pályázat elbírálásáig a
vezetıi teendık ellátásával Czikkely
Imréné / szül: Zöld Erzsébet, szi:
1950.03.09. an; Szabó Erzsébet /
Gyomaendrıd, Béke u. 21. szám alatti lakost bízza meg.
Vezetıi pótlékát a
113/1992./VII.14./Korm. sz. rendelet melléklete alapján a pótlékalap: 11.800.-Ft
250 %-a arányában, azaz 29.500.-Ft-ban határozza meg.
Határidı:

felmentésre azonnal
megbízásra azonnal
pályázat kiírásra: 1997. szeptember
30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A Városi Gondozási Központ gazdasági helyzete és
létszámracionalizálása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézménynél az I.
félévi túlfinanszírozás miatt elrendelt pénzügyi és gazdasági
vizsgálat lefolytatása közben a vezetı lemondásának ténye új
helyzetet idézett elı, aminek következtében csak egy kényszer
javaslat született az elıterjesztık részérıl.
Tótka Sándor képviselı, véleménye szerint az intézmény mőködésének áttekintését, az intézmény szétszórtságának tekintetébıl
kellett volna megvizsgálni, mit jelent ez a dologi költségek
vonatkozásában.
Nem került megvizsgálásra, hogy a bentlakásos intézményben
vannak e olyan gondozottak akik nem is rászorultak. A maga ré-
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szérıl ezekre is kiterjedı vizsgálati eredményt szeretett volna látni.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, valóban alaposan átkellene tekinteni az intézmény mőködését minden tekintetben.
Látni kell azt, hogy az elmúlt két évben sok minden nem történ
ezen a területen, valójában most kezdett igazán szorulni a
"hurok", mivel elég keményen rá lett volna kényszerítve az ottani vezetés, hogy beszámoljon a mőködésrıl, gazdálkodásról,
viszont a vezetı váltás megakadályozta ennek lefolytatását.
Nagyon bízott abban, hogy a képviselı-testület által elrendelt
vizsgálat lefolytatása e miatt nem fog leállni, hanem az új
vezetı kinevezése után, azzal együtt áttekintik az egész intézményrendszert.
Alapvetıen problémák vannak az egész intézményrendszer tekintetében, csak igazán senki nem tudja hol a baj.
Az elıterjesztett határozati javaslatban leírt intézkedések,
csak részmegoldások. A vizsgálódások során került felszínre,
hogy 3 létszám betöltetlen az intézményben, az ott dolgozók is
úgy nyilatkoztak, hogy további 3 létszámot lehet nélkülözni,
ennek figyelembevételével született az a javaslat, hogy zárolják a 3 betöltetlen álláshelyet, illetve további 3 fı létszámcsökkentés végrehajtására kötelezzék az intézmény vezetıjét,
bár alapvetıen nem ez fogja megoldani a problémát.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, azért tartózkodott az elızı szavazásnál, mert egyáltalán nem biztos, hogy
egy közös megegyezéssel történı munkaviszony felmentése mellett szavazott volna a vizsgálatot végzı bizottság megállapításainak ismeretében.
Hanyecz Margit képviselı javasolta, hogy az új vezetı kinevezésig a hivatal szakemberei töltsenek el egy-egy napot az intézményben, tájékozódjanak az ott folyó munkáról. Megítélése
szerint egy intézményt megítélni, a gazdaságos mőködtetés módját megtalálni, csak úgy lehet, ha részt vesznek az intézmény
mindennapos életében.
Az így szerzett tapasztalatok hasznára lehetnek, mind a hivatalnak, mind pedig a képviselı-testületnek.
Megyeri László aljegyzı hangsúlyozta, volt már rá példa, hogy
a hivatal konkrét javaslatokat tett a bizottság elé, hogy mit
kellene tenni az intézmény hatékonyabb mőködtetése érdekében,
viszont ezt akkor nem igazán tolerálta a képviselı-testület.
Külsı szakértı bevonására is született döntés, ami a hivatal
által feltárt dolgokat erısítette meg.
Véleménye szerint a képviselı-testületnek elsısorban az intézményvezetıtıl kell elvárnia vállalatszerő hatékony mőködést.
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Ha egy intézménynek a vezetıje nem ismeri, hogy azt a munkaszervezetet hogyan lehet még hatékonyabban mőködtetni, azt egy
külsı ember csak úgy tudná megtenni, ha naponta abban a szervezetben él és dolgozik. A Polgármesteri Hivatal ügyintézıinek
is meg van a maguk munkája, nem várható el tılük, hogy egy intézményvezetıje, gazdaságvezetıje helyett megmondják, hogy mit
tegyenek.
Az intézménnyel foglalkozó humánpolitikai csoport vezetıjének
vannak tapasztalatai az intézmény mőködésérıl, amelyek sajnos
negatív tapasztalatok, de nyilván az új vezetıtıl fogja elvárni a képviselı-testület, hogy İ tegye meg azokat a lépéseket,
amelyek egy eredményes mőködést tesznek majd lehetıvé.
Dávid István képviselı, még mindig nem került kimutatásra,
hogy valójában hol pazarolt az intézmény. Mi történik akkor,
ha az új vezetı is azt fogja megállapítani, hogy a kapott
pénzösszegbıl nem lehet mőködtetni az intézményt, ahogyan azt
a fenntartó elvárja?
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint
tába kellene már tenni ezeket a dolgokat,
látni a valós helyzetet. Ezt viszont csak
ha a vizsgálat lefolytatására létrehozott
ja ezt a folyamatot.

végérvényesen tisztisztán kellene már
úgy fog megtörténni,
bizottság végig jár-

Gonda Edit az intézmény volt vezetıje el kívánta mondani, nagyon csodálja, hogy a képviselı-testület még mindig nem látja,
hogy mi a megoldás az intézményben. İ már másfél éve, minden
az intézményhez kapcsolódó testületi elıterjesztésben leírta,
egyetlen megoldásnak azt látja, ha egy intézményegységben nem
25-30, hanem 70-120 gondozottat látnának el, hiszen így kevesebb lenne a dologi, bér kiadás, a gépkocsi mőködtetése, az
intézmény gazdaságosabban tudna mőködni.
İ ezt az intézményt ettıl gazdaságosabban mőködtetni nem tudta, ezért átadja a lehetıséget másnak.
Tájékoztatásként elmondta, azért változtat másik munkahelyet,
mert másod állása van, és nem megfutamodni akar egyes képviselıknek a haragja elıl.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, itt nem a képviselık haragjáról van szó, hanem arról, hogy egy intézményvezetınek a fenntartó felé mi a kötelessége.
Megítélése szerint az intézményvezetınek a fenntartó felé a
költségvetés betartása, az alkalmazottai felé a munkahely megteremtése és megtartása a kötelessége.
Egy jó intézményvezetı e kettı között megfelelı összhangot tud
teremteni, egy rossz intézményvezetı viszont, vagy a létszámot
csökkenti drasztikusan, vagy a költségvetését lépi túl.
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Dr. Dávid Imre polgármester reagálva a volt intézményvezetı
hozzászólására elmondta, alapvetıen tudja a képviselıtestület, hogy végleges megoldás az lenne, ha egy helyen tudnák ezt az intézményt mőködtetni. Ehhez viszont legalább 50
millió forint fedezetre lenne szükség, aminek a biztosítását a
jelenlegi pénzügyi helyzetben nem tudja a város felvállalni.
A vita lezárásaként felkérte a képviselıket a beterjesztett
határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/1997./IX.18./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Gondozási Központ 3 betöltetlen álláshelyét azonnali hatállyal zárolja.
Határidı: azonnal

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Gondozási Központ racionális mőködése érdekében 3 fı létszámcsökkentés végrehajtására kötelezi az intézményvezetıt
1997. október 1-tıl.
A Képviselı-testület a létszámcsökkentésbıl felszabaduló személyi juttatás
elıirányzatot a szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak bérfejlesztésére használja fel.
A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetıjét, hogy a létszámcsökkentéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Továbbá 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: munkáltatói intézkedésre:
1997. szeptember 22.
pályázat benyújtásra:
1997. szeptember 30.
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Felelıs:

3./

Czikkely Imréné mb. vezetı
Dr. Dávid Imre polgármester

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1997. évi költségvetésrıl szóló
4/1997./III.10./KT. számú rendeletében
meghatározott 60,5 fı létszámkeretet 54,5
fıre változtatja a Városi Gondozási központ vonatkozásában.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának
elıkészítésére.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

Városi Gondozási Központ engedély kérése gyógyászati eszközök
vásárlására
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, néhai Vaszkó Lajos
pénzösszeget hagyott az intézményre, amit az intézmény az elıterjesztésben felsorolt gyógyászati eszközök vásárlására szeretne felhasználni, ehhez kérnék a képviselı-testület hozzájárulását.
A Humánpolitikai bizottság az intézmény kérelmét nem támogatta, hanem javasolta, hogy az örökséget az intézmény forgassa
be az amúgy is hiányos költségvetésébe. Véleményük szerint a
felsorolt eszközök vásárlása nem létszükséglet, és az örökhagyó sem jelölte meg hogy a hagyott örökséget az intézmény milyen célra használja fel.
Tótka Sándor képviselı aziránt érdeklıdött, hogy meg vizsgálta
e valaki, hogy orvosilag indokolt e ezeknek az eszközöknek a
beszerzése.
Dávid István képviselı hangsúlyozta, ezeknek a gépeknek a megvásárlása nem az intézmény költségvetésébıl történne, hanem az
örökhagyó pénzébıl. Az örökhagyó azt sem határozta meg, hogy
az intézmény mőködtetésére kerüljön ez a pénz felhasználásra.
A határozati javaslat szerint a szponzoroktól kapott pénz
visszafizetésére is kötelezik az intézmény vezetıjét. Tudomása
szerint ezek a szponzorok szívesen adták ezeket az adományokat, amelyet a hivatal jogtalanul zárolt.
A maga részérıl nem értett egyet a bizottság javaslatával, módosító indítványként javasolta, engedélyezzék az intézménynek
a gépek megvásárlását a kapott örökségbıl.
Ajtai Ferencné az intézmény gazdaságvezetıje elmondta, a hiva-
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tal nem zárolta a szponzoroktól kapott pénzösszeget, hanem azt
a kincstárba be kellett fizetni az intézménynek, amelynek a
felhasználásához a képviselı-testület jóváhagyása szükséges.
Hangya Lajosné tájékoztatásként elmondta, az intézményre hagyott örökség 100.000 Ft, míg a szponzoroktól kapott összeg
60.000 Ft.
Az orvosi véleményt illetıen a bizottsági ülésen megkérdezték
Dr. Gedei Margit fıorvos asszonyt, aki azt mondta, nem rosszak
a megvásárlandó készülékek, de inkább csak lélektani hatásuk
van.
A téma lezárásaként a polgármester felkérte a képviselıket,
elsıként a Dávid képviselı úr módosító indítványáról szavazzanak, miszerint a képviselı-testület engedélyezze a intézménynek a gyógyászati eszközök megvásárlását.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal a módosító javaslatot
elvetette.
Hanyecz Margit képviselı indítványozta, hogy a november havi
ülésen Czikkely Imréné az intézmény ideiglenesen megbízott vezetıje számoljon be az intézménynél szerzett pénzügyi, gazdasági tapasztalatairól.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hozzák
meg döntésüket a képviselı asszony által tett indítványról.
A képviselı-testület az indítványt 4 igen szavazattal elvetette.
A továbbiakban a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy
a Humánpolitikai Bizottság által beterjesztett határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 ellen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
nem engedélyezi a Városi Gondozási Központnak gyógyászati segédeszközök vásárlását.
A Képviselı-testület kötelezi az intézmény vezetıjét, hogy a szponzoroktól
kapott összeget fizessék vissza, néhai
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Vaszkó Lajos hagyatékát pedig forgassák be
az intézmény amúgy is hiányos költségvetésébe.
Határidı: azonnal
/ Dávid István és Balázs Imre képviselık távoztak a terembıl,
a jelenlévık száma 16 fı ./
A Polgármesteri Hivatal szervezetének racionalizálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı
urat a szóbeli kiegészítés megtételére.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a jegyzı úr az elıterjesztésében nagyon részletesen leírta a hivatal ésszerősítésével
kapcsolatos elképzelését, annak elızményeit, következményeit.
Tulajdonképpen egy fı létszámleépítésére kerül sor, a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ésszerősítése miatt. A
jelenlegi mőszaki és vagyongazdálkodási csoportból kiválik a
vagyongazdálkodás és átkerül a pénzügyi csoporthoz. Ennek az
oka, hogy a vagyonátadásról, felmérésrıl mára a vagyonhasznosításra, a vagyonnal való gazdálkodásra terelıdik a hangsúly,
és mivel ezeknek az adatoknak az önkormányzat költségvetésében
is meg kell jelenni, ezért célszerő ezeket a feladatokat a
pénzügyi csoporton belül ellátni.
Az átszervezés érintené még a hangosítási feladatokat is.
Konkrétan 1 fıvel csökkenne a technikai létszám és október 1tıl ugyanazon dolgozóval szerzıdéses formában látnák el ezt a
feladatot.
Figyelemmel a képviselı-testület fentiekben hozott döntésére,
melyben Hornok Lászlót megválasztották az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsıs tagjának, javasolta az anyaghoz benyújtott
SZMSZ módosításáról szóló rendelet tervezetet annyiban kiegészíteni, miszerint jelenlegi 6. § 7. §-ra módosuljon és egy új
6. §-ban rendelkezni arról, miszerint az SZMSZ 6. számú melléklete Ügyrendi és Jogi Bizottság címének nem képviselı bizottsági tagok alcíme kiegészül Hornok László bizottsági taggal.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a vagyongazdálkodási
feladatok pénzügyi csoporthoz csatolásával szeretnének egy fı
mérlegképes könyvelıt beállítani az önkormányzati kincstárral
kapcsolatos feladatok ellátására, amely a statisztikai létszám
növekedést nem eredményez, mivel üresen lévı álláshely kerül
betöltésre, viszont az önkormányzat ezáltal eleget tesz a középiskolák összevonása során tett továbbfoglalkoztatási köte-

429

lezettségének.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester
felkérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a hivatal
szervezetének racionalizálására tett javaslattal, úgy elsıként
alkossák meg az SZMSZ módosításáról szóló rendeletet az aljegyzı úr által elmondott javaslat figyelembevételével, majd
második lépcsıben döntsenek a határozati javaslatról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
22/1997./.../KT. számú rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./KT. számú
rendelet módosításáról
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az elıterjesztett határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
figyelemmel a 93/1997./III.28/Kt. számú
határozatára a bizottságok számának csökkentésére, a 18/1997./VIII.5./KT. számú
rendeletében foglaltakra, valamint ezen
rendelkezések gyakorlati eredményeire a
Polgármesteri Hivatalnál a feladatok racionálisabb, és hatékonyabb ellátása érdekében 1997. október 1-tıl 2 fı létszámleépítését rendeli el.
A képviselı-testület vállalja, hogy a
fenti intézkedésbıl származó bérmegtakarítást a Polgármesteri Hivatal köztisztviselı állományának bérfejlesztésére használja
fel, melyet a költségvetési rendeletében
már szerepeltetett.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a létszámleépítéssel és a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsola-
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tos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámintézkedések és
a feladatok racionálisabb ellátásával kapcsolatos többlet kiadások megtérítésére
vonatkozó pályázatot 1997. szeptember 30ig a Békés Megyei Területi Államháztartási
és Közigazgatási Információs Szolgálathoz
nyújtsa be.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: pályázat benyújtására: Dr. Dávid Imre polgármester
munkáltatói intézkedések megtételére:
Csorba Csaba jegyzı
/ Dávid István és Balázs Imre képviselık visszaérkeztek, a jelenlévık száma 18 fı. /
A Polgármester Hivatal alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a városi Piac iroda megszüntetése miatt szükséges a hivatal alapító okiratának módosítása.
Kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 18 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 333/1996./XI.28./KT. számú határozatával
jóváhagyott Városi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratából a Gazdálkodási jogkörnél a második mondat, második francia bekezdésének " Piac Iroda" szövegét törli.
Határidı: azonnal
A Gyomaendrıdi Barátság SE támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági
elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök, több alkalommal foglalkozott
már mind a bizottság, mind a képviselı-testület az egyesület

431

kérelmével. Elég nehéz volt a bizottságnak meghozni a döntését, mivel nem kevés pénz az amit kérnek.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyesületnek meg kell
felelni az NB III osztályba tartozás feltételeinek, amihez különbözı beruházást kell végrehajtaniuk. Pálya, öltözı felújítás stb. Az ehhez szükséges pénzösszeg két féle forrásból próbálják elıteremteni. Egyrészt szponzoroktól, akik biztosítják
a nagyobb összeget, illetve az önkormányzattól kérnének egy
nagyobb összegő - 6 millió forint -támogatást.
Mint már említette nagyon nehéz helyzetben volt a bizottság a
döntést illetıen, hiszen két oldalról lehet ezt a dolgot megközelíteni. Egyrészt mondhatjuk azt, hogy egy magasabb osztályba került csapat jobban tudja a város hírnevét öregbíteni,
illetve az egyesület által elvégzett beruházással nıne az önkormányzat vagyona. Viszont, ha abból a szemszögbıl nézzük,
hogy a labdarúgás a lakosság kisebbik részének a hobbyja,
számtalan fontosabb hely lenne a városban, ahová ezt a 6 millió forint el lehetne költeni.
Összességében nagyon nehéz olyan döntést hozni, amely elé megy
a kívánalmaknak és bizonyos jogos igényeket kielégít, ugyanakkor a lakosság egy jelentıs rétege nem fogja ezt negatívan értékelni.
Ezen túlmenıen azért is nehéz dönteni, mert ennek precedens
értéke van, hiszen tudvalévı, hogy van egy másik labdarugó
csapat is a városban, aki esetleg joggal tart igényt valamilyen mértékő támogatásra.
Végül a bizottság részérıl az a döntés született, hogy a kért
6 millió forintot két részletben javasolják oda adni, és az
endrıdi ligeti sportlétesítményt maximum 30 évre - külön megállapodásban meghatározott feltételek mellett - az egyesület
kezelésébe adni.
A bizottság véleménye szerint ami elfogadhatóvá teszi a lakosság részére is ezt a javaslatot az, hogy ez a mőködési támogatások terhére egy elıre hozott pénzösszeg, hiszen 5 költségvetési éven át mőködési célú támogatást az önkormányzat nem
nyújt az egyesület részére, kivéve magasabb osztályba kerülés
esetén.
Személyes véleménye szerint ez egy olyan kompromisszumos megoldás lehet, amelyet a képviselı-testület meg tud indokolni,
és valahol egy nemes célt szolgál.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megítélése szerint ezzel a
döntéssel a képviselı-testület méltányolná azt az eredményt,
amit az NB III. osztályba kerüléssel elért. Az, hogy az önkormányzatnak vannak kikötései az teljesen érthetı, hiszen van
egy másik csapat is, akinek évenként ennek a szintnek megfelelı támogatást kell majd nyújtani.
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Nagy Pál képviselı egyetértett az egyesület által kért pénzösszegnek a biztosításával.
Kovács Lajos a Baratság SE elnöke elmondta, eltudja fogadni
azt, hogy igen nehéz döntés elıtt áll a képviselı-testület a
kért támogatást illetıen, hiszen nem kevés pénzt jelent ez a
város amúgy is szőkös költségvetésébe. Azonban, más oldalról
megközelítve a dolgot látni kell, hogy az endrıdi településrészen élık egyetlen szórakozási lehetısége a futball.
Kétségtelen, hogy nem kevés ez a 6 millió forint, de vegyék
figyelembe, hogy a gyomai csapat is megkapta a 700 e forint
támogatást, ezen felül ingyen biztosítják részükre a főtés,
világítást, melegvizet, ami további súlyos ezer forintokat jelent.
Számításai szerint az NB II. osztályba kerülés egyenlıre irreális tervnek tekinthetı, hiszen ott a feltételek, a mőködési
költségek olyan magasak lennének, amit a szponzorok már nem
biztos, hogy felvállalnának.
Egy NB III. osztályban lévı csapatot eltartani viszont egy
ilyen lélekszámú településen nem tőnik irreális dolognak.
A maga részérıl ezúton kívánta megköszönni a bizottságok támogató hozzáállását, bízik benne, hogy a képviselı-testület azt
elfogadja.
Kérdésként vetette fel, amennyiben a képviselı-testület elfogadja a kért 6 millió forint két részletben történı biztosítását, úgy a jövı évben a 3 millió forint milyen megbontásba kerül folyósításra.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a
határozati javaslat tartalmazza, hogy az összeg részletekben,
a kincstári elszámolási rendszer szerint kerül átutalásra.
A téma lezárása elıtt elkívánta mondani, hogy külön a bizottság elnökei is tárgyaltak errıl a témáról, elismerték az egyesület eredményeit, és azt amit a szponzorok tettek az endrıdi
településrészen a futballért. Bízott abban, hogy a jövıben hasonló partnerei lesznek egymásnak.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Barátság SE pótlólagos önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakban rendelkezik:
A sportegyesületek éves támogatási
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rendszerének meghatározására, a rendkívüli
támogatási igények elkerülése érdekében
sürgetıvé vált a város sportéletére vonatkozó - támogatást is magában foglaló koncepció kidolgozása.
A sportkoncepció elfogadásáig a Barátság SE kérelme kapcsán az alábbi irányadó döntést hozza:
1./

A Barátság SE részére az endrıdi sportpálya területén az egyesület által felépítendı öltözı épület kivitelezéséhez 1997.
évben 3 millió forint /mindösszesen 6 millió forint / támogatást nyújt.
A támogatási összeget részletekben, a
kincstári elszámolási rendszer szerint
utalja át az egyesület egyszámlájára.

2./

A Képviselı-testület a támogatás mértékére
figyelemmel 5 költségvetési éven át /
1998-2002./ mőködési célú támogatást nem
nyújt a Barátság SE / átalakulás esetén a
jogutódra is kiterjedıen / részére az NB
III. vagy annál alacsonyabb bajnoki osztályba tartozás esetén.

3./

A Képviselı-testület a késıbbiekben megállapításra kerülı feltételekkel / pl. az
egyesület kizárólag sportcélra használja a
létesítményt, ingyenesen biztosítja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola számára a
létesítmény használatát, stb. / külön megállapodás alapján az endrıdi ligeti sportlétesítményt maximum 30 éves idıtartamra
az egyesület kezelésébe adja.

4./

A fentiekre figyelemmel a Gyomai FC 1998.
évi mőködési célú önkormányzati támogatását az éves inflációs rátával növelt 1997.
évi támogatási szinten állapítja meg, melyet az 1998. évi költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell.

5./

A Képviselı-testület megállapodást köt a
Barátság SE Elnökségével az endrıdi sportpálya kezelıi jogának átadásáról, az egyesület által megvalósítandó fejlesztés
anyagi támogatásáról, és a támogatás át-
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adásának feltételeirıl. Továbbá külön megállapodást köt a Barátság SE Elnökségével
a harmadik pálya kialakításához szükséges
földterület kezelıi jogának átadásáról.
Határidı: az 1997. évi támogatás esetében folyamatos
1997. december 31-ig
az 1998. évi támogatás esetében az 1998. évi költségvetési koncepció
készítésének határideje: 1997. november
30.
a megállapodás elkészítésére:
1997. október 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Blaha V. ütem szennyvízcsatorna beruházás
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Valach Béla bizottság
elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésbıl
egyértelmően kivehetı a beruházás anyagi bontása, mőszaki tartalma, különösebb szóbeli kiegészítést az anyag nem igényel.
Kérte a képviselıket, támogassák a beruházáshoz szükséges öszszeg biztosítását, amely beruházással megoldódik a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola és a Közösségi Ház szennyvízelvezetési
problémája.
Bízott abban, hogy a jövı évtıl exponencálisan megemelkedik a
szennyvízcsatorna fejlesztése a városban, amelyre óriási szükség van minden tekintetben.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, jövı évben 3 ütemben
szeretnének címzett, vagy céltámogatásra pályázatot benyújtani, mintegy 6-800 millió forint összegő szennyvízberuházásra.
Czibulka György képviselı támogatta a fejlesztéshez szükséges
pénznek a biztosítását, annál is inkább mert az iskolának
évente több százezer forintjába kerül a szennyvíz szippantás,
illetve ezáltal tehermentesítenék a szennyvíztıl a Népligeti
holtágat.
További hozzászólás nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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289/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Blaha és térsége V. ütem szennyvízcsatorna fejlesztéséhez 4.232 E Ft összeget a
beruházás megvalósítása érdekében a DÉGÁZ
részvények eladásából maradó céltartalékból biztosítja.
Határidı: 1997. október 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık
száma 17 fı. /
Katona József Városi Mővelıdési Központ pályázata a Nemzeti
Kulturális Alaphoz
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a mővelıdési ház pályázatot szeretne benyújtani az intézmény informatikai, számítástechnikai és sokszorosító berendezésék beszerzésére. A beszerzés 1.5 millió forintban kerülne, amelyhez 750.000 Ft saját
erı biztosítása szükséges. Erre az összegre az intézmény rekonstrukciójára és informatika fejlesztés céljára, az 1998.
évi címzett támogatásra benyújtott pályázatra biztosított saját erı fel nem használt összege biztosítana fedezetet.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek az intézmény által benyújtandó pályázattal, a szükséges saját erı biztosításával, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
egyetért a Katona József Városi Mővelıdési
Központ által a Nemzeti Kulturális Alaphoz
történı pályázat benyújtásával az intézmény informatikai, számítástechnikai eszközök és fénymásoló berendezés beszerzése
céljából.
A Képviselı-testület a pályázat kedvezı elbírálása esetén 750.000 Ft saját
erıt biztosít.
Határidı: 1997. szeptember 22.
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Felelıs: Megyeriné Csapó Ildikó intézményvezetı
Városi Könyvtár, Közösségi Ház, Tájház pályázata a Nemzeti
Kulturális Alaphoz
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által megtárgyalt és elfogadásra
javasolt elıterjesztést vitassák meg.
Az érintettek részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott
el, egyhangúlag, 17 igen szavazattal az alább határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Városi Könyvtár, Közösségi Ház
és Tájház hangtechnikai berendezésének
felújításával kapcsolatos pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alaphoz.
A Képviselı-testület a pályázat kedvezı elbírálása esetén a 750.000 Ft önerıt
biztosítja.
Határidı: 1997. szeptember 22.
Felelıs: Intézményvezetı
/ Knapcsek Béla képviselı visszaérkezett a jelenlévık száma 18
fı. /
Többfunkciós haszongépjármő vásárlása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, tulajdonképpen két haszongépjármő vásárlásáról lenne szó. Az egyik megvásárolni kívánt gépjármővel a Polgármesteri Hivatalnál lévı Barkas típusú
gépjármővet szeretnék lecserélni, míg a másikat a Városi Gondozási Központ részére vásárolnák meg. Mint ismeretes az intézmény a Soros Alapítványtól 1.586.000 Ft-ot nyert gépkocsi
vásárlás céljára, amely jelenleg is rendelkezésre áll, tehát
nem jelent gondot az intézmény költségvetésébe.
Tudni kell, hogy amennyiben a hivatal és az intézmény együttesen lép fel vevıként, a szállító ingyen vállalja az alapfelszerelésen túli plusz ülések, riasztók, rádió beszerelését,
illetve ezen eszközökkel történı értékesítését.
A megvásárolni kívánt gépjármő Mitsubishi L 300 Transporter B
vegyes használatú gépjármő, melynek listaára 1.889 E Ft+ ÁFA.
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A témát a bizottságok megtárgyalták és egyetértésüket adták a
gépjármővek megvásárlásához.
Kérte a képviselıket, fogadják el az elıterjesztett határozati
javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Polgármesteri Hivatal számára 1 db. Mitsubishi L300 Transporter B típusú, továbbá a Városi Gondozási Központ
részére 1 db. Mitsubishi L300 Karstenwagen
Long B típusú haszongépjármővek együttes
beszerzését a vételárban elérhetı kedvezmények elérése érdekében.
A gépjármővek beszerzése forráskülönbözetének meghatározására a késıbbiekben,
a használt jármővek értékesítésébıl befolyó bevétel ismeretében kerül sor.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a beszerzést és értékesítést követıen a költségvetési elıirányzat
változásokat a novemberi testületi ülésre
terjessze elı.
Határidı: vásárlásra: 1997. október 31.
elıirányzat módosításra: 1997. november
30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Városi Gondozási Központ vezetıje
Vízkészlet járulék hátralékának megfizetése
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, lényegében arról van
szó, hogy a város éveken keresztül nem fizette a vízkészlet
járulékot, amelyre a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság a szeptember 1-én kelt határozatában kötelezte a Polgármesteri Hivatalt. A be nem fizetett vízkészlet járulék a késedelmi kamattal együtt 543.776 Ft.
A mulasztás amiatt történt, hogy a termálkutak tulajdonjoga
rendezetlen volt, ezek a kutak 1980. óta nem üzemeltek, de
vízjogi üzemeltetési engedélyük visszavonása nem történt meg
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ezért kell most használatukért visszamenılegesen díjat fizetni. Idıközben ezek az engedélyek visszavonásra kerültek.
Kérte a képviselıket, hogy a bizottság által elıterjesztett
javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a vízkészlet járulék hátralékának 543.776
Ft és 1997. szeptember 1-tıl a befizetés
napjáig tartó jegybanki alapkamat kétszeresével számított késedelmi pótlék - 610
Ft/ nap - befizetésével egyetért.
Határidı: azonnal
Az 1997. évi költségvetés elsı félévi teljesítése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Katona Lajos bizottsági
elnököt szóbeli kiegészítés megtételére.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, azt látni kell, abban
a tekintetben pozitív a költségvetés alakulása, hogy az év
elején tervezett 64 millió forint hiány mára jelentısen lecsökkent és év végére várhatóan kezelhetı szintre fog kerülni.
Ehhez jelentısen hozzájárult a Dégáz részvények értékesítésébıl befolyt pénzösszeg. A kiadások és a bevételek arányai sem
rosszabbak mint a tervezett, egyensúlyban vannak, egy fokkal
talán még a bevételek aránya jobbnak mondható.
Összességében a költségvetés félévi teljesítése elfogadható, a
jövıben pedig igyekezni kell olyan döntéseket hozni, amelyek
ezt a pozíciót javítják. A költségvetés alakulását úgy kell
irányítani, hogy hosszú távon mőködı és fizetı képes legyen a
város.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, az
anyag összeállítása óta tisztázódtak a helyi adókból befolyó
bevételek, amelynek összege elérheti a 10-12 millió forintot.
Bízott abban, hogy a Dégáz részvények értékesítésébıl megmaradó céltartalékba helyezett összeghez nem kell hozzányúlni.
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek döntı többsége igyekezett úgy gazdálkodni, hogy év végére ne legyenek gondok a város költségvetésében.
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Kérte a képviselıket, hogy a költségvetés elsı félévi beszámolót az elıterjesztés szerint szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/1997./IX.18./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
költségvetés 1997. I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselı-testület az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
79. § /1/ bekezdésében foglaltak alapján
kapjon tájékoztatást a háromnegyedéves
költségvetés helyzetérıl.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

2./

A Képviselı-testület szükségesnek tartjatekintettel az egyes intézmények túlfinanszírozására-, hogy kapjon tájékoztatást
havonta az intézmények finanszírozásáról.
Határidı: 1997. október 31., november 30.,
31. és 1998. január 15.
Felelıs: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

december

Az 1995-1996 évek pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok
végrehajtásáról tapasztalatairól
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, egy ilyen szervezetnél kétség kívül szükség van az ellenırzés intézményes formájának a megteremtésére. Egy eléggé részletes, mindenre kiterjedı beszámoló készült az intézményeknél lefolytatott ellenırzés tapasztalatairól. Az anyagból megállapítható, hogy
néhol vannak bizonyos hiányosságok, ami nyilván azon is múlik,
hogy egy felelıs poszton milyen a vezetı. Véleménye szerint az
ellenırzésnek napi feladatnak kellene lenni, attól függetlenül, hogy az intézményi rendszere meg van e. Ha egy- egy
posztnak a vezetıjében nincs meg a kézség és az ambíció, és
nem érzi szükségességét a napi ellenırzésnek ott mindig is
lesznek problémák.
Összességében a beszámolót a pénzügyi bizottság elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek. Az ellenırzést lefolytatott
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szakember által megállapított kívánalmaknak tegyen eleget mindenki, akinek ez a feladatkörébe tartozik.
További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az intézmények 1995-1996. évek pénzügyigazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról, tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ellenırzés hatékonysága érdekében intézkedést adjon ki.
Határidı: 1997. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A pedagógus kötelezı óraszám emelés költségvetési hatása
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület
szeptember 1-tıl rendelte el a Közoktatási törvényben elıírt
kötelezı óraszám emelést. Ezen döntéssel egyidejőleg utasította az intézmények vezetıit, vizsgálják meg az óraszám emelésbıl adódó többletkiadás pénzügyi fedezetének saját hatáskörbe
történı biztosítás lehetıségét.
Az elkészült számítási anyag szerint három iskola / 2.sz. Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Városi Zene-és Mővészeti
iskola / saját költségvetésébıl biztosítani tudja a többletkiadást, a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
az átszervezés miatt határidı hosszabbítást kért a vizsgálatra, míg a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola nem tudja a
215.857 Ft többlet bért kigazdálkodni.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el a mezıgazdasági iskola határidı hosszabbításra vonatkozó kérelmét, a
Rózsahegyi Kálmán általános iskolának a többlet bérigényét jelenleg ne biztosítsa, hanem ez év decemberében kerüljön felülvizsgálatra az intézmény bérgazdálkodásának helyzete, és
amennyiben szükséges a kiegészítés 215.857 Ft összegig biztosítsák a költségvetési pótelıirányzatot az intézmény számára.
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Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával, felkérte a képviselıket a határozat meghozatalára.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/1997./IX.18./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2. sz. Általános Iskola, a Városi Zene-és Mővészeti Iskola, valamint a
Kner Imre Gimnázium jelentését a kötelezı
óraszám emelésbıl adódó 1997. évi többletkiadásokról.

2./

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola határidı módosítás iránti kérelmét elfogadja.
Az intézmény 1997. szeptember 30-ig
köteles jelentést tenni a pedagógus kötelezı óraszámemelés költségvezetési hatásáról.

3./

A képviselı-testület a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola 215.857.-Ft többlet bérigényét jelenleg költségvetési pótelıirányzatként nem biztosítja.
A Képviselı-testület az 1997. évi
személyi juttatások- járulékok felhasználásának függvényében elrendeli, hogy 1997.
december hónapban kerüljön felülvizsgálatra az intézmény bérgazdálkodásának helyzete. Amennyiben szükséges a kiegészítés a
215.857.-Ft összegig biztosítja a költségvetési pótelıirányzatot az intézmény számára.
Határidı: 1997. szeptember 30.
illetve 1997. december 31.
Felelıs: Pénzügyi és Gazdasági bizottság
Gubucz József igazgató
Ladányi Gáborné igazgató

Szarvasi Városi Tőzoltóparancsnokság gépjármő vásárlása
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a szarvasi
tőzoltóparancsnokság 3.729.356 Ft összegő támogatást kért az
önkormányzattól egy gépjármő fecskendı beszerzésére.
A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, az
idei költségvetési évben a kért támogatás biztosítására nem
lát lehetıséget, viszont erkölcsileg mindenképpen támogatásra
javasolja. A jövı évi költségvetés készítése során vissza lehet térni az esetleges anyagi támogatás mértékére.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság álláspontjával, úgy az szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Szarvas Város Önkormányzata Hivatásos
Tőzoltóparancsnokság részére beszerzendı
gépjármő fecskendıre irányuló pályázatot
erkölcsileg támogatja.
Határidı: 1997. szeptember 18.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal kirendeltség toldalék épületének mőszaki állagáról
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnöke szóbeli ismertetésként elmondta, az elıterjesztésben
felsorolt illetékesek helyszíni bejárást tettek a kirendeltség
toldalék épületének környékén, ahol megállapításra került,
hogy az épület hátsó fala erıs süllyedésnek, a tetıszerkezet
és hélyazat pedig igen erısen oszlásnak indult. Jelen állapotába balesetveszélyesnek ítélhetı a tetıszerkezet. Az épület
további romlásának megakadályozására indítványozzák, hogy a
minimális állagmegóvási munkák kerüljenek elvégzésre. Indítványozzák továbbá, hogy az elvégzendı munkák mőszaki tartamának
ismeretében készüljön egy részletes költségvetés az épület
felújításra, illetve tisztázni kell az épület funkcióját is.
Mőemlék jellegő épületrıl lévén szó, a maga részérıl messzemenıkig ellenezné az épület esetleges lebontását.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem hangzott el, a
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége melléképületének további romlásának megakadályozása és a balesetelhárítás érdekében
teendı minimális intézkedések megtételéhez
elrendeli szakértıi vélemény beszerzését,
és ennek alapján a téli idıszakra szóló
konzerválási munkálatok elvégzését, amelynek költsége nem haladhatja meg az ésszerő
minimális összeget.
A Képviselı-testület az épület felújításának és hasznosításának kérdésére a
jövı évben visszatér.
Határidı: 1997. október 31,
illetve 1998. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Pásztor J. utcai forgalmi rend kialakítása a PENNY MARKET üzletház kivitelezésének idejére
Dr. Dávid Imre polgármester, mint a napirend elıtti tájékoztatójában már említette a Penny Market megkezdte a piac melletti
területen a beruházási munkálatokat, / az ott lévı régi épületek lebontását / ezért a Pásztor János úton a kétirányú forgalom a testületi határozatban megjelölt határidı elıtt visszaállításra került.
Kovács Kálmán képviselı és mint Zrínyi utcai lakos elmondta,
az utca lakói örömmel vették a Pásztor János utca
kétirányúsítását, aminek következtében lényegesen lecsökkent a
Zrínyi utca forgalma. Az utcai lakói viszont kérnék, hogy a
Tompa u és a Fı út közötti útszakaszon is állítsák vissza a
kétirányú forgalmat.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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299/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a PENNY MARKET üzletház kivitelezésének
indításáig a Pásztor János utcában a kétirányú forgalmi rendet visszaállítja. A
piac forgalmát biztosító ideiglenes parkírozó a gázcsere-telep mögötti területen
kerül kialakításra.
A képviselı-testület a parkírozás
ideiglenes rendjérıl, mely a PENNY MARKET
áruház átadásáig szól a lakosságot hangos
beszélın és a helyi újságon keresztül tájékoztatja.
Határidı: 1997. szeptember 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Endrıdi ÁFÉSZ Sport-büfé tulajdonviszonyának rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester kérte az elıterjesztés megvitatását.
Dávid István képviselı a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság azon
javaslatát, miszerint az Áfész Sport-büfé alatti földterület
ne kerüljön értékesítésre, annyiban javasolta módosítani, kiegészíteni, miszerint az önkormányzat tegyen vételi ajánlatot
a Gyomaendrıd és Vidéke Áfész felé az épület megvásárlására
20.000 Ft vételi ár mellett.
Mint köztudott az épület az Áfész tulajdona, azonban annak háromszori felújítása a Barátság sportegyesületen keresztül mindig a város pénzén történt, az Áfész nem törıdött vele, viszont a bérleti díjat İ szedte utána.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, döntsenek
Dávid képviselı úr módosító javaslatáról.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal,
és 5 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az endrıdi liget területén lévı ÁFÉSZ
Sport-büfére benyújtott vételi ajánlatot
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nem fogadja el, a területet nem értékesíti.
A Képviselı-testület vételi ajánlatot tesz a
Gyomaendrıd és Vidéke Áfész felé a Sport-büfé megvásárlására 20.000 vételi ár mellett.
Határidı: 1997. október 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Keresztes Tibor lakásvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság
elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, Keresztes Tibor
Gyomaendrıd, Fı u. 61. szám alatti lakos azzal a kérelemmel
fordult a képviselı-testület felé, hogy megkívánja vásárolni a
szomszédságában lévı önkormányzati tulajdonú lakást. Mint azt
a kérelmezı leírta, fenti un. társasháznak három tulajdonosa
van, a két szélsı magántulajdon, még a középsı lakás az önkormányzaté, és ezt szeretné megvásárolni.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és úgy foglalt állást,
hogy nem javasolja a lakás értékesítését, tekintettel a sok
szociális bérigényre. Javasolják a lakás pályázat útján történı hasznosítását.
Várfi András alpolgármester nem tartotta egészséges dolognak
az ilyen jellegő közös tulajdonlást. Megítélése szerint célszerő lenne a témát elnapolni, és felajánlani a kérelmezınek,
amennyiben az általa felajánlott vételárnak megfelelı értékő
csere lakást fel tud ajánlani, úgy a kért lakást az önkormányzat biztosítja számára.
Nagy Pál képviselı egyetértett az alpolgármester véleményével.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, az alábbi módosító javaslatot tette fel szavazásra. A
képviselı-testület Keresztes Tibor lakásvásárlási kérelmérıl
az érdemi döntést elnapolja. A képviselı-testület felajánlja a
kérelmezınek, amennyiben a kért lakás helyett egy 500.000 Ft
értékő cserelakást fel tud ajánlani, úgy a kérelem elbírálására az ajánlat benyújtását követıen visszatér.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/1997./IX.18./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Keresztes Tibor Gyomaendrıd, Fı u. 61/b.
szám alatti lakásra tett vételi ajánlatáról az érdemi döntést elnapolja.
A képviselı-testület felajánlja a kérelmezınek, amennyiben a kért lakás helyett egy 500.000 Ft értékő cserelakást
fel tud ajánlani az önkormányzat részére,
úgy a képviselı-testület a kérelem elbírálására az ajánlat benyújtását követıen
visszatér.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Szujó Zoltán és Szmola József területvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, döntsenek a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által beterjesztett határozati
javaslatról.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szmola József Gyomaendrıd, Zöldfa u. 2.
szám alatti lakos részére a kijelölt, majd
megosztásra kerülı 23m * 19m=437m2 területet értékesít az alábbi feltételek mellett:
-a terület vételára 100.000, azaz
Egyszázezer 00/100 Ft, amely az 5168/17
hrsz-ú területbıl kerül megosztásra.
-Szmola József köteles a megvásárolt
területet legkésıbb 1997. október 31. napjáig rendezni, a vele szomszédos területet
mővelésre alkalmassá tenni, és a vásárolt
területet bekeríteni, ezek biztosítására
50.000 Ft-ot köteles a Polgármesteri Hivatalhoz befizetni. Az adás-vételi szerzıdés
megkötéséig fennálló használati díj hátralékot köteles megfizetni.
-a fenti területen csak sírkı-készítı
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-

tevékenységet folytathat, az utat tárolásra nem használhatja, a területet köteles
minden nap rendbe tartani. Kutyáit köteles
megkötve tartani napkeltétıl, napnyugtáig.
-amennyiben Szmola József a fenti
elıírásokat nem tartja be, úgy a Képviselı-testület a területre 5 évig visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár
egyenlı a vételárral. Visszavásárlás esetén a vételárat csökkenti az éves használati díj, amely 25.000.-Ft.
a telekmegosztás költségei Szmola Józsefet
terhelik
A Képviselı-testület a fennmaradó területet- megosztás után- Szujó Zoltán
Gyomaendrıd, Endrıdi u. 18. szám alatti
lakos részére értékesíti 50 Ft/m2 vételár
mellett.
Szujó Zoltánt a Szmola József által
megvásárlásra kerülı földterületre elıvásárlási jog illeti meg.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

Tímár Marianna pedagógus vételi ajánlata szolgálati lakásra
vonatkozóan
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, nevezett vételi ajánlatát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és nem javasolja elidegeníteni a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 1/2 sz.
alatti szolgálati lakást. A városnak szüksége van a meglévı
pedagógus szolgálati lakásokra.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy azt szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
303/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem kívánja elidegeníteni a Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 1/2. szám alatt lévı pedagógus szolgálati lakást.
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Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Körösladányi Barátság Mg. Szövetkezet kérelme földhaszonbérlet
elidegenítésére
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a szövetkezet kérelemmel
fordult a képviselı-testület felé, hogy tekintettel az idıjárási viszonyokra engedje el részükre az 1997. évi földhaszonbérleti díjat.
A kérelmet a Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta, annak támogatását nem javasolta a képviselı-testületnek.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal a bizottság javaslatával egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
304/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
a Körösladányi Barátság Mg. Szövetkezet
részére az 1996/97. gazdasági évben a haszonbérleti díjat nem engedi el, mivel a
termelési tevékenységet folytató haszonbérlınek az idıjárási viszontagságokkal
általában számolni kell, így az ebbıl eredı kockázat viselésével is. A Ptk. szerint
az elengedett haszonbér pótlását nem lehet
követelni a következı évek termésébıl sem.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Pencsev Kolev Miklós hagyatéki ügye
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság által beterjesztett határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
305/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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mint hagyatéki hitelezı nem tart igényt
néhai Pencsev Kolev Miklós hagyatékára,
mivel ingatlan-illetıség értéke nem áll
arányban a felmerült költségekkel, valamint a tulajdonos kötelezettségeivel.
Határidı: 1997. szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Salyné Búza Hajnalka pedagógus szolgálati lakás kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Salyné Búza Hajnalka a
Kner Imre Gimnázium tanára a Gyomaendrıd, Hısök u. 39. szám
alatti szolgálati lakás kiutalására nyújtott be kérelmet a
képviselı-testület felé. A kérelmet a Humánpolitikai bizottság
megtárgyalta és javasolta a lakás kiutalását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal a bizottság javaslatát támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
Salyné Búza Hajnalka pedagógus részére
1997. szeptember 1. napjától kiutalja a
Gyomaendrıd, Hısök u. 39. szám alatti 59 m2
alapterülető pedagógus szolgálati lakást
mindaddig, míg közalkalmazotti jogviszonya
a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolával fennáll, de maximum 5 éves idıtartamig.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı: azonnal
Körzeti állatorvos kinevezéséhez szükséges vélemény
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság
elnöke tájékoztatásként elmondta, az állatorvosoknál jelenleg
háromféle kategória létezik. Hatósági állatorvos, hatósági
jogkörrel megbízott magán állatorvos, és egy magán állatorvosi
kategória. Településünkön pillanatnyilag két fı hatósági állatorvos, két fı hatósági jogkörrel megbízott magán állatorvos
folytat tevékenységet. A két kategória között az az alapvetı
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különbség, hogy az exportra menı állatok bevizsgálására és az
okmányok kitöltésére csak a hatósági állatorvos jogosult. A
hatósági jogkörrel megbízott magán állatorvosok 10-10 órában
látják el feladatukat. Dr. Koleszár József kinevezése viszont
azt eredményezné, hogy az egyik hatósági állatorvostól elveszik a megbízást, és azt Koleszár doktor kapja meg havi 10
órás idıtartamba.
A bizottság ezt a megoldást nem támogatta, annál is inkább
mert a lakosság sokkal kevésbé támogatja Koleszár doktort,
mint bár ki mást.
A képviselı-testületnek ebben a helyzetben csak véleményezési
joga van, amelyet meg kell küldeni az igazgató fıállatorvos
részére, aki ennek ismeretében saját lelkiismerete szerint
dönt.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, döntsenek
a bizottság javaslatáról, miszerint a Képviselı-testület ne
javasolja támogatni dr. Koleszár József körzeti állatorvos alkalmazását.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem támogatja dr. Koleszár József körzeti
állatorvos alkalmazását.
Határidı: azonnal
"Könyvtárpártoló Önkormányzat
ló pályázat elkészítése

-1997 " cím elnyerésére irányu-

Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, a város
pályázatot szeretne benyújtani a MKM Közmővelıdési Fıosztályához a fenti cím elnyerésére. Pozitív elbírálás esetén pénzügyi
támogatás nyerhetı, melyet a város kulturális életének fejlesztésére kell fordítani. A pályázat benyújtása anyagi elkötelezettséggel nem jár, csak a képviselı-testület támogató határozatát kell mellékelni.
Kérte a képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a "Könyvtárpártoló Önkormányzat
-1997 " cím elnyerésére irányuló pályázat
benyújtását a MKM Közmővelıdési Fıosztályhoz.
Határidı: 1997. szeptember 18.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A továbbiakban dr. Dávid Imre polgármester az Ötv. 12. § /4/
bekezdés b., pontja alapján a
- Gyomaszolg Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás,
- Magyar Cukor Rt. részvényeinek értékesítése,
- Sanopharma Rt-vel szemben fennálló követelés részvényesi jogainak engedményezése a Bábolna Invest Kft-re tárgyú napirendek megtárgyalásához javasolta zárt ülés elrendelését.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy zárt ülés elrendeléséhez
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/1997./IX.18./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b. pontja alapján a
- Gyomaszolg Kft. részére fejlesztési célú
pénzeszköz átadás,
Magyar Cukor Rt. részvényeinek értékesítése,
- Sanopharma Rt-vel szemben fennálló követelés részvényesi jogainak engedményezése
a Bábolna Invest Kft-re tárgyú elıterjesztések megtárgyalásához zárt ülést rendel
el.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásul elmondta,
hogy a fellebbezések megtárgyalására szintén a zárt ülésen kerül sor.
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Megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd a nyílt ülést bezárta. A fenti döntésnek megfelelıen a képviselı-testület zárt
ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Nagy Pál
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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