Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1997.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. november
27-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,
Dr. Csorba Csaba jegyzı,
Megyeri László aljegyzı,
önkormányzati intézmények
vezetıi, a helyi és a megyei
sajtó képviselıi

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület
jelenlévı tagjait, a hivatal csoportvezetıit, intézmények
vezetıit, és valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 17 fı.
Knapcsek Béla képviselı hiányzott. Jegyzıkönyv hitelesítıknek
kijelölte Dr. Kovács Béla és Nagy Pál képviselı urakat.
Rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- Ezúton kívánta bejelenteni, hogy a Békés Megyei Agrárkamara
tisztújító küldött győlésén megválasztották az elnökség
tagjának. Az új elnökség elsı alkalommal településünkön
tartott kihelyezett ülést, ahol több, a jövıt meghatározó
döntést is hoztak.
- Az ivóvízberuházás elıkészületei az ütemterv szerint
haladnak. A december 10-i képviselı-testületi ülésen döntenek
majd a kivitelezı személyérıl a közbeszerzési törvény
értelmében kiírt pályázat alapján.
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- November 16-i Népszavazás zavartalanul lezajlott
településünkön.
- November 18-án a Békés Megyei Hírlap kiadója és
szerkesztısége látogatott el településünkre. A városházán
induló hivatalos program után, a vendégek megtekintettek több
termelı céget, illetve a nemrégiben átadott városi szakrendelı
intézetet is.
- November 20-án a Hármas-Körös Kistérségi Társulás
kihelyezett ülését tartotta Hunyán, ahol a társuláshoz tartozó
három település önkormányzati vezetıin, jegyzıin kívül részt
vett Pelcsinszki Boleszláv a megyegyőlés alelnöke és Sziklai
Zoltán a megyei önkormányzati hivatal osztályvezetıje is.
Az ülés egyik napirendjeként megtekintették a községben
jelenleg készülı belvízvédelmi beruházást, ezt követıen
döntöttek arról, hogy a társulás a közmunkatanácshoz
pályázatot nyújt be 140 fı közmunkás jövı évi félévés
foglalkoztatásának lehetıségéért. A munka a három település
belvízelvezetı csatornájának építéséhez szükséges földmunkák
elvégzése lenne. A pályázathoz szükséges 15 millió Ft saját
erıt a három település az alábbi megosztásban biztosítaná. 13
millió Ft-ot Gyomaendrıd, 1,2 millió Ft-ot Hunya, és 800.000
Ft-ot Csárdaszállás.
Természetesen ezzel a közmunkával az ivóvízvezeték építésénél
is szeretnének bizonyos sajátmunkákat kiváltani.
A pályázati lehetıség a képviselı-testület december 10-i
ülésére kerül elıterjesztésre.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 18
fı. /
- November 22-én a Rumba Társastáncklub megalakulásának 25
éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepség volt a Városi
Sportcsarnokban.
Sajnálatos módon betegség miatt nem tudott ezen a rendezvényen
részt venni. Az önkormányzat nevében Várfi András
alpolgármester köszöntötte a táncosokat e jeles nap alkalmából
és átnyújtotta a Gyomaendrıdért Emlékplakettet és az Oklevelet
Megyeri László táncpedagógusnak.
- November 25-26-án Védelem '97 elnevezéssel polgárvédelmi
gyakorlat volt Békés megyében, amely érintette településünket
is. A gyakorlat egy árvízhelyzetet modellezett, kipróbálva az
ilyenkor szükséges rendszerek mőködését.
- November 26-án Szöllısi Istvánné és Földesi Zoltán
országgyőlési Képviselık meghívására Keller László a Népjóléti
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Minisztérium politikai államtitkára tartott lakossági fórumot
az egészségügyi és a nyugdíjrendszer átalakításáról.
- Az Állami Számvevıszék befejezte a hivatalban tartott
ellenırzését. Az errıl szóló jelentés a decemberi ülés
napirendjeként fog szerepelni.
Elképzelés van arra, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és
Ipari Szakképzı Iskola akkreditációját kiterjesztik a
Gyöngyösi Mezıgazdasági Fıiskola irányába. Ez ügyben
tárgyalást folytattak dr. Magda Sándorral a fıiskola
igazgatójával.
Ezen túlmenıen az iskola tervezi a szakközépiskolai képzést a
vám és pénzügyıri végzettséget nyújtó szakképzéssel
kiegészíteni.
Megítélése szerint a város középiskoláinak a hagyományos
alapképzésen túl meg kell keresni azon új szakmák
beindításának lehetıségét, amellyel elıbbre tudnak lépni,
hiszen a tapasztalatok egyre inkább azt mutatják, hogy a
hagyományos szakmákra egyre kevesebb az érdeklıdés.
További bejelenteni valója nem lévén megkérdezte az
alpolgármester urat, a bizottság elnököket van e napirend
elıtti bejelenteni valójuk.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok és mint a Kner Imre
Gimnázium igazgatója elmondta, hozzászólása etikai kérdésként,
vagy még inkább a tájékoztatás felelısségének kérdéseként
vetıdhet fel.
Mint bizonyára ismeretes elkészült a Békés Megyei
Oktatásfejlesztési koncepció, jelenleg a város a megye és az
ország valamennyi oktatási intézménye a helyi pedagógiai
programját készíti, szigorúan a megyei koncepcióhoz illesztve,
hiszen a bírálat is ennek megfelelıen fog történni.
Az elmúlt hetekben Békés Megye Képviselı-testülete elfogadta a
Dévaványai középiskola beindítását. Etikai oldalról az
alábbiak szerint lehet ezt a tényt megközelíteni.
Az oktatásnak ugye vannak tárgyi, személyi feltételei és nem
utolsó sorban a gyerek, akiket oktatnak. Az, hogy milyen
tárgyi és személyi feltételekkel rendelkeznek, vagy fognak
rendelkezni az az İ dolguk. Az viszont, hogy a képzésnek olyan
vertikumát állítják be,- amelyet a gyomaendrıdi
középiskolákban 30-40 év alatt elég nehéz volt összehozni, nem biztos, hogy túl etikus. A versenynek is megvannak a
tisztességes és enyhén tisztességes módjai. Ez utóbbi mód, ha
ingyen tankönyveket hirdetnek, a beiskolázáshoz olyan
összegeket hirdetnek amelyet nem biztos, hogy hosszú távon
tudnak tartani, másrészt olyan eszközökhöz folyamodnak,
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amelyeket mi ellenérzéssel fogadunk.
Összességében arra kérte a sajtó képviselıit, - elsısorban a
helyi sajtókét -hogy a jövıben ha bár melyik iskoláról
közölnek le dolgokat, azt körültekintıen tegyék, nézzék meg,
hogy azok valós alapokon nyugszanak e.
Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı
Iskola igazgatója tovább folyatatva a képviselı úr által
felvetett gondolatot elmondta, véleménye szerint a helyi
sajtónak elsıdlegesen a helyi iskolákban történtekrıl kell
beszámolni, az ott folyó munkával kell az olvasókat
megismertetni. Nagyon furcsa volt számára, hogy a helyi
sajtóban hamarabb jelent meg még egy nem létezı iskoláról
szóló tájékoztató, mint a már évtizedek óta mőködı helyi
iskoláé.
Mint már több alkalommal is elmondta, helytelen döntés volt
annak idején az akkori város vezetés részérıl, hogy a
kihelyezett tagozatot elindította Dévaványán, amely évrıl évre
nem kevés anyagi támogatás biztosítását is jelentette az
önkormányzat részérıl. Ugyanakkor a helyi oktatási intézmények
komoly energiát, pénzt fordítottak és fordítanak ma is a
beiskolázásra, annak érdekében, hogy minél több helyi tanuló
itt maradjon.
/ Knapcsek Béla képviselı távozott, a jelenlévık száma 17 fı.
/
Czibulka György képviselı fontosnak tartotta tájékoztatni a
jelenlévıket arról, hogy NAT bevezetésével kapcsolatos
elıkészítésre, tanácskozásra az országban kijelölt 40
általános iskola között a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
is szerepelt.
A nyár folyamán Virágos Gyomaendrıdért címő pályázat került
kiírásra, kérdése ezzel kapcsolatban, hogy megtörtént e az
elbírálás, ki lett pályázat nyertese.
Mint bizonyára ismeretes december végével megszőnik
városunkban a Titász kirendeltsége. A kérdése, hogy ezt
követıen milyen módon biztosítják a lakosság részére ezt a
szolgáltatást.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az elhangzottakra
elmondta, a Titász kirendeltségének megszüntetésével
kapcsolatban több tiltakozó levelet is írt, azonban ezekre a
mai napig nem kapott választ, ugyanakkor próbált egyeztetést
kezdeményezni, arra vonatkozóan, hogy a megszőnést követıen a
szolgáltatást milyen módon tudnák megoldani, de a Titász ebben
sem volt tárgyalóképes. Az elképzelések szerint helyi
vállalkozó útján próbálják ezt a szolgáltatást biztosítani.
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A Franciska díj odaítélésérıl nincsennek információi. A díjat
felajánló Stipsicz Bethlen Károly gróf úrtól nem tudott
tájékozódni.
Mindenképpen elgondolkodtató, hogy okulva ennek a pályázatnak
a sikertelenségén jövıre a városnak kell ennek lebonyolítását
kézbe venni.
Az igazgató urak felvetéséhez annyit kívánt hozzáfőzni, hogy a
dévaványai település vezetése mindent meg tesz annak
érdekében, hogy város legyen, ennek elsı lépcsıje a
középiskola beindítása. Az İ dolguk, legyen hozzá sikerük, de
ne várjanak tılünk segítséget, a gyomaendrıdi sajtó ebben nem
lehet partner, etikátlan lenne ha a konkurencia dolgait
hirdetné.
A bejelentések elhangzása után javaslatot tett az ülés
napirendjére. A meghívóban szereplı napirendet további két
napirenddel javasolta kiegészíteni. 19. napirendi pontként
javasolta a Pályázat benyújtása a Hálózat a Demokráciáért
Programirodához a Civilbarát Önkormányzat kategóriába tárgyú
míg 20. napirendi pontként a Pénzügyminiszter nyilvános
pályázati kiírása lóversenyfogadás mőködtetésére tárgyú
elıterjesztéseket megtárgyalni.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a napirend
kiegészítésére tett javaslattal, úgy annak figyelembevételével
hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül, 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
378/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1./
2./

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

Gyomaendrıd Város Közoktatás-politikai
koncepciója
Az általános és középiskolák pedagógiai
programjainak elfogadására létrehozandó ad
hoc bizottság megválasztása
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása
A Kirendeltség épületének nyugati
szárnyának hasznosítása
Szabadság téren lévı orvosi rendelık
hasznosítása
Apolló Mozi üzemeltetése
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7./

Villamoshálózat fejlesztése

8./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata
intézményei finanszírozásának helyzete
Katona József Városi Mővelıdési Központ
pénzügyi helyzete
1. sz. Napközi Otthonos Óvoda részére
pótelıirányzat
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari
Szakképzı Iskola szakképzési
hozzájárulás kamata
Dr. Csizmadia Tamás fogorvosi
vállalkozása
Gesztenyefák növényvédelme
Jelentés az 1997 évi közmunkaprogram
teljesítésérıl
Tájékoztató az 1997 évi útépítések
megvalósulásáról
Tájékoztató az 1997 évi normatív
állami támogatásokról
Jelentés a Barátság SE részére
nyújtandó támogatással
kapcsolatos képviselıi
interpellációra
A Közszolgálati dolgozók 13. havi
illetménye
Pályázat benyújtása a Hálózat a
Demokráciáért Programirodához a
Civilbarát Önkormányzat
kategóriába
Pénzügyminiszter nyilvános pályázati
kiírása lóversenyfogadás
mőködtetésére.
Határidı: azonnal

9./
10./
11./

12./
13./
14./
15./
16./
17./

18./
19./

20.

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt arra kérte a
képviselıket, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi
határozatokról készült jelentésrıl hozzák meg döntésüket.
A 259/1997./VIII. 7./ Kt. számú határozatra tett jelentést
annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola fenntartója részérıl még nem érkezett
visszajelzés arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak e volt Ipari
iskola sportudvara befejezı munkálatainak költségéhez.
343/1997./X.22./Kt. számú határozatra tett jelentés
kiegészítéseként elmondta, sikerült Vágvölgyi úrral a Medosz
képviselıjével megegyezni, ami azt jelenti, hogy a Medosz az
1996. december 31-ig fennálló bérleti díj fejében egy
mőködıképes biliárd asztalt adott az önkormányzatnak cserébe,
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amelynek eladási ára fedezni fogja a fennálló tartozást.
További szóbeli kiegészítés nem hangzott el, a képviselıtestület egyhangúlag, 17 igen szavazattal a jelentést
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
379/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 259/1997./VIII.7./, 292/1997./IX.18./,
295/1997./IX.18./, 298/1997./IX.18./,
299/1997./IX.18./, 300/1997./IX.18./,
301/1997./IX.18./, 321/1997./X.22./,
328/1997./X.22./, 331/1997./X.22./,
343/1997./X.22./, 344/1997./X.22./,
346/1997./X.22./, 352/1997./X.22./
353/1997./X.22./, 367/1997./X.22./,
367/1997./X.22./számú határozatokról
készült jelentés elfogadta,
a 288/1997./IX.18./számú határozat
határidejét 1997. december 2-ig, a
340/1997./X.22./ számú határozat
határidejét 1998. január 30-ig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Közoktatás-politikai koncepciója 1998-2004ig
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a
Humánpolitikai Bizottság elnökét az elıterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a koncepciót az elsı
bizottsági véleményeztetés után véleményezték az oktatási
intézmények pedagógusai, iskolaszékek, szülı szervezetek, az
Érdekegyeztetı Tanács és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az
ott elhangzott vélemények figyelembevételével a vitaanyag
átdolgozásra került, és ezzel együtt került ismét a
Humánpolitikai és a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elé
beterjesztésre.
A Humánpolitikai Bizottság a változások figyelembevételével a
koncepciót elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Lényegében ez a koncepció egy átfogó helyzetelemzést ad a
város közoktatásáról és meghatározza a feladatokat 1998-tól
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2004-ig terjedı idıszakra. Tárgyilagosan elemzi a jelenlegi
helyzetet, kitér az iskolák összevonásával kapcsolatban
felvetıdött problémákra, eredményekre is. Lényeges pontja a
koncepciónak a finanszírozás. Az önkormányzat célja az
intézmények hatékony mőködtetése. A hatékonyság az alábbiak
szerint definiálható: hatékony az a szolgáltatás, amely az
önkormányzat véges pénzügyi forrásaiból a legkisebb
költségráfordítással a maximális igény kielégítést tudja
elérni. A hatékonyság azonban nagyban függ a normatív
támogatás mértékétıl, illetve azzal amit a NAT bevezetése fog
jelenteni. Ez a koncepció pedig csak akkor lesz igazán
értékes, ha az önkormányzat megkapja az ígért állami
támogatást, mert ha nem az óriási feszültségeket fog szülni az
önkormányzat és az iskolák között. Alapvetıen az iskolák
pedagógiai programjainak elfogadásakor fognak igazán
szembesülni ezekkel a problémákkal, ugyanis az önkormányzat
csak a pedagógiai programok egy részét fogja tudni
finanszírozni, ha nem kapja meg az ígért állami támogatást.
R. Nagy János képviselı és mint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagja az alábbiak szerint ismertette a bizottság
álláspontját:
A koncepció tartalmazza a pedagógusok jutalmazását is, amelyet
évi egy alkalommal az illetékes szervek javaslatára, a
képviselı-testület egy fı pedagógusnak adományozza. A jutalom
pénzadománnyal is jár, amelyre elsı fordulóban 35.000 Ft
bruttó összeg volt elıirányozva. Ezt az összeget a pénzügyi
bizottság a koncepció megvitatása során 70.000 Ft bruttó
összegre javasolta megemelni, ugyanakkor az évi 5.000 Ft
növekményt javasolta megszüntetni, annál is inkább mert hosszú
távon nem lehet tudni, hogy az infláció mértéke hogy fog
alakulni.
Halászné Dr. Balog Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács elnöke
elmondta, pedagógus társaival együtt örülnek és
megtiszteltetésnek veszik, hogy a képviselı-testület a
pedagógusok munkáját megbecsüli és elismeri. Ugyanakkor úgy
érzik, hogy a koncepcióban szereplı jutalmazási javaslat
alapján nem lehet reálisan értékelni. Közel 300 pedagógus
közül hogyan akarják azt az egy fıt kiválasztani. Véleménye
szerint a döntéshez egy olyan javaslatra van szükség, amely
részletesen tartalmazza az elbírálás szempontjait.
Itt kívánta elmondani, hogy a pedagógusok elsısorban nem abban
látnák a munkájuk értékelését, hogy a képviselı-testület egy
fıt x összegő pénzjutalomban részesít, sokan szívesebben
vennék, a képviselı-testület köszönı elismerı szavait pénz
nélkül, mint arra a korábbi években volt is példa.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva elmondta, a
jutalmazás eljárási szabályai mindenképpen pontosításra
kerülnek. A koncepciónál elsıdlegesen a célkitőzést kell
meghatározni, a cél pedig az, hogy a kiemelkedıen dolgozó
pedagógusokat valamilyen formában jutalmazza a képviselıtestület. Mivel ebben az esetben egy kitőntetési cím
adományozásáról lenne szó, így az eljárási folyamat részleteit
egy helyi rendeletben kell a képviselı-testületnek
leszabályozni.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok megkívánta jegyezni, hogy
az elıterjesztett koncepció egy olyan anyag, amelyet az
érintettek valamennyien átbeszéltek, megvitattak és az ott
elhangzott véleményeket, javaslatokat is tartalmazza.
Mindenképpen elismerést és gratulációt érdemel ennek a
vitaanyagnak az elıkészítıje.
Mint azt a Humánpolitikai bizottság elnöke is elmondta, nagyon
lényeges, a finanszírozás, ugyanis, ha az állam nem biztosítja
az ígért támogatást, úgy ez a koncepció "kártyavárként" fog
összeomlani.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl hiányolta, hogy a
Nemzeti Alaptantervbe az erkölcsi nevelést, mint követelményt
nem iktatták be tananyagként.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a koncepció elfogadása
után az abban meghatározott elvekre építve fogják majd
véleményezni a pedagógiai programokat.
Látni kell azt, hogy az oktatási intézmények mőködtetéséhez az
állam 60 % normatív támogatást biztosít, a fennmaradó 40 %ból, 30 % -ot az önkormányzat biztosít, míg 10 %-ot a
intézményeknek saját bevételeibıl kell fedezni. Kétségtelen,
hogy évrıl évre egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatnak
az oktatási intézmények finanszírozása, nagyon nehéz az
oktatást elfogadható szintre hozni, bıvíteni, de mint
alapellátási feladatot kötelezı ellátni, amíg bírja a város
addig igyekszik erre minden pénzt megadni.
További hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester a vitát
lezárta és felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
380/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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a Gyomaendrıd Város Közoktatáspolitikai
koncepcióját / 1998-2004 / jóváhagyja és
határozat formájában a közoktatási
intézményeinek kiadja azzal, hogy a
koncepcióban megfogalmazott alapelvekre
építve készítsék el nevelési-oktatási
programjukat.
Határidı: azonnal
2. napirendi pont
Az általános és középiskolák pedagógiai programjainak
elfogadására létrehozandó ad-hoc bizottság
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a közoktatási törvény
értelmében az iskoláknak a jövı év szeptember 1-tıl alkalmazni
kell a NAT-ra épített pedagógiai programjaikat.
A pedagógiai program elfogadásához többszöri fenntartói
egyeztetés szükséges, ezért célszerő a fenntartónak egy ad-hoc
bizottságot létrehozni a programok elızetes
véleményeztetésére.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a Humánpolitikai bizottság
által javasolt ideiglenes bizottság létrehozását a javasolt
bizottsági tagokkal fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
381/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az oktatási intézmények pedagógiai
programjainak elızetes egyeztetésére
ideiglenes bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
-Katona Lajos a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság elnöke,
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság
elnöke,
Dr. Kovács Béla oktatási tanácsnok,
R. Nagy János képviselı,
Cseh Jánosné szaktanácsadó és oktatási
szakértı,
Ladányi Gáborné igazgató és oktatási szakértı,
Hivatali felelısök:
Gróf Éva pénzügyi elıadó,

530

-

Kóris Györgyné oktatási elıadó

Határidı: azonnal
3. napirendi pont
A polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása,
kiegészítése
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
kiegészítésként elmondta, a képviselı-testület döntése
értelmében a Városi Könyvtár, mint részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv mőködik tovább. A pénzügyi és gazdasági
feladatait a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja
el, így az ebbıl eredı feladatnövekedés miatt a hivatal
alapító okiratának gazdálkodási jogkör címszó második mondat,
második francia bekezdését a Városi Könyvtár szövegre ki kell
egészíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
382/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 333/1996./XI.28./KT. számú határozatával
jóváhagyott Városi Polgármesteri Hivatal
alapító okiratát, a Gazdálkodási jogkör
címszó alatti második mondat második
francia bekezdését
"- Városi Könyvtár"- szövegre egészíti ki.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
4. napirendi pont
Kirendeltség nyugati épületszárnyának hasznosítása
R. Nagy János képviselı elmondta, a kirendeltség épületének
keleti szárnya ebben az évben felújításra került, míg a
nyugati szárny meglehetısen romos állapotban van. A munkálatok
elvégzésére megszavazott pénzösszeg a kivitelezı Gyomaszolg
Kft. jelzése szerint a legszükségesebb munkák elvégzésére sem
elegendı. Mindezek alapján felmerült a kérdés, mi legyen az
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épületszárny további sorsa. Az önkormányzat felújítsa e,
funkcióját tekintve szüksége van e erre az épületre vagy nem.
Alapvetıen több alternatíva is felvetıdött. Egyik az épület
lebontása, másik az épület teljes felújítása az önkormányzat
által, vagy pedig az épület valamilyen módon történı
hasznosítása. Természetesen csak olyan megoldások jöhetnek
szóba, amelyek az építészeti kialakítását hosszú távon
megırzik, nem változtatják meg lényegesen az épület arculatát.
Az épület önkormányzati pénzen történı felújítása nyilván nem
jöhet szóba, hiszen a városnak nincs rá szüksége, mivel nincs
funkciója az épületnek, másrészt a felújítás költségének
biztosítása saját erıbıl olyan terhet jelentene, amelyet a
jövı évi költségvetés nem biztos, hogy elbír. A jelenlegi
helyzetben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a pályázat útján
való értékesítést tartotta legkézenfekvıbbnek, úgy hogy az
épület külsı homlokzata eredeti állapotba kerüljön
helyreállításra és bizonyos használati kötöttségekkel ırizzék
meg az épületet.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke elmondta, a bizottság szintén egyetértett ezzel a
javaslattal, viszont nem látta a határozati javaslatban
megfogalmazva azt a megkötést, amely az épület külsı
homlokzatának visszaállítási kötelezettségét jelentené.
Dávid István képviselı a maga részérıl az épület értékesítését
nem tudta elfogadni, ezzel a döntéssel a településrész további
elsorvasztására tennének lépéseket. Az épület hasznosítására
más megoldást kell keresni. Ha más hogy nem az épületet el
kell bontani, és helyébe egy intézményi épületet felépíteni.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok véleménye szerint az
épület elbontása egyáltalán nem jöhet szóba, annál is inkább
mivel a város nem igen bıvelkedik építészeti értékekkel, ez az
épület pedig a településrész legrégebbi épülete. Látni kell
azonban, hogy a városnak arra nem igen lesz pénze, hogy azt az
eredeti állapotába visszaállítsa. Elképzelhetınek tartana egy
olyan megoldást, hogy egy jelképes összegért oda adná a város
olyan valakinek, aki vállalja, hogy eredeti állapotába
visszaállítja.
Katona Lajos pénzügyi bizottsági elnök megítélése szerint az
érzelmi okokon kívül nincs különösebb oka annak, hogy óvatosan
kezeljék ennek az épületnek a sorsát.
Tudomásul kell venni, hogy jó néhány olyan középület van az
önkormányzat tulajdonába, amelynek nem tudják a funkcióját
megtalálni. A jelenlegi helyzetben nem szabad felvállalni,
hogy az önkormányzat saját pénzen felújítsa, funkció nélkül.
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Meg kell keresni azt a vállalkozót, vagy szervezetet aki ezt
tudja hasznosítani, és értékesíteni részére. Attól még az az
épület a jelenlegi helyén fog maradni, ugyan úgy a
településrész városképét fogja alakítani, csak nem a város
tulajdonába lesz.
A maga részérıl azt a megoldást támogatta, hogy az épület
pályázat útján kerüljön értékesítésre.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint határozottan meg
kellene szabni, hogy milyen célra használható az épület, csak
elıre bemutatott tervek alapján engedélyezni a felújítást,
határidı megjelöléssel.
Czibulka György képviselı tájékoztatásként kívánta elmondani,
hogy a szóban forgó épület az 1800-as évek elején épült, a
település elsı börtön épülete volt. A bejárati ajtón még ma is
ott vannak az akkori rácsok.
Nem csak a külsı homlokzatot, hanem a belsı részt is úgy
kellene felújítani, hogy ezek megmaradjanak, hiszen ez egy
kultúrtörténeti értéket képvisel.
Hornok Lajosné az Endrıdi Honismereti Egyesület vezetıje
elmondta, mint azt a képviselı úr is említette Endrıd
legrégebbi épületérıl van szó, muzeális értékő, belsı részében
is nagyon sok érték van. Mindenképpen kiemelten kellene
kezelni az épület további sorsát.
Érdemesnek tartaná felkérni a Mőemlék felügyeletet az épület
megtekintésére. Nem sok olyan épülete van a városnak, amely
ırzi az eredeti stílusát.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az épület eredeti
állapotába történı helyreállítás 10 millió forintot meghaladó
összegbe kerülne.
Az elhangzott véleményekbıl megállapítható, hogy a többség az
épület értékesítését támogatná. Az értékesítés során kikötésre
kerülı feltételekrıl, amelyek a hozzászólások során
elhangzottak, a bizottsági üléseken volt szó, az elıterjesztés
12. oldalán 1-3. pontban is szerepelnek.
Császárné Gyuricza Éva érdemesnek tartaná elgondolkodni azon a
lehetıségen, hogy valakinek bérbeadják az épületet 1 Ft/m2-ért
azokkal a feltételekkel, amelyeket az értékesítés során
kívánnak meghatározni. Nagyon fájdalmasan érinti, hogy egy
ilyen értékes épülettel akarják az önkormányzat vagyonát
csökkenteni.
Csányi Istvánné intézményvezetı elmondta, talán érdemes lenne
foglalkozni azzal a gondolattal is, hogy a Mőemlék
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felügyeletet felkérjék az épület megtekintésére.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, amennyiben a
Mőemlékvédelmi felügyelet mőemléknek minısítené ezt az
épületet, olyan feltételekhez kötné annak helyreállítását,
amelyet senki sem vállalna fel. Ez nem egy mőemlék, csak
mőemlék jellegő épület.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, ebbıl az épületbıl már
nagyon nehéz lenne mőemléket csinálni, hiszen az évek folyamán
sok átalakítás történt az épületen.
A helyi védetté nyilvánítást esetleg célszerő lenne meg
próbálni, amelyhez szükséges a vagyonrendeletet módosítani,
hiszen ez az önkormányzat törzsvagyonának egy részét képezi.
A hozzászólások során felvetıdött az esetleges bérbeadás
lehetıségének az átgondolása. Ezzel a megoldással az a
probléma, hogy a bérlı nagyvalószínőséggel pénzintézeti hitel
igénybevételével újítaná fel az épületet, viszont bérleti
jogviszonnyal nem terhelhetı meg az adott ingatlan.
Az, hogy milyen profillal mőködjön az épület, a szerzıdésben
kell szerepeltetni.
A felújítás elkészítését az Önkormányzatot megilletı
visszavásárlási jog kikötése biztosítaná.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a napirend feletti vitát,
megállapította, hogy a képviselık többsége az épület
értékesítése mellett foglalt állást az elıterjesztésben leírt
pályázati feltételek mellett. Mindezek alapján a beterjesztett
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel javasolta
elfogadni.
A képviselı-testület a Gyomaendrıd, Fı u. 2. sz. alatti
Polgármesteri Hivatal Kirendeltség Épülete nyugati szárnyát
értékesítésre jelölje ki az alábbi pályázati feltételekkel:
1./ az új tulajdonosnak az épület felújítását a
szerzıdés megkötését követı 2 éven belül kell
elvégezni, az épület külsı homlokzatának eredeti
állapotba történı helyreállításával,
2./

ennek elmaradása esetén az Önkormányzatot a
visszavásárlási jog illeti meg, mely esetben az
eladási érték jöhet számításba, a részben elvégzett
felújítás a vevıt terhelné
3./ a vevı 1 évig / átmenetileg / biztosítaná a
Vöröskereszt, valamint a Múzeum számára a helyiségek
használatát térítés mentesen
Ezzel egyidejőleg a képviselı-testület utasítsa a jegyzıt a
vagyonrendelet módosítására, illetve a polgármestert az
ingatlan társasházzá való nyilvánítására.
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A képviselı-testület a polgármester úr által javasolt
határozati javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal
és 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
383/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Fı u. 2. sz. alatti
Polgármesteri Hivatal Kirendeltség Épülete
nyugati szárnyát értékesítésre kijelöli az
alábbi pályázati feltételekkel:
1./ az új tulajdonosnak az
épület felújítását a szerzıdés
megkötését követı 2 éven belül
kell elvégezni, az épület külsı
homlokzatának eredeti állapotba
történı helyreállításával,
2./ ennek elmaradása esetén az
Önkormányzatot a visszavásárlási
jog illeti meg, mely esetben az
eladási érték jöhet számításba,
a részben elvégzett felújítás a
vevıt terhelné
3./ a vevı 1 évig / átmenetileg
/ biztosítaná a Vöröskereszt,
valamint a Múzeum számára a
helyiségek használatát térítés
mentesen
Ezzel egyidejőleg a képviselıtestület utasítja a jegyzıt a
vagyonrendelet módosítására, illetve a
polgármestert az ingatlan társasházzá való
nyilvánítására.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba
Csaba jegyzı
5. napirendi pont
Gyomaendrıd, Szabadság téri orvosi rendelık épületének
hasznosítása
R. Nagy János képviselı és mint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság tagja elmondta, hasonlóan a Kirendeltség épületéhez,
itt is felvetıdik a megüresedı orvosi rendelı épület további

535

hasznosításának kérdése.
Az ingatlan a gyomai település központjában helyezkedik el,
egyik legrégebbi épülete.

Mint ismeretes, annak idején amikor a szülıotthon szakrendelı
intézetté történı átalakításáról döntöttek, szó volt arról,
hogy az ezáltal felszabaduló két épület / orvosi rendelı és a
védınıi épület / hasznosításából befolyó pénzösszegbıl az új
befektetését kompenzálják.
A bizottság javaslata, hogy az épület kerüljön értékesítésre,
profil kötöttség meghatározásával.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke a maga részérıl támogatta a Pénzügyi bizottság által
beterjesztett javaslatot azzal a módosítással, miszerint a
Kirendeltség épületének értékesítésére kiírt pályázati
feltételek 1. és 2. pontja kerüljön be a határozatba.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint nem kellene az
épületet értékesíteni, a városnak fel kellene újítani és
bérleti formában valamilyen célra hasznosítani.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, mint azt R. Nagy János
képviselı úr is említette a a képviselı-testület korábbi
döntésének értelmében a szülıotthon és a Fürt S. utcai volt
Tüdıgondozó épület rekonstrukciójának biztosítandó
önkormányzati saját erıs rész fedezetét a szóban forgó épület
és a Védınıi épület értékesítésének összegébıl kell
biztosítani.
Az önkormányzatnak nem célja az, hogy az épületeinek számát
növelje, a cél az kell legyen, hogy a vagyonát mozgassa, adott
esetben bekapcsolódjon a település ellátásába.
Hanyecz Margit képviselı további aggályát fejezte ki a
tekintetben, hogy az épület a becsült 8-9 millió forint
forgalmi értéken nem fog elkelni. Félı, hogy esetleg kevesebb
összegért is oda fogják adni.
Fentiekben elmondott véleményét, miszerint az épület ne
kerüljön értékesítésre, kérte módosító indítványként
figyelembe venni.
Dávid István képviselı támogatta a Pénzügyi bizottság
javaslatát, annál is inkább mivel a híresztelések szerint
olyan célra kerül hasznosításra - vendéglátó ipari
szakmunkásképzés gyakorlati oktatóhelyként -amely, ha
megvalósul a város javát fogja szolgálni.
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Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke egyetértett azzal,
hogy az önkormányzatnak a vagyon mozgására kell törekedni. Ha
ezt az épületet most megtartanánk, funkció nélkül egy-két éven
belül komoly összeget kellene a felújítására költeni, amely
inkább a vagyon feléléséhez vezetne, nem a vagyon
mozgatásához.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, valóban van egy
elképzelés arra vonatkozóan, hogy az épületet a vendéglátó
ipari képzés gyakorlati oktatóhelyeként hasznosítják.
Reagálva a Hanyecz Képviselı asszony hozzászólására
hangsúlyozta, szó sincs arról, hogy az épületet áron alul
fogják bár kinek is odaadni, az eladási összeg mértékérıl a
képviselı-testület fog dönteni.
Lezárva a vitát elsıként arra kérte a képviselıket, hogy a
Hanyecz Képviselı asszony módosító indítványáról döntsenek,
miszerint a Szabadság téri orvosi rendelı épület ne kerüljön
értékesítésre, azt az önkormányzat újítsa fel és más módon
próbálják meg hasznosítani.
A képviselı-testület a módosító indítványt 3 igen szavazattal,
14 ellen szavazattal elvetette.
A következıkben a polgármester az elıterjesztett határozati
javaslatot tett fel szavazásra dr. Valach képviselı úr által
javasolt kiegészítéssel, miszerint a képviselı-testület az
ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatban az alábbi
feltételeket szerepeltesse:
1./ az új tulajdonosnak az épület felújítását a szerzıdés
megkötését követı 2 éven belül kell elvégezni, az épület külsı
homlokzatának eredeti állapotba történı helyreállításával.
2./ ennek elmaradása esetén az Önkormányzatot a
visszavásárlási jog illeti meg, mely esetben az eladási érték
jöhet számításba, a részben elvégzett felújítás a vevıt
terhelné.
A képviselı-testület a határozati javaslatot az elhangzott
kiegészítéssel 14 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal és 1
tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
384/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzat tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Szabadság tér 5/1. sz. alatti

537

ingatlant értékesítésre kijelöli "
kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás,
idegenforgalom" profilkötöttséggel,
illetve az alábbi pályázati feltételekkel:
1./ az új tulajdonosnak az épület
felújítását a szerzıdés
megkötését követı 2 éven belül
kell elvégezni, az épület külsı
homlokzatának eredeti állapotba
történı helyreállításával,
2./ ennek elmaradása esetén az
Önkormányzatot a visszavásárlási
jog illeti meg, mely esetben az
eladási érték jöhet számításba,
a részben elvégzett felújítás a
vevıt terhelné.
A képviselı-testület utasítja a
jegyzıt a vagyonrendelet módosításának
elıkészítésére.
Felelıs:

Dr. Dávid Imre polgármester,
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 1997. december 31.
6. napirendi pont
Apolló Mozi üzemeltetés vállalkozásba adása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte R. Nagy János képviselıt,
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját ismertesse az
elıterjesztést.
R. Nagy János képviselı elmondta, mint ismeretes a Mozi
bérbeadás útján történı hasznosításának kérdését a május havi
ülésen már tárgyalta a képviselı-testület. Akkor olyan döntés
született, hogy nem adják vállalkozásba. A mővelıdési
intézmények mőködésének átszervezése után a mozi, mint részben
önálló intézmény megszüntetésre került, gazdasági feladatinak
ellátását a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja látja el.
Mint az a májusi ülésen is elhangzott sajnos az
intézményvezetı legnagyobb igyekezete ellenére sem tudja az
intézményt kihasználni. A látogatók száma évrıl évre csökken
az idei évben 13 %-os volt a férıhely kihasználtság. Gazdasági
értelemben ilyen kihasználtság mellett veszteséges az
intézmény, és ez a tendencia a közeljövıben nem valószínő,
hogy változni fog pozitívan. Mindezek alapján felvetıdik a
kérdés, hogy az intézmény veszteségét továbbra is fenntartja
e az önkormányzat, vagy a profil kötöttség megtartása mellett
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megpróbálja vállalkozásba adni.
Lényegében az elıterjesztésben ez utóbbi lehetıség került
kidolgozásra.
Hanyecz Margit képviselı nem értett egyet azzal, hogy egy
17.000 lakosú városban a mozit bezárják és már az se legyen. A
mozi mőködtetésére áldozni kellene a városnak, hiszen a moziba
elsısorban a fiatalok járnak, biztosítani kellene számukra,
hogy valahol találkozhassanak, ez is egyik módja a kulturált
szórakozásnak.
Dávid István képviselı egyetértett a képviselı asszony
véleményével. A mozi esetében csak pár száz ezer forinttal
kellett megemelni az önkormányzati támogatást, míg volt olyan
intézmény, amely a milliós nagyságrendő támogatást ellenére
ugyan úgy veszteségesen mőködik. A mozi üzemeltetését fel kell
vállalni a városnak, nem kell kivetni a nyakunkból, igen is
érezni kell a felellıséget.
R. Nagy János képviselı hangsúlyozta, jelen esetben nem a mozi
megszüntetésérıl, hanem egy mőködı mozinak a vállalkozásba
adásáról van szó, a funkció megırzése mellett. A döntés során
figyelemmel kell lenni arra, hogy a mozi épületének állaga
több ponton leromlott, annak felújítására a számítások szerint
1 millió forint kellene, ugyanakkor a vetítıgépek is cserére
szorulnának. Ha tovább halogatják a döntést elıfordulhat, hogy
késıbb már egy mőködı képtelen mozinak a bérbeadásáról tudnak
tárgyalni.
Kovács Kálmán képviselı aziránt érdeklıdött, hogy május óta
milyen eredményt ért el az intézmény, a mozi ügyintézıje
hogyan látja az intézmény jövıjét.
Mi történik akkor, ha a kiírt pályázatra nem lesz jelentkezı,
mi lesz akkor a mozi további sorsa.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta a korábbi tárgyalás
során is azt az álláspontot képviselete, hogy a mozit meg kell
próbálni kiadni vállalkozásba. Tudomásul kell venni, hogy az
elmúlt évek alatt a hagyományos mozik napjai egyre inkább
lejártak, nem sokáig fognak már mőködni, hiszen más
forrásokból sokkal nagyobb választékban jut a közönség a
kultúrához. Mint azt R. Nagy Képviselı úr is elmondta, ha most
nem tesszük meg a szükséges lépést, úgy 2-3 éven belül mélyen
a zsebébe kell nyúlni az önkormányzatnak.
Továbbra is az volt a véleménye, hogy a mozit ki kell adni
vállalkozásba, úgy hogy a funkciója részben megmaradjon.
Csányi Istvánné az intézmény ügyintézıje, tájékoztatásként
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kívánta elmondani, hogy a mozi 1998. januári mősorát már le
kellett volna osztani, azonban tekintettel a fennálló
helyzetre pár nap haladékot kért. Ugyanis ha a mősor leosztást
megcsinálja, úgy arra már decemberben ki kell fizetni a 22.500
Ft szolgáltatói díjat, ugyanakkor, ha a leosztott filmek nem
kerülnek levetítésre azokat akkor is ki kell fizetni, ami
130.000 Ft-ot jelentene. Igazából tanácstalan az eljárást
illetıen.
Fontosnak tartotta még elmondani, hogy a Nemzeti Alaptanterven
belül bevezetésére kerül a filmszociológia, filmkultúra és
filmesztétikai tananyag. Az ehhez kapcsolódó filmekre
pályázatot nyújtott be, amelyet meg is nyert, de nem tudja mi
lesz ennek is a további sorsa, érdekelni fogja e a
vállalkozót.
Aggályos továbbá, hogy mi lesz azoknak a bérleteknek az
árával, amelyet a gyerekek a jövı évre befizettek, ki fizeti
vissza részükre.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az ügyintézı aggályaira,
kérdéseire elmondta, az intézmény üzemeltetését folyamatosan
biztosítani kell, hiszen itt nem annak megszüntetésérıl van
szó. A jövı évi programot meg kell szervezni, a létesítményt a
benne folytatott tevékenységek további folytatólagos üzemelési
jogával fogják bérbeadni.
Kétségtelenül szükség van a mozira, de évente csökkenı
látogatói létszámot, ugyanakkor az egyre növekvı támogatást
figyelembe véve, elgondolkodtató, hogy ilyen formában szabad e
tovább mőködtetni a városnak.
A vállalkozásba adással az önkormányzati támogatás mértékét és
a támogatás folyamatos növekedését szeretnék megállítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a határozati javaslatban
leírt pályázati feltételeknél szerepel, hogy a "részbeni
profil kötöttség azt jelenti, hogy a bérlı heti egy alkalommal
köteles 120 férıhellyel elıadásokat tartani." A maga részérıl
ezt a feltételt úgy javasolta módosítani, miszerint a bérlı
minimum heti két alkalommal legyen köteles elıadást tartani.
Lényegében azt kellene eldönteni a képviselı-testületnek, hogy
akarja e mozit, vagy nem. Hajlandó rá áldozni, vagy sem,
vállalkozásba úgy is lehet adni, hogy az önkormányzat teljesen
nem vonul ki ebbıl a tevékenységbıl, hanem egy csökkentett
mértékő támogatás biztosít a vállalkozó részére.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárta a vitát, majd felkérte a
képviselıket döntsenek a Pénzügyi Gazdasági Bizottság által
beterjesztett határozati javaslatról,
miszerint a képviselı-testület pályázati kiírás alapján 1998.
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január 1-tıl kezdıdıen 5 éves idıtartamra adja bérbe az Apolló
mozit.
A Képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 ellen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
385/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1998. január 1. napjától kezdıdıen 5 éves
idıtartamra bérbe adja az Apolló Mozit az
alábbi pályázati kiírás alapján:
Pályázati kiírás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1998. január 1. napjától kezdıdıen 5 éves
idıtartamra bérbeadás útján hasznosításra
felajánlja a tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Szabadság tér 5. szám alatti
248 férıhelyes Apolló Mozi létesítményét a
benne folytatott tevékenységek további
folytatólagos üzemelési jogával.
A pályázat elkészítéséhez szükséges
egyéb információk, titoktartási
kötelezettség vállalás mellett a
Polgármesteri Hivatalban átvehetık.
Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be azok a
természetes személyek, jogi személyek akik
a pályázatban kiírt létesítmény további
részében profil kötött mőködését
biztosítják, az ingó és ingatlanvagyon
állagának megırzésére garanciát vállalnak.
Megfelelnek a jogszabályok által elıírt
képesítési feltételeknek vagy ilyen
feltételeknek megfelelı alkalmazottat
alkalmaznak.
Vállalja az intézmény felújítását, ez
esetben újabb 5évre meghosszabbodik a
bérleti szerzıdés, illetve értékesítés
esetén a bérlı részére az önkormányzat
elıvásárlási jogot biztosít.
A részben profilkötöttség azt
jelenti, hogy a bérlı legalább heti két
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alkalommal köteles 120 férıhellyel
elıadásokat tartani.
A pályázónak nyilatkozni kell, ha a
tevékenységét nyereségre tervezi, milyen
összegő bérleti díjat fizet.
A pályázathoz üzleti tervet kell
csatolni, amely a tevékenységek
realitását, megalapozottságát
alátámasztják.
Pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatot zárt borítékban 5
példányban Gyomaendrıd Város
Polgármesterének címezve " Kulturális
tevékenység" pályázata jeligével ellátva
1997. december 12-én 12.00 óráig kell
benyújtani személyesen, vagy elızı napon
kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd,
Szabadság tér. 1. címre.
A fenti határidı elmulasztása
jogvesztı.
Pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete által választott
bíráló bizottság dönt. A döntés
idıpontjáról a pályázók külön értesítést
kapnak.
A pályázatok elbírálásánál a
következı prioritási szempontok
érvényesülnek:

1./
2./
3./

Elsıbbséget élvez aki:
az érintett intézmény
alkalmazottja
aki tevékenységét gyomaendrıdi
székhellyel gyakorolja
aki ezek közül a legkedvezıbb
ajánlatot teszi a bérleti díj
mértékére

Pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely
határidın túl érkezik.
Amely nem felel meg a pályázó által
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kiírt tartalmi feltételeknek, az elıírt
mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok
ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázatok elkészítéséért, illetve az
elkészítéssel kapcsolatos felmerült költségekkel
szemben díj nem számolható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. napirendi pont
Villamos hálózat fejlesztése
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke elmondta, közvilágítás kiépítésére két kérelem került a
bizottság elé. Egyik területi képviselı kérése alapján a
Gyomaendrıd Vásártéri ltp. garázssorán történı közvilágítás
megvalósulása, a másik a Magtárlaposi u. és az iskola közötti
szakasz közvilágítás kiépítésére.
A kérelmeket megvitatva a bizottság úgy foglalt állást, hogy a
Vásártéri ltp garázssorának közvilágítását nem támogatja,
mivel az elsısorban a lakosság vagyonvédelmét szolgálná,
ugyanakkor a Magtárlaposi u. és iskola közötti útszakasz
megvilágítása közlekedésbiztonságot szolgál, ezért annak
kiépítésének támogatását javasolják a képviselı-testületnek.
Császárné Gyuricza Éva véleménye szerint a munkák elvégzésére
a Titász Rt-tıl kért árajánlat megfelel arra, hogy ez alapján
a költségvetési koncepciót tervezni tudják, viszont ahhoz,
hogy a legkedvezıbb kivitelezési szerzıdést tudják megkötni,
legalább két ajánlatra lenne szükség.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, alapvetıen igaza van a
hozzászólónak, de tudomásul kell venni, hogy amennyiben nem a
Titász építi ki a közvilágítást a saját mőködési területén,
úgy az legalább háromszor annyiba fog kerülni, mint amennyiért
İk vállalnák.
További hozzászólás nem lévén a beterjesztett határozati
javaslatot azzal a pontosítással javasolta kiegészíteni,
miszerint a Magtárlaposi u. -iskola közötti közvilágítás
kiépítésének kivitelezési költségeit az 1998. évi
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költségvetési koncepcióban szerepeltetik.
A képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag, 17 igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
386/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd Magtárlaposi u. -iskola közötti
közvilágítás kiépítésének kivitelezési költségeit az
1998. évi költségvetési koncepcióba szerepelteti.
Határidı: 1997. december 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Az Intézmények finanszírozásának helyzete 1997. október 31-ig
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a tájékoztatóból
egyértelmően megállapítható, hogy a Gondozási Központnál, a
Mővelıdési Központnál és az 1. sz. Óvodánál bizonyos mértékő a
költségvetési túllépés. Az idıarányos támogatás az éves
költségvetési tervhez viszonyítva 83.33 %.
A tapasztalatok szerint az intézmények finanszírozásának
havonta történı elemzése, egy kicsit szorosabb pénzügyi
gazdálkodásra ösztönzi az intézményeket.
Megkérdezte a képviselıket van e szóbeli kiegészíteni valójuk
a tájékoztatóval kapcsolatban.
Az érintettek részérıl észrevétel, kérdés nem hangzott el,
egyhangúlag 17 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul
vették.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
387/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az intézmények finanszírozása 1997.
október 31-ig tárgyú tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidı: 1997. november 27.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Katona József Mővelıdési Központ pénzügyi helyzete

544

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte R. Nagy János képviselıt,
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját a szóbeli kiegészítés
megtételére.
R. Nagy János képviselı elmondta, a Mővelıdési központ a
finanszírozás szempontjából a tervhez képest, mintegy 20 %-os
túlfinanszírozást mutat. Összegszerően az intézmény
többlettámogatási igénye 1.300 e Ft.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata szerint a
tényleges többlettámogatás mértékérıl a képviselı-testületnek
kell dönteni. A bizottság az intézmény ez évi önkormányzati
támogatását 989 E Ft-al javasolja megemelni, amely várhatóan
fedezni fogja az ez évi mőködését. A bizottság részérıl
bizonyos tervezési hiányosságok is felmerültek, olyan
pénzátcsoportosításokra került sor a likviditás megırzése
érdekében, amely a jövı évben hiányt okozhat.
A vita során a bizottság részérıl megfogalmazódott a város
közmővelıdési koncepciója kidolgozásának szükségessége is,
annak érdekében, hogy a közmővelıdéssel foglalkozó intézmények
pontosan tudják, hogy milyen feltételekkel, mennyi pénzbıl
kell nekik egy-egy gazdasági évben gazdálkodni.
Dávid István képviselı felvette, ezt az intézményt miért nem
lehet vállalkozásba adni, miért nem kezelik egyformán az
intézményeket. Egyiknek adnak többlettámogatást, míg másoknál,
amelyek hasonlóan veszteséggel mőködnek ott különbözı
retorziókat vezettek be.
Dimákné Putnoki Éva az intézmény gazdasági vezetıje elmondta,
az intézményben bekövetkezett hiánynövekedésének az oka a
bevételkieséssel magyarázható. Két betervezett rendezvény
maradt el. Számításai szerint 1.400 ezer forint az a hiány
amellyel az intézménynek év végéig számolni kell.
Dr. Dávid Imre polgármester jogosnak ítélte meg a Dávid
képviselı úr felvetését. Éppen ennek érdekében javasolja
pénzügyi bizottság is a közmővelıdési koncepciónak a
kidolgozását, amelynek egyik sarkalatos pontja a finanszírozás
lenne. Mindezidáig természetes folyamatként mőködött bizonyos
intézményeknél, hogy ha nem is volt árbevétele, de volt kiadás
és utána többletámogatást fordultak az önkormányzathoz. Ezen a
folyamaton túl kell lépni, nem lehet várni, hogy teljes
egészében az önkormányzat támogassa a mőködést.
Természetesen, ha adott esetben a szakbizottságok részérıl
felmerül az intézmény vállalkozásba adásának javaslata, úgy az
testület elé fog kerülni.
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/ Knapcsek Béla képviselı visszaérkezett, a jelenlévık száma
18 fı. /
Lezárva a vitát felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a beterjesztett határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
388/1997./XI.27./KT. számú határozata
a./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Katona József Városi Mővelıdési Központ
1997. évi önkormányzati költségvetését 989
E Ft összeggel megemeli. Amennyiben a
polgármesteri utasítás ellenére az
intézménynél többlet igény jelentkezik,
azt túlfinanszírozásként kell kezelni.
Az intézmény a túlfinanszírozás
rendezése miatt 1998. évre többlet
önkormányzati támogatást nem igényelhet.
A Képviselı-testület utasítja a
jegyzıt, az 1997. évi költségvetési
rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Megyeriné Csapó Ildikó intézményvezetı
Dr. Csorba Csaba jegyzı

b./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
szükségesnek látja a város közmővelıdési
koncepciójának elkészítését.
A koncepcióban kiemelten kell kezelni
a közmővelıdési intézmények és feladatok
finanszírozási kérdését.
A koncepció - a várhatóan 1997. évben
elfogadásra kerülı - közmővelıdési
törvényben a helyi önkormányzatokra, azok
intézményeire vonatkozó feladatokra, a
feladatok végrehajtására szükséges
finanszírozási szükségletre és lehetıségre
épüljön.
Határidı: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10. napirendi pont
1. sz. Óvoda részére pótelıirányzat engedélyezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az óvoda jelezte az
önkormányzat felé, hogy a részére megállapított költségvetés
nem nyújt fedezetet a mőködésére, ezért 966 E forint
többlettámogatásra lenne szüksége.
Az intézménytıl a tartósan távollévık bérének megtakarítása
miatt az év elején elvonásra került 1.400 E Ft, amit az évközi
tényleges változások miatt - a dolgozók munkába álltak, az
intézmény nem tudott tartani.
A kérelmet a pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta és
az igényelt többlettámogatás biztosítását javasolta.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
389/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda részére
1997. évre mőködési feltételeinek
biztosítására 966 E Ft többlettámogatást
állapít meg.
A Képviselı-testület utasítja a
jegyzıt az 1997. évi költségvetési
rendelet módosításának elıkészítésére.
A Képviselı-testület szükségesnek
látja, hogy a Humánpolitikai Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megvizsgálja mindkét önálló óvoda
racionálisabb, költségtakarékosabb
mőködésének lehetıségét.
Határidı:

rendelet módosításra: 1997.december

31.
mőködés vizsgálatára: 1998. január 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Pénzügyi és Gazdasági, valamint a
Humánpolitikai Bizottság
11. napirend pont
Bethlen Gábor Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola
szakképzési hozzájárulás kamata
R. Nagy János képviselı elmondta, a módosított szakképzési
hozzájárulásról szóló törvény értelmébe a szakképzési alapból
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befolyó összegek hozadékát is a szakképzés feltételeinek
fejlesztésére kell fordítani. Mivel az intézmények saját
bevételei teljes kırően a városi kincstár kezelésében vannak,
így a szakképzési hozzájárulás kamatait az intézmények részére
biztosítani kell.
A képviselı-testület az elhangzottakat 17 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
390/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
szakképzési hozzájárulás után a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági és Ipari Szakképzı Iskola részére 502
E Ft, a Kner Imre Gimnázium részére pedig 61 E Ft
támogatást biztosít, mely összeg szakképzésre
használható fel.
A Képviselı-testület utasítja a
jegyzıt, hogy a támogatás összegét a
költségvetési rendeleten vezesse
keresztül.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
12. napirendi pont
Dr. Csizmadia Tamás fogorvosi vállalkozása
Dr.Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottsági
elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a városi egészségügy
további létszámracionalizálása szükségessé teszi, hogy a
jelenleg közalkalmazottként dolgozó Dr. Csizmadia Tamás
fogorvos is minél hamarabb vállalkozó orvosként lássa el
feladatát. Ezidáig azért nem mehetett ki vállalkozásban mert
nem rendelkezett a szükséges szakvizsgával. A szakvizsga
letételére jövı év márciusában fog sor kerülni, így azt
követıen lehetıség nyílik számára, hogy praxisát
vállalkozásban végezze és területi ellátási kötelezettségre
szerzıdést kössön az önkormányzattal.
A vállalkozásba menetelt és annak feltételeit a Humánpolitikai
bizottság a doktor úrral egyeztette, aki vállalta, hogy 1998.
május 31-vel a közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti és
június 1-tıl vállalkozó fogorvosként területi ellátási
kötelezettségre szerzıdést köt az önkormányzattal, melyhez az
önkormányzat vállalja a praxis folytatásához szükséges minimál
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feltételeknek a biztosítását.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság
javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı -testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
391/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dr. Csizmadia Tamás közalkalmazotti
jogviszonyát 1998. május 31-el
megszünteti, ezzel egyidejőleg nevezettel
1998. június 1. napjától, mint vállalkozó
fogorvossal szerzıdést köt területi
ellátás kötelezettségre, továbbá a praxis
folytatásához szükséges minimál
feltételeket biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1998. május 31-ig jelentkezı
többletköltséget a költségvetésben
biztosítja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr.Dávid Imre polgármester
Dr. Gedei Margit városi fıorvos
13. napirendi pont
Gesztenyefák növényvédelme
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, bizonyára sokan
tapasztalták, hogy a gesztenyefákat kártevık támadták meg,
amelyek elhárítására árajánlatot kértek a Rovért Kft-tıl. A
bizottság az ajánlatot megvitatta és javasolja, hogy a város
közterületein, illetve intézményeinek területén lévı
gesztenyefák kártevı elleni kármentesítését a Rovért Kft.
által megadott, de legfeljebb bruttó 6873 Ft/ fa áron kerüljön
elvégzésre.
Dávid István képviselı véleménye szerint a kármentesítésnek
csak úgy lenne értelme, ha azt a város egész területére
kiterjesztenék, hiszen magán területeken és más középületek
területén is vannak gesztenyefák.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a képviselı úr
véleményével, a beterjesztett határozati javaslatot az
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alábbiak szerint javasolta kiegészíteni.
A képviselı-testület támogassa az 1998-as évre Gyomaendrıd
város egész területén lévı gesztenyefák gesztenyemoly elleni
kármentesítésnek a végrehajtását a Rovért Kft. által megadott,
legfeljebb bruttó 6873 Ft/ fa áron.
A képviselı-testület a javaslatot az elhangzott kiegészítéssel
egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
392/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja Gyomaendrıd Város egész
területén lévı gesztenyefák gesztenyemoly
elleni kármentesítésének végrehajtását a
ROVÉRT Kft. által megadott, legfeljebb
bruttó 6873 Ft/ fa áron.
A képviselı-testület a kármentesítést
költségére az 1998. évi költségvetésében
fedezetet biztosít.
Határidı: 1997. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Jelentés az 1997. évi közmunkaprogram teljesítésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr.Valach Béla bizottsági
elnököt néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla a felkérésre elmondta, bizonyára mindenki
számára ismert, hogy milyen nagy jelentısége volt annak, hogy
az önkormányzat a város csapadékvíz csatornarendszerének
karbantartására a Közmunkatanács Hivatalától megnyerte a 26
millió forint vissza nem térítendı céltámogatást.
A rekonstrukciós munka a város azon területein kezdıdött el,
ahol az szakmailag szükséges volt. A város össz csapadékvíz
elvezetı csatornájának 50 % került felújításra. Nagyon
lényeges, hogy sok év után végre olyan módon kerültek
felújításra ezek a csatornarendszerek, hogy az átereszek
egyforma, takarítható átmérıvel és szintezett mélységbe
kerültek, így takarításuk sokkal egyszerőbb lesz és lényegesen
kevesebbe kerül a karbantartásuk.
Itt kívánta felhívni a tisztelt képviselık figyelmét arra,
szakmailag mindenképpen szükséges ütemezni a fenntartásokat, a
csatornarendszer mintegy 20 %-át szükséges évente felújítani,
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karbantartani.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett azzal, hogy a
csatornarendszer karbantartását folyamatosan kell végezni. Az
elvégzett munkával a lakosság elégedett volt.
Jó néhány utcában még ott vannak a kitermelt földkupacok, ezek
mikor kerülnek elszállításra, kinek lesz a feladata.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva elmondta, a
földkupacok elszállítása rövid idın belül befejezıdik, a
Gyomaszolg Kft. folyamatosan szállítja.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta ezeket a munkálatok
jövıre is szeretnék folytatni, hasonló nagyságú terület
felölelésével, ezen túlmenıen a karbantartást is folyamatosan
kell végezni.
Az elıterjesztett beszámolót mindenképpen elfogadásra
javasolta, annál is inkább mert a Közmunkatanács Hivatal által
végezett ellenırzések alkalmával mindent rendben találtak. Jól
kézben tartott, és irányított csapat végezte a munkát.
A képviselı-testület a beszámolóban leírtakat egyhangúlag, 18
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
393/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évi közmunkaprogram
teljesítésérıl szóló jelentést elismerıleg
tudomásul vette.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Útépítések 1997. évi megvalósításának jelenlegi állásáról
szóló beszámoló
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a beszámolót a
szakbizottságok megvitatták, azt elfogadásra javasolják a
képviselı-testületnek.
Mint ahogy az beszámolóban is olvasható az ez évi
költségvetésben útfenntartásra és útfelújításra rendelkezésre
álló keret felhasználásra került. A kátyúzási munkákat három
vállalkozó végezte el, kontrolt kaphattunk munkájuk
minıségérıl.
A jövı évi költségvetési koncepcióban a járdaépítésekre,
javításokra a jelenleginél is több pénzt kell elkülöníteni. Az
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útépítések, kátyúzási munkákat pedig elsıdlegesen azokon a
helyeken kell végezni, ahol a közmővek már megvannak.
Hanyecz Margit képviselı elkívánta mondani, hogy a lakosság
nagy örömmel fogadta ezeknek a munkálatoknak az elvégzését.
Hornok Lajosné arra kérte a képviselı-testületet, amennyiben
lehetséges, úgy az endrıdi köztemetıbe vezetı utat csinálják
meg két nyomsávosra. Temetések, halottak napja alkalmával
nagyon nehéz ott a gépkocsival való közlekedés.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérés teljesítésének lehetıségét
megfogják vizsgálni, azonban mivel a szennyvízhálózat ott még
nincs kiépítve, így elképzelhetı, hogy az út szélesítésére
csak azt követıen fog sor kerülni.
További észrevétel, kérdés nem lévén a polgármester javasolta
határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület az
útépítések 1997. évi megvalósításának jelenlegi állásáról
szóló beszámolót tudomásul veszi.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
394/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az útépítések 1997. évi megvalósításának
jelenlegi állásáról szóló beszámolót
tudomásul vette.
Határidı: azonnal
16.napirendi pont
Tájékoztató az 1997. évi normatív állami támogatás
elszámolásáról
R. Nagy János képviselı, bizottsági tag elmondta, az
önkormányzati intézményeknél minden év októberében
megvizsgálásra kerül a normatív állami támogatásnak az
alakulása.
Önkormányzatunkat a tényleges oktatási létszám adatok alapján
6 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli 1998.
évre.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést
megvitatta, és annak elfogadását javasolja.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag, 18 igen
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szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
395/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évi normatív támogatás
elszámolását tudomásul veszi.
A Dévaványa kihelyezett ipari szakmunkásképzı
tagozat elszámolás során jelentkezı 436.000 Ft-al
csökkenti az 1997. évi átadott pénzeszközt.
A képviselı-testület utasítja a
jegyzıt, hogy a változást a költségvetési
rendeleten vezesse keresztül.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
17. napirendi pont
Jelentés a Barátság SE részére nyújtott támogatással
kapcsolatos képviselıi interpellációra
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte dr. Csorba Csaba jegyzıt
ismertesse az elıterjesztést.
Dr.Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint ismeretes az elmúlt
képviselı-testületi ülésen Dávid István képviselı úr
interpellációs kérdésének kivizsgálására egy ad-hoc bizottág
jött létre. A bizottság feladata volt, megvizsgálni a Barátság
SE által vásárolt faház alkalmasságát a tekintetben, miszerint
az alkalmas e arra, hogy a késıbbik folyamán az egyesület
igényeit kielégítse.
Továbbá meg kellett vizsgálni, hogy a bontott faház mőszaki
állapota alkalmas e arra, hogy az újra beépítésre kerüljön,
illetve mindez érinti e a képviselı-testület által
biztosítandó támogatás felhasználást is.
A bizottság a helyszíni szemle során megállapította, hogy a
faház valóban bontott, de további beépítésre alkalmas. Továbbá
alkalmas az egyesület, illetve az iskolai sportigények
kielégítésére is. A vízesbolk téglából fog felépülni.
Az önkormányzat által nyújtott 6 millió forint támogatás
felhasználása tekintetében, mivel annak felhasználása
kincstári rendszerben történik, így az egyesület annyi
összeget tud ténylegesen lehívni, amennyit számlával igazol.
Összességében a bizottságnak az volt a véleménye, hogy a faház
alkalmas arra, hogy az egyesület céljait szolgálja.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a faház csak akkor
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alkalmas erre a funkcióra, ha azt az egyesült folyamatosan
karbantartja. Megjelenését tekintve, amennyiben a faházra más
tetıszerkezet kerül, úgy a városképet nem fogja rontani.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl elfogadta a
bizottság jelentését, azonban ezzel a felügyelet nem zárult
le, arra továbbra is szükség van.
Dávid István képviselı a bizottság munkáját megköszönte, azt
tudomásul vette, azonban a faház felépítésével továbbra sem
értett egyet.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárta vitát, javasolta
határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület a
Barátság SE javára megállapított önkormányzati támogatásból
megvalósuló öltözı épülettel kapcsolatos képviselıi
interpellációs kérdés kivizsgálására létrehozott munkacsoport
jelentését tudomásul veszi.
A képviselı-testület a javaslattal 15 igen szavazattal, 1
ellen szavazattal, 2 tartózkodás mellett egyetértett és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
396/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Barátság SE javára megállapított
önkormányzati támogatásból megvalósuló
öltözı épülettel kapcsolatos képviselıi
interpellációs kérdés kivizsgálására
létrehozott munkacsoport jelentését
tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
18.napirend pont
Közszolgáltai dolgozók 13. havi illetményének kifizetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta az elızetes számítások
alapján az ez évi költségvetésben 9 millió forint
pénzmaradvány várható. Természetesen ez az összeg nem érinti a
Dégáz részvények értékesítésébıl befolyt összegbıl tartósan
lekötött 26 millió forintot.
A 13. havi illetményt a tárgyévet követı év január 15-ig kell
kifizetni, azonban lehetıség mutatkozna a nettó összeg
kifizetésének elırehozatalára. A 13. nettó összeg várhatóan 13
millió forint, amely összeg teljes kifizetésének nincs meg a
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fedezete, a hiányzó forrás mintegy 1.6 millió forint.
A város vezetése a pénzügyi csoporttal egyeztetve a kétféle
javaslattal él a tisztelt képviselı-testület felé.
1./ Azok az intézmények, amelyek az év folyamán
többlettámogatási igénnyel nem léptek fel azok 1997. december
20. kifizetéssel kapják meg a 13. havi illetményt, amennyiben
a forrás rendelkezésre áll, míg a többlettámogatásban
részesülteknek, csak a törvény szerinti határidıben kerüljön
kifizetésre.
2./ Valamennyi közszolgálati dolgozó részére 1997. évben
kerüljön kifizetésre a 13. havi illetmény.
Kérte a képviselı-testület állásfoglalását a javaslatokkal
kapcsolatban.
Az érintettek részérıl kérdés észrevétel nem hangzott el, dr.
Dávid Imre polgármester az alábbi határozati javaslatot tette
fel szavazásra.
A képviselı-testület a közszolgálati dolgozók 13. havi
illetményének 1997. december 20-ig történı kifizetést forrás
hiányában csak a többlettámogatásban nem részesült intézmények
részére engedélyezi.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
397/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a közszolgálati dolgozók 13. havi
illetményének 1997. december 20-ig történı
kifizetését forrás hiányában csak a
többlettámogatásban nem részesült
intézmények részére engedélyezi.
Határidı: 1997. december 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
19. napirend pont
Pályázat benyújtása a Hálózat a Demokráciáért Programirodához
a Civilbarát Önkormányzat kategóriába
/ Hangya Lajosné képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévık
száma 17 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiak szerint ismertette az
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elıterjesztést.
Ez év októberében kétfordulós pályázat keretében pályázat
került benyújtásra a Hálózat a Demokráciáért Programirodához
az önkormányzati döntéshozatali folyamatokban való széleskörő
társadalmi részvétel hosszú távú informatikai feltételeinek
megteremtése az Intranet/ Internet technológiával címmel. Az
igényelt támogatás 4 millió forint, amelyhez szükség esetén a
saját erı a hivatal jövı évi informatikai fejlesztési
keretösszegébıl kerülne biztosításra, azzal, hogy a kedvezı
elbírálás esetén ez az összeg minimálisra szorítható
felszabadítva más fejlesztési feladatokra.
Elsı fordulóban a pályázatot részleteiben való elbírálásra
alkalmasnak tartották, ezért december 10-ig be kell nyújtani a
részletes pályázati anyagot.
Miután az értesítés a bizottsági üléseket követıen érkezett,
így az elızetes bizottsági véleményeztetésre nem kerülhetett
sor.
Kérte a képviselıket véleményezzék az elıterjesztést.
A képviselı-testület részérıl vélemény, észrevétel nem
hangzott el, az elıterjesztett határozati javaslatot
egyhangúlag, 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
398/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Hálózat a Demokráciáért
Programiroda / UWI-USAID / által
elızetesen kedvezıen elbírált " Az
önkormányzati döntéshozatali folyamatokban
való széleskörő társadalmi részvétel
hosszú távú
informatikai feltételeinek megteremtésére
az Intranet/ Internet technológiával"
témájú részletes pályázati dokumentáció
benyújtását.
Határidı: 1997. december 10.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. napirend pont
Pénzügyminiszter nyilvános pályázati kiírása lóversenyfogadás
mőködtetésére
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a mai postával érkezett
a Szerencsejáték Felügyelet részérıl az a megkeresés,
miszerint a pénzügyminiszter úr nyilvános pályázatot ír ki
lóversenyfogadás mőködtetésére. A pályázat kiíráshoz viszont
szükséges az érintett önkormányzat egyetértése, ezért kérik a
képviselı-testületet, hogy december 5-ig nyilatkozzon arról,
miszerint egyetért e pályázat kiírásával, amelynek értelmében
az önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására lesz
lehetıség.
A szóban forgó levél az ülés megkezdése elıtt kiosztásra
került.
Kérte a képviselık állásfoglalását a témával kapcsolatban.
A hozzászóló képviselık véleménye szerint tekintettel arra,
hogy a döntés anyagi elkötelezettséget nem jelent az
önkormányzat részérıl, ugyanakkor egy esetleges fogadóiroda
kialakításához bizonyára önkormányzati épületet fognak igénybe
venni, ahol feltehetıen helyi munkaerıt fognak foglalkoztatni,
és nem utolsó sorban az iparőzési adót az önkormányzatnak
fogják fizetni, így mindezeket figyelembe véve célszerőnek
tartották a támogatni a lóversenyfogadás mőködtetésre
vonatkozó pályázat kiírását.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a képviselık
véleményével az alábbi határozati javaslatot tette fel
szavazásra.
A Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter
úr lóversenyfogadás mőködtetésére vonatkozó olyan tartalmú
pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat
területén fogadóiroda kialakítására lesz lehetıség.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 17 igen
szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
399/1997./XI.27./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter úr
lóversenyfogadás mőködtetésére vonatkozó
olyan tartalmú pályázatot írjon ki,
amelynek értelmében az önkormányzat
területén fogadóiroda kialakítására lesz
lehetıség. Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után Dr. Dávid Imre polgármester
javasolta a képviselı-testületnek, hogy az Ötv. 12. § /4/
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bekezdés a. pontja alapján az alábbi napirendek
megtárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor.
- Könyvtárvezetıi állásra kiírt pályázat elbírálása
- Gondozási Központ vezetıi állásra kiírt pályázat elbírálása
- Fellebbezések
A képviselı-testület a zárt ülésre tett javaslattal
egyetértett.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a jelenlévık
részvételét, a fentiek értelmében a képviselı-testület zárt
ülés keretében folytatta munkáját.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Nagy Pál
hitelesítı
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