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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1991. augusztus 29-ei ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné,
Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, dr.
Koleszár József, dr. Kovács Béla, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Tímár Gyöngyi jegyzı, Balog Károlyné, Csorba
Csaba, Gellai Attiláné, Kolohné Kulik Éva, Megyeri László, Nagy Istvánné, Nagy Mária, Nagy
Pál, Pápai Pálné, dr. Varjú Ernıné csoportvezetık, Dógi János az etnikai kisebbség helyi szószólója,
dr. Nagy Ágnes a Békés Megyei Munkaügyi Központ
igazgatója az l. napirend tárgyalásához.
Deme Zoltán országgyőlési képviselı a bejelentések tárgyalása során, Hegedős Zoltán az
Endrıdi Cipész Szövetkezet fıkönyvelıje.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket. Elmondta, hogy Kruchió Lajos képviselı külföldi tartózkodása miatt igazoltan van távol. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítıinek javasolta
dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármestereket. A javaslattal a testület egyetértett. Ezt követıen szeretettel köszöntötte dr. Nagy Ágnest, a Békés Megyei Munkaügyi Központ
igazgatóját, aki az elsı napirend keretében tájékoztatást ad a
város munkaerı helyzetérıl.
A köszöntı szavak elhangzása után javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./ Tájékoztató a város munkaerı-foglalkoztatásának helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról
elıadó: dr. Nagy Ágnes igazgató
2./ Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének Szervezeti és
Mőködési Szabályzata

elıadó: dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
3./

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendje
elıadó: dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

4./

Bejelentések

Elmondta, hogy miután a képviselık mind az SZMSZ-t, mind pedig
az Ügyrend tervezeteket mintegy egy hónappal korábban megkapták, úgy ítélte meg, mindenkinek meg volt a lehetısége, hogy
bizottsági üléseken, illetve egyéb módon véleményezze a tervezeteket, észrevételeket juttasson el a jegyzıhöz. Azonban érdemi javaslat, vélemény nem érkezett, így a tervezetek vitáját
meg lehet kezdeni.
Megkérdezi a testületet, van-e valakinek a napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétele.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság augusztus 28-án ülésezett, mely ülésen az SZMSZ
tervezetet véleményezték. A tervezethez igen sok módosító javaslatot kívánnak a testület elé terjeszteni, azonban írásban
elıkészíteni nem volt módjuk, így a bizottság véleménye szerint az SZMSZ-t és az Ügyrendet nem kellene vitára bocsátani,
csak amennyiben az ÜB. módosító javaslatait is elkészítették.
A képviselı-testület tagjai a polgármester úr napirendi javaslatát elfogadta.
A napirendek tárgyalása elıtt a polgármester elmondta, hogy
augusztus 23-án találkoztak a Szegedi Juhász Gyula Tanárképzı
Fıiskola fıigazgatójával, valamint a Békéscsabai Tanárképzı
Fıiskola fıigazgatójával, ahol jelen voltak a város oktatási
intézményeinek vezetıi, Farkas alpolgármester úr is. A beszélgetésbıl, valamint az ezt követı különbözı találkozásokból arra a következtetésre jutott, hogy a kántorképzı beindításának
reális esélyei vannak. Tájékoztatta a testületet arról, hogy
találkozott Tıkés László református püspökkel, aki ígéretet
tett arra, hogy a Bethlen Gábor park avatására Gyomaendrıdre
látogat.
Elmondta továbbá, hogy Nagy Pál és Gellai Attiláné csoportvezetıkkel tárgyaltak a Gyızelem téesz elnökével a piac áthelyezésének ügyében. Errıl a bejelentések között szól bıvebben.
A beszámoló elhangzása után átadta a szót az alpolgármestereknek és bizottsági elnököknek.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy Bethlen István
úr gyomaendrıdi látogatásán ı képviselte a képviselı-

testületet. Sajnos a Bethlen úr által felajánlott üzlet nem
jött létre a nyomda érdektelensége miatt. Részt vett a Gyızelem Tsz közgyőlésén, mint levezetı elnök.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke ismételten elmondta, hogy a bizottság ülésén a két kiadott tervezetet vitatta meg. Az ott elhangzottakat a napirend
vitájánál fogják elmondani.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı sajnálattal közölte, hogy a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, mivel arról nem volt tudomása.
Dr. Kovács Béla a Kulturális, Oktatási és Sport bizottság elnöke elmondta, hogy az elmúlt idıszakban többször is üléseztek, többek között együttes ülésük is volt a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottsággal. Emellett jelezte, hogy a bejelentések
között szóbeli elıterjesztéssel kíván élni.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elmondta, hogy a bizottságuk kétszer ülésezett az eltelt idıszakban, a testület elé terjesztett anyagból kitőnik, hogy milyen döntéseket hoztak. Tájékoztatta továbbá a testületet arról, miszerint a bizottság határozatot hozott, az általános
iskolák tanulóinak ingyenesen tankönyvellátásáról.
Dr. Valach Béla a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, miszerint a bizottság a temetık üzemeltetésére kiírt pályázatokat megvitatta,a bizottság álláspontját, valamint a beérkezett
pályázatokat egy késıbbi idıpontban kívánják a testület elé
terjeszteni.
Tájékoztatta továbbá a képviselıket arról, hogy a bizottság
döntött a közkifolyók kikötésébıl eredı költségmegtakarítás
terhére a támogatások odaítélésérıl.
Mindezek elhangzása után áttért a testület a napirendek megtárgyalására.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Nagy Ágnest,
amennyiben van szóbeli kiegészítése, úgy azt tegye meg.
Dr. Nagy Ágnes a Békés megyei Munkaügyi Központ igazgatója
elöljáróban szeretettel köszöntötte a város képviselıtestületét.
Magyarországon napjainkban 190 ezer munkanélkülit tartanak
nyilván. Békés megye sajnos e téren az elsık között van, hiszen 14 ezer munkanélkülit tart a központ nyilván. Ugyanakkor

ez még nem a tényleges munkanélküli létszám, hiszen sokan vannak, akikrıl nincs tudomásuk. Gyomaendrıd körzetében 1200 munkanélküli, ezen belül Gyomaendrıd városban 700 munkanélküli
van. Sajnos az a tapasztalatuk, hogy a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos lehetıségeket nem ismerik a térség szakemberei kellıen, nem élnek a törvények biztosította lehetıségekkel. Ilyenek többek között a munkahelyteremtı beruházások támogatása, a részmunkaidıs foglalkoztatás támogatása, stb.
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy szeptember hónaptól
megkezdi munkáját az ellenırzési csoport. Ennek lesz feladata
ellenırizni a munkaügyi központ által megállapított kifizetések ellenırzése, a munkáltatók által rendelkezésre bocsátott
adatok ellenırzése, illetve maguknak a munkanélküli járadékosoknak az ellenırzése.
Hangya Lajosné képviselı egyrészt aziránt érdeklıdött, hogy
mit tervez a kormány két év elteltével a munkanélküliekkel,
másrészt
az átképzésben résztvevıknek tudnak-e biztosítani munkahelyet,
részmunkaidıs foglalkoztatás esetén a munkabér mellett a közterheket is megtérítik-e. Aziránt is érdeklıdött, hogy a vállalkozni szándékozó munkanélküli a vállalkozás beindításához
több segítség formát is igénybe vehet-e, avagy csak egy támogatási formára jogosult?
Dr. Nagy Ágnes a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy
sajnos nem tud konkrétat mondani arról, mit szándékozik tenni
a kormány azokkal a munkanélküliekkel, akik a két év eltelte
után sem tudnak elhelyezkedni. Valószínőleg csekély mértékő
szociális járadékot kapnak majd. A kormány valamilyen megoldást mindenképpen fog találni arra, hogy teljesen ellátatlanok
ne maradjanak azok az emberek.
Náluk a munkaügyi központban az a gyakorlat, ha lehetıség van
azokat az munkanélkülieket közvetítik ki munkahelyekre, akik
már hosszabb ideje részesülnek munkanélküli segélyben. Az átképzı tanfolyamokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta,
hogy a tanfolyamok meghirdetésénél igyekeznek nagyon körültekintıen eljárni. Ezek az átképzı tanfolyamok - melyek elsısorban pályakezdı fiataloknak indul be - számítástechnikai ismeretekkel, idegen nyelvekkel foglalkoznak. Ugyanakkor olyan
tanfolyamok ezek, amelyeken a résztvevık több szakterületen
szereznek jártasságot.
Valóban nagyon nehéz megtalálni azokat a szakmákat, melyek a
jövıben is hasznosíthatóak lesznek. Ugyanakkor elmondta azt
is, hogy azok a munkáltatók, akik pályakezdı fiatalokat foglalkoztatnak foglalkoztatási támogatásban részesülhetnek. Azok
a munkanélküliek, akik vállalkozni kívánnak több vállalkozást
elısegítı támogatásban is részesülhetnek.

Búza Sándorné a Gyoma Kötıipari Szövetkezet képviseletében elmondta, hogy a vállalatoknak igen nagy megkötöttséget jelent,
miszerint a leépítés elıtt legalább három hónappal jelezni
kell a munkaügyi központhoz ezen szándékukat. Másrészt sérelmesnek ítélik meg, miszerint vannak olyan emberek akik kettıs
ellátásban részesülnek. Kapnak átmeneti járadékot és munkanélküli járadékot is.
Aziránt is érdeklıdött, hogy az elınyugdíj iránti kérelmek és
egyéb ügyintézések mely szervhez tartoznak.
Kiszely István a Magyar Néppárt képviseletében megkérdezte,
hogy a munkanélküli segélyben részesülı folytathat-e odahaza
kiegészítı háztáji mezıgazdasági tevékenységet.
Dr. Nagy Ágnes igazgató a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy
azon munkanélküliek, akik nıknél 52., férfiaknál 57. életévüket betöltötte a törvény értelmében elmehetnek elınyugdíjba.
Sajnos még nincs tisztázva, hogy a Társadalombiztosítási Igazgatóságnak, illetve a munkaügyi szervezetnek lesz a feladata
ezen ügyintézés. Amennyiben a munkáltató leépítést akar végrehajtani elegendı 30 nappal korábban elegendı az elızetes bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni, illetve itt is csak
meghatározott létszám felett. Ugyanakkor felhívta a figyelmet
arra, hogy nem csak a munkaügyi központtal, de a munkavállalóval is közölni kell ezt.
Igaz, hogy vannak olyan munkanélküliek, akik járadékban és
munkanélküli segélyben is részesülnek. Azonban mindezt törvény
rendezi.
A munkanélküli járadékos, illetve segélyes a járadék mellett
7000 Ft-ig havonta munkaviszony létesítése nélkül mellé kereshet a járadék, illetve segély összegéhez.
Miután a testület tagjainak több kérdése nem volt, így dr.
Nagy Ágnes megköszönte a lehetıséget, hogy a testület elıtt
tájékoztatást adhatott a munkaügyi szervezet tevékenységérıl,
a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos lehetıségekrıl.
A képviselı-testület ezt követıen a polgármester javaslatára a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/1991./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés
Megyei Munkaügyi Központ tájékoztatását
Gyomaendrıd Város munkaerı-foglalkoztatási
helyzetérıl elfogadja.

Ezt követıen a testület áttért a 2. napirend tárgyalására.
A polgármester átadta a szót a napirend elıadójának, dr. Tímár
Gyöngyi jegyzınek.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elöljárójában emlékeztette a testületet arra, miszerint a testület már az év elején ütemezte a
végleges SZMSZ megalkotását. A hatásköri törvény megjelenését
követıen a hivatal dolgozóival egy SZMSZ tervezetet állítottak
össze. Természetesen a tervezetet a hivatal nem egy megváltoztathatatlan egésznek tekinti. Megítélése szerint nem lehet
olyan szabályzatot létrehozni, amely hosszú távon fogja biztosítani a testület mőködıképességét. Véleménye szerint az SZMSZ
módosítására az elkövetkezı években többször is sor fog kerülni. Az SZMSZ függelékéhez tartozik a Polgármesteri Hivatal
Ügyrendje is, melyet azonban a fontosságra való tekintettel
mégis önállóan javasol megvitatni.
A kiadott tervezethez idıközben néhány módosítással kíván élni.
A 3. § /2/ bekezdését az 1. és 2. sz. alternatíva összevonásával javasolta. A 14. § /6/bekezdését annyiban javasolta kiegészíteni, hogy a szóban összehívott testületi ülésen a képviselı-testület nyilatkozzon arról, hogy döntésképes állapotban
vannak. Ugyanezen paragrafus /7/ bekezdésénél célszerőnek látná belevenni, hogy az ülésszak egyes napjai között maximum 72
óra teljen el.
Külön kiragadta a zárt ülésrıl szóló fejezetet,illetve a titokvédelemrıl szóló részt. A 15. §-nál ennek megfelelıen rögzíteni javasolta, hogy a zárt ülés írásos elıterjesztéseinél
az elıterjesztésen is meg kell jelölni ezt a tényt. Így elkerülhetıvé válik az, hogy a zárt ülésen tárgyalni kívánt elıterjesztés anyagát a nyilvánosság is megkapja. A zárt ülésen
tárgyalni kívánt elıterjesztésre bizottság tehet javaslatot.
Javasolta a titokvédelmet a szabályzatba bevenni, ennek módját
a testületnek javasolta meghatározni. A 25. szakaszt egy következı - /5/- bekezdéssel javasolta kiegészíteni, melyben
rögzítésre kerülne, hogy a polgármester javadalmazását mely
bizottság terjeszti elı. Célszerőnek tartaná a Jogi és Ügyrendi, illetıleg a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottságot megjelölni.
A 32. § /2/ bekezdésének utolsó sorát javasolta kiegészíteni:
valamint felajánlásokat közérdekő célúvá nyilvánít.
Ezt követıen kérte, hogy a testület tagjai mondják el észrevételeiket, kiegészítéseiket.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke megjegyezni kívánta, hogy a munkaterv szerint az SZMSZ

elıadójaként az Ügyrendi és Jogi Bizottság szerepelt. Ebbıl
kifolyólag a kiadott írásos anyagot nem tekintette írásos elıterjesztésnek. Úgy értékelte, hogy a kiadott tervezet nagyon
hasznos anyag lesz a bizottságnak ahhoz, hogy arra építve készítse el a bizottsági elıterjesztést. A Bizottság szóbeli kiegészítését dr. Kulcsár László fogja elmondani. Ezt követıen
majd teljesen szavazat kész állapotban bizottsági, képviselıi
véleményezések után kerül ismételten a testület elé.
Dr. Kulcsár László képviselı elöljárójában elmondta, hogy rendezı elvként szolgált a szóbeli elıterjesztésüknél, hogy a jelen szabályzat szabályozza a testület alapvetı jogait és kötelezettségeit.
A bizottság több olyan, a mőködés hatékonyságát elısegítı, illetve a képviselıtagok eligazodását szolgáló, segítı javaslatokat kíván tenni, ami mind a testület, mind a képviselık jogállását tükrözi, illetıleg igyekeztek beépíteni néhány olyan
javaslatot, amely a mőködés garanciáit képviselik.
A bizottság fontosnak tartaná, hogy a törvényi utalásokat
konkrétan kell beépíteni a szabályzatba.
2. old. a képviselı-testület jogállásának tematikáját javasolta kiegészíteni:
- az önkormányzat jogi személy
- az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselı-testületet illetik meg
- a képviselı-testületet a polgármester képviseli
A bizottság javasolta a frakciók megalakításának lehetıségének
elvetését. Megítélésük szerint az egységet kell megırizni.
A bizottság azt javasolná, hogy a 3. § /2/ bekezdésére legyen
egy harmadik alternatíva is, melyben az 1. és 2. alternatíva
kerülne összevonásra.
A feladatok és hatáskörökrıl szóló 6. §-t javasolnák kiegészíteni az önkormányzati feladatokat a képviselı-testület és
szervei, azaz a polgármester, a képviselı-testület bizottságai, a képviselı-testület hivatala látja el. A képviselıtestület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása
céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet, azaz intézményt alapíthat és kinevezi ezek vezetıit.
A 7. § /1/ bekezdést javasolták kiegészíteni a következıkkel:
az átruházott hatáskört vissza is vonhatja, a gyakorlásához
utasításokat is adhat.
A 8. §-nál javasolta a bizottság az Ötv. 10. §-ában foglaltakat beépíteni a tervezetbe. /10. § a-i pontok./ Emellett javasolta a bizottság, hogy az önkormányzat tulajdonába tartozó
értékhatár feletti vagyonügyekben történı döntéssel kapcsolatban egy értékhatárt határozzon meg a testület a hivatal javas-

lata alapján. A képviselı-testület mőködésével foglalkozó fejezetnél a 10. § /1/ bekezdését kiegészíteni javasolta a bizottság a következıkkel: A képviselı-testület éves munkatervét
a tárgy évet megelızı év utolsó testületi ülésen minısített
többséggel határozza meg. Az /1/ bek. 2. sz. alternatíváját
elvetni javasolta a bizottság. A/2/ bekezdést kiegészíteni a
jegyzıtıl és az egyházaktól történı javaslatkéréssel. A 12. §
/1/ bekezdését javasolta a bizottság kiegészíteni a következıkkel:
A képviselı-testület ülésére a képviselı-testület tagjain és a
jegyzın kívül meg kell hívni. A /2/ bekezdést kiegészíteni az
egyházak képviselıit szöveggel. A 13. §-nál az Ötv. 12. § /1/
bekezdésének alábbi szövegrészét: Az ülést össze kell hívni a
települési képviselık egynegyedének vagy a képviselı-testület
bizottságának az indítványára.
A 14. § /1/ bekezdését kiegészíteni az alábbi szövegrésszel
javasolják kiegészíteni: az ülés elıtti 5 napos idıközön belül
vagy az ülés napján kikézbesített elıterjesztési anyagot, a
határozati javaslat napirendre tőzésérıl a testület az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményére figyelemmel dönt. Ezt a bizottság nagyon fontosnak tartaná abból a szempontból, hogy a
testület megfelelıen döntıképes helyzetbe legyen.
Ugyanezen szakasz /5/ bekezdésnél a felsorolásnál az elsı
helyre kellene tenni a kérdések, interpellációk, közérdekő
ügyek elıterjesztését. Ezt az állampolgárok érdekeinek méltánylása végett javasolnák.
A 15. § /2/ bekezdést az alábbiak szerint javasolta a bizottság:
Zárt ülésen a képviselı-testület tagjain kívül az vehet részt,
akinek jelenlétét a képviselı-testület szükségesnek tartja. A
bekezdés további szövegrészét javasolták törölni.
A 16. § /2/ bek. c. pontját az alábbiakkal javasolták kiegészíteni: ...valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett intézkedéseirıl. A d. pont az alábbiakkal egészülne ki: ... és
elfogadás végett azt szavazásra bocsátja. A g. ponthoz:
felfüggeszti legfeljebb 30 percre az ülést ha ...... A j. pont
kiegészülne a következıkkel: ... indokolt esetben, különösen a
tárgyalási idı jelentıs elhúzódása esetén bármely képviselı
javaslatára a testület vita nélkül dönthet az ülés berekesztésérıl, illetve elnapolásáról, és az újabb idıpont kitőzésérıl.
A /4/ bekezdés az alábbiak szerint módosulna:
Sürgısségi indítvány tárgyalásáról a képviselı-testület vita
nélkül dönt.
A bizottság javasolta a 18. és 19. szakaszokat megcserélni.
Ennek megfelelıen a 18. § a szavazás rendjérıl a következıképpen alakul:
/1/ A Képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a
képviselıknek több mint a fele jelen van. A határozathozatal-

hoz a jelenlevı képviselıknek több mint felének egybehangzó
szavazata szükséges. A minısített többség szükséges:
- rendeletalkotáshoz
- a testület szervezetének kialakításának és
mőködésének meghatározásához
- hatáskörébe utalt kinevezés, választás, meg
bízás
- önkormányzati társulás létrehozásához
illetve ehhez való csatlakozás,
- érdekképviseleti szervhez való csatlakozás
- megállapodás külföldi önkormányzatokkal való
együttmőködésre
- nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás,
illetve kiegészíteni a törvény 15. § /2/ bekezdésével: A jelenlevı települési képviselık kétharmadának a szavazata szükséges a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásához.
Ugyanezen szakasz /5/ bekezdését az alábbiak szerint javasolta:
Szavazategyenlıség esetén a polgármester szavazata dönt.
Amennyiben valamely döntéshez minısített többség szükséges, s
a határozathozatalnál ez nincsen meg, úgy a következı testületi ülésen a kérdésben újra lehet szavazni.
Az /5/ bekezdésre vonatkozó 2. és 3. alternatívát elhagyni javasolta a bizottság.
A /6/ bekezdés a következıkkel egészül ki: .... ha azt jogszabály írja elı, vagy akkor ha azt valamely képviselı javaslatára elhatározza.
20. § /1/ bekezdése a következıkkel egészül ki:
.... felvilágosítást kérhetnek, interpellációt tehetnek,
amelyre az ülésen vagy legkésıbb 15 napon belül írásban érdemi
választ kell adni.
21.§ a következık szerint alakulna.
/1/ A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselık
és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás és a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat. A
képviselı kérésére az általa írásban benyújtott hozzászólását
a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni, illetve kérésére véleményét
rögzíteni kell. A jegyzıkönyvet a polgármester és a jegyzı írja alá.
A jegyzıkönyvet az ülést követı 8 napon belül a jegyzı köteles
megküldeni a köztársasági megbízottnak és a települési képviselıknek.
A 23. § /1/ bekezdés a következıkkel egészül ki:
A települési képviselı a település egészéért vállalt felelısséggel képviseli a választói érdekeit.
/4/ bekezdésként javasolta a bizottság rögzíteni a képviselık

jogait.
- jogosult tanácskozási joggal részt venni bármely
bizottság ülésén
- jogosult javasolni a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszteni,
és a tárgyalásra a települési képviselıt meg kell
hívni
- jogosult kezdeményezni, hogy a képviselı-testület
vizsgálja felül a bizottságának döntését
- megbízás alapján képviselheti a képviselıtestületet
- a képviselı-testület hivatalától igényelhet a
képviselıi munkájához szükséges tájékoztatást,
ügyviteli közremőködést,
- közérdekő ügyben kezdeményezheti a hivatal intézkedését, amely kezdeményezésre a hivatal köteles 15
napon belül választ adni
A 23. § alternatíváit javasolták elhagyni.
A 24. § /2/ bekezdése kiegészülne azzal, hogy a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a képviselık sorából kell
megválasztani. A hivatal dolgozója nem lehet a bizottság tagja.
25.§ /5/ bekezdéseként javasolták: A polgármester javadalmazását a képviselı-testület állapítja meg.
Az alpolgármesterek címszó alatti 26. §-nál a /2/ bekezdésre
megadott két alternatíva közül az l. sz. alternatívát javasolták a következı kiegészítéssel: 30 napon belüli akadályoztatás
esetén a polgármester, míg 30 napon túli akadályoztatás esetén
a testület jelöli ki, hogy melyik alpolgármester helyettesíti
a polgármestert teljes jogkörrel.
A 31. § /4/ bekezdésére vonatkozó alternatívák nem szükségesek.
A 34. § /4/ bekezdését a következıkkel javasolták kiegészíteni:
Az SZMSZ mellékletei ezen szabályzat elválaszthatatlan részét
képezi, ezért megállapításukra és megváltoztatásukra a jelen
szabályzatban foglaltak szerint a képviselı-testület jogosult.
A polgármester hatáskörére vonatkozó mellékletnél a pénzügyi
igazgatásra vonatkozó rész 4. bekezdésénél javasolta a bizottság :célszerő lenne értékhatárral tisztázni a felhatalmazás
mértékét.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bizottsági kiegészítéseket, majd átadta a szót a jegyzınek.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı kifejtette azon meggyızıdését, hogy
továbbra sem ért egyet azzal az elképzeléssel, miszerint az
Ötv., rendelkezéseit szó szerint beépítsék az SZMSZ-be. Véle-

ménye szerint az SZMSZ-ben csak a helyi rendelkezéseket kellene feltüntetni, és a késıbbiek során a hivatal összeállítana
egy segédletet a képviselık részére, melyben a különbözı jogszabályok megtalálhatóak lennének. Mindez segíteni fogja a
jogalkalmazást is.
Dr. Kulcsár László képviselı a bizottságot a kiegészítés megtételekor az vezérelte, hogy a képviselık munkáját megkönnyítsék.
Dr. Valach Béla képviselı véleménye szerint amennyiben az Ügyrendi Bizottság által javasolt törvényi idézések nem tesznek
ki akkora terjedelmet, akkor kerüljön beépítésre.
Megítélése szerint az ideiglenes SZMSZ szerint bizottsági taglétszámot kellene meghagyni, vagyis, a bizottságok legfeljebb
9 fıbıl állnak.
Dr. Tímár Gyöngyi a bizottsági létszámmal kapcsolatban az egységesség elve miatt lett 9 fı meghatározva.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke javasolta, hogy a további vitával várjanak addig, amíg
a bizottság által beterjesztett javaslatok is írásban kerülnek
rögzítésre. Javasolta, hogy a bizottságok mőködéséhez szükséges hatásköröket a hivatal vezetıjével közösen beszéljék meg,
azokat egyeztetve rögzítsék.
Hangya Lajosné képviselı a 2. sz. mellékletben szereplı maradvány érdekeltségő tevékenységre kérdezett rá, konkrétan mit
takar a kifejezés. Ugyanakkor a 31. § /4/ bekezdésében említett jelentıs mértékő csökkenést javasolta konkrétabban meghatározni.
Dr. Varjú Ernıné vállalkozási csoportvezetı válaszolva elmondta, hogy adózás szempontjából fontos a meghatározás, mert a
vállalkozási érdekeltségő tevékenység után vállalkozási adót
kell fizetni, míg a maradványérdekeltség tevékenység után nem
kell adózni. A tevékenységek megosztását az SZMSZ-ben viszont
rögzíteni kell. Mindez az adóhatóság felé jelent kötelezettséget.
Jenei Bálint képviselı nagyon jónak értékelte a kiadott tervezetet. Javasolta a testületnek, hogy a jelen ülésen döntsenek
arról, hogy a jogszabályokat hozzák e a tervezetbe, vagy sem .
Megítélése szerint nem szükséges, hogy a jogszabályok az
SZMSZ-ben kerüljön rögzítésre, és a jegyzı által említett képviselıi munkát segítı tájékoztatóban szerepelhetnének a munkát
segítı jogszabályok.
Javasolta továbbá, hogy az újonnan elhangzottakat alternatíva-

ként hozzák a tervezetben az elıterjesztık.
Véleménye szerint a frakció kérdésérıl nem lehet ennyire egyértelmően dönteni. Megítélése szerint a frakció lehetıségének
ilyen elvetése nem a legdemokratikusabb megnyilvánulás. Az
egységességet nem valószínő hogy befolyásolni fogja. A frakciók alakítás még mindig tisztességesebb, mintha titokban fognak
össze a képviselık.
Azzal sem ért egyet, hogy az ülések napirendjeinél elsı helyre
kerüljenek a képviselıi kérdések és interpellációk.
Az SZMSZ elfogadásának nem lehet akadálya a mellékletek hiánya.
Az érdemi munkában nem fog problémát jelenteni, ha egy-egy
mellékletet késıbb kapnak meg.
A bizottságok létszámának egyöntető meghatározását szükségesnek tartotta.
A Gellai úr felé feltette a kérdést, hogy ki akadályozta meg
az Ügyrendi és Jogi Bizottságot abban, hogy az elıterjesztést
elkészítsék. Erre azért is kért választ, mert ha valaki a munkát megakadályozta, az valamilyen szankciót von maga után.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy miután
az SZMSZ vitáját nem tudják lezárni, valóban várja meg a testület, amíg a következı ülésre elkészítik az ÜB. általi kiegészítést is írásban, így térjenek át az Ügyrend vitájára.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elıl járójában elmondta, hogy az
Ügyrend összeállításánál a képviselı-testület korábbi határozatát vették figyelembe, mely a hivatal belsı szervezeti felépítését szabta meg. A maga részérıl az osztályvezetıi szint
beállításával továbbra sem ért egyet, megítélése szerint a hivatal munkájának hátrányos megváltoztatását eredményezné. A
csoportbeosztásban való munkavégzés a tapasztalatok szerint a
lakosság és a képviselık elıtt sem váltotta ki a rosszallását.
Ugyanakkor a késıbbiek során javasolni fogja a testületnek,
hogy a városgazdálkodással foglalkozó csoport tevékenysége kerüljön majd át az átalakított költségvetési üzemhez. Tehát a
hatósági és ellenırzési munkán túl az üzem lássa el a város
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal létszámát
ennek megfelelıen lehet majd konkrétan meghatározni.
Az üzem átalakítására vonatkozólag elmondta, hogy az átalakítási procedúrát nem lehet megcsinálni. A tevékenységi körét
viszont meg kellene határozni. Szintén elmondta, hogy a köztemetıkrıl sem lehet döntést hozni mindaddig, amíg a vagyonellenırzı bizottság át nem adja.
Dr. Frankó Károly polgármester megerısítette a jegyzı által
elmondottakat arra vonatkozóan, hogy a hivatal jelenlegi fel-

állása - csoport rendszer - megfelelı. Az újonnan kinevezett
csoportvezetık jól látják el feladatukat. Tájékoztatta a testületet, miszerint a tanulmányfelügyelıi állás betöltésre került Honti Judit személyében. Tisztába kell lenni azzal,
hogy a hivatalnál meg sem tudnák fizetni az osztályvezetıket.
De ismételten hangsúlyozta, hogy a hivatal munkája a csoportvezetık irányítása mellett is megfelelı.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint, mielıtt az
SZMSZ kiegészítéseit elkészítik, el kell dönteni, hogy a hivatal szervezeti felépítésére vonatkozó határozatát fenntartja-e
a testület, vagy azt visszavonja és a csoportfelállást támogatja.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı továbbra is amellett szállt síkra,
hogy a csoportfelállást hagyja jóvá a testület.
Dr. Valach Béla képviselı úgy ítélte meg, attól függetlenül,
hogy nincsenek osztályvezetık, mégsem csökkent a létszám három
fıvel.
A maga részérıl azt tudja elképzelni, hogy az osztályvezetınek
a vezetıi státuszon felül van egy csoportja is.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy az
osztályvezetık akkora területet nem tudnak megfelelıen átlátni, abban az esetben ha saját területe is van.
Gellai József alpolgármester abban lát némi ellentmondást,
hogy hatásköre gyakorlatilag csak a polgármesternek és a jegyzınek van. Megítélése szerint a vezetıi munkát nehezíti ha
több csoportvezetı is van. Ha nincs hatásköre az osztályvezetınek, miért nem lenne képes ellátni a feladatot.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy az osztályvezetık hatás és feladatköre nem ugyanaz. A feladatkör a döntéshez szükséges szervezést, koordinálást és döntést is takar.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint,ha a testületnek nincs konkrét kifogása a hivatal munkájával szemben,
akkor nem látja értelmét, hogy ne lehessen visszavonni a korábbi határozatát. Amennyiben azonban valamely képviselınek
kifogása van a hivatal munkájával kapcsolatban, akkor most van
itt az alkalom arra, hogy azt elmondja.
Gellai József alpolgármester hangsúlyozta, hogy nem a hivatal
munkájáról akar vitatkozni, nem is azt kérdıjelezte meg. Csupán azt nem érti, ha a hivatal a vezetés megelégedésére végzi

a munkáját, miért kell annak szervezeti felállását megváltoztatni.
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy ennek egyedüli oka az, miszerint jelenleg nem olyan felállásban mőködik a hivatal, mint amit a képviselı-testület a
61/1991. számú határozatával megszabott.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint az ügyrend és
az SZMSZ átdolgozása elıtt a hivatal szervezeti felállásának
kérdését tisztázni kell.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után kérte a
testületet, hogy a 61/1991./V.02./ számú határozat visszavonásával kapcsolatosan döntsön a testület. Kérte a testületet,
amennyiben egyetértenek azzal, hogy a határozat szervezeti
felépítésére vonatkozó részt visszavonják, úgy szavazzanak.
A képviselı-testület tagjai közül 14 fı egyetértett, 3 fı tartózkodott a szavazástól.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/1991./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
61/1991.
/V.02./ számú határozatát módosítja.
A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását
a
következık szerint állapítja meg.
- igazgatási csopot,
- szociális és egészségügyi csopot,
- építésigazgatási csoport,
- intézményirányítási csoport,
- kirendeltség,
- költségvetési - gazdálkodási csoport,
- városüzemeltetési csoport,
Titkárság közvetlenül jegyzıi irányítás alatt
mfködı csoport
A 61/1991./V.02./ számú határozat további rendelkezései változatlanok.
Határidı: azonnali
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A határozat meghozatala után a polgármester elmondta, hogy a
határozat szellemében fogják átdolgozni az ügyrendet és az
SZMSZ-t, az utóbbit kiegészítve az Ügyrendi és Jogi Bizottság

javaslatával. Ezt követıen a képviselı-testület tagjai szeptember 12-én du. 13,30 órakor ismételten összeül az SZMSZ elfogadása érdekében.
A napirendek lezárása után a képviselı-testület a
sek megtárgyalására tért át.

bejelenté-

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, ismeretesek a képviselık elıtt a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı Iskola igazgatói kinevezése körüli problémák. A testület megbízásának megfelelıen részt vett a tantestület augusztus 26-i
ülésén. Az ottani tantestületi döntés figyelembevételével készített elıterjesztést, melyet a képviselık írásban megkaptak.
Kérte az elıterjesztésben foglaltakról a testület véleményét.
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztést elfogadták, vita
nélkül határoztak. Ennek megfelelıen Bere Józsefet egyhangú
szavazattal megbízták az igazgatói feladatok ellátásával és a
következı szövegő határozatot fogadták el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/1991./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı Iskola
igazgatói feladatainak ellátásával 1991. szeptember hó l. napjától 1992. július hó 31. napjáig terjedı idıszakra Bere József
(Dévaványa, 1958.07.05., anyja neve: Bajics
Ilona, lakcíme: Gyomaendrıd, Vásártéri lakótelep 23.) tanárt, a tantestület tagját bízza
meg.
Bere József havi alapbérét 22.000 Ft-ban, igazgatói pótlékát havi 3.500 Ft-ban állapítja meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
jogszabályok elıírásai szerint az igazgatói
munkakör betöltésére irányuló nyilvános pályázat kiírásával összefüggı feladatokat lássa el.
A Képviselı-testület megbízza a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottságot, hogy a beérkezı pályázatokat elızetes véleményezés után terjessze a testület
elé elbírálásra.
Határidı: értelem szerint, ill. 1992. július
31.

Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
dr. Kovács Béla bizottsági elnök
A határozat meghozatala után a testület Koncz István kérelmének vitatására tért át.
A kérelemmel kapcsolatos elıterjesztést a képviselık írásban
kapták meg. Elmondta, hogy megítélése szerint maga az építendı
panzió a környezetbe jól beilleszthetı lenne, ugyanakkor megindulna egy folyamat is a lakótelepen. Kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Koncz István kérelmezı kérelmét szóban i s alátámasztva elmondta, hogy amennyiben a testület a területet részükre eladná, úgy ık már rövidesen megkezdenék az építkezést. Az épület
megjelenésében mindenképpen a környezethez illı lenne, ugyanakkor törekednének arra is, hogy a lakótelep arculatát kicsit
javítsák. A panzió megépítése mellett kialakítanának egy parkolót is, valamint egyéb fejlesztési elképzeléseik is vannak.
A képviselı-testület a vita során arra a megállapításra jutott, hogy a területet eladja a vállalkozó részére, amennyiben
az ígéretet tesz arra, hogy ott nem fog kamion parkolót, kamionos pihenıhelyet kialakítani. Ezt a szerzıdés megkötésekor is
rögzíteni kell. A vételárat a Békéscsabai IKV értékbecslésére
figyelemmel a polgármester és a kérelmezı megegyezése alapján
állapítják meg.
A képviselı-testület Koncz István kérelmével kapcsolatban egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
164/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete budapesti
lakos terült vásárlási kérelmét elfogadja.
Az Október 6. ltp. 3409/9. hrsz. alatt kb. 3200
m2 belterület közterületet eladja a kérelmezınek.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a vételár megállapítása érdekében keresse
meg a Békéscsabai IKV-t. A hivatalos értékbecslés figyelembevételével kösse meg az adásvételi
szerzıdést, melyben rögzítsék, miszerint a vállalkozó a panzió melletti parkolót kamion pihenınek nem használhatja, illetve az építmény a
környezetbe illı lehet. Az ingatlan megosztásával kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.

Határidı: 1991. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után a polgármester átadta a szót dr.
Tímár Gyöngyi jegyzınek, aki szóbeli elıterjesztéssel élt az
Endrıdi Cipész Szövetkezet által eddig fenntartott cipıipari
tanmőhellyel kapcsolatban.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı a költségvetést érintı témakörök megtárgyalása során tájékoztatta a testületet arról, hogy miután
az önkormányzat költségvetése rendelettel lett elfogadva, így
annak bármilyen mérvő módosítása szintén rendeletben történhet. Éppen ezért javasolta a testületnek, hogy ennek megfelelıen az elıterjesztéseket azzal a kikötéssel hagyják jóvá,
hogy a rendelet módosítást a hivatal készítse elı.
Mindezek után emlékeztette a testületet egy korábbi határozatára, melyben az ENCI által üzemeltetett tanmőhellyel kapcsolatos elıterjesztést kellett ismételten a testület elé.
A határozatnak megfelelıen - igaz, hogy bizottsági véleményezés nélkül az alábbiakat tudja a testület elé terjeszteni.
Az ENCI korábban azzal a kéréssel fordult a képviselıtestülethez, hogy tanmőhelyét üzemeltetésre átadná.
A tanmőhely építésének körülményeit próbálta a hivatal tisztázni, azonban a mai napig nem sikerült. A képzés folyamatossága érdekében dönteni kell, hogy milyen formában fog tovább
mőködni.
Az elızetes tárgyalások alapján az ENCI az épületet 1.500 Ftos négyzetméter áron adná bérbe az önkormányzatnak, mely évente 882 ezer forint. A gépekért, ami szintén a szövetkezet tulajdona, amennyiben kizárólag tanulói képzéshez használnák,
bérleti díjat nem számít fel. Az anyagellátás vonatkozásában
az ENCI támogatására lehet számítani. A felmerülı rezsit az
ENCI szintén felszámítja.
A megelızı testületi ülésen a képviselıknek egy részletes kimutatást adott a hivatal a tanmőhely költségeivel kapcsolatosan.
Néhány szóban kívánt szólni a szerzıdéskötéssel kapcsolatosan.
A bizottsági véleménye kapcsán is arra kell törekedni, hogy a
most folyó képzéshez biztosítsa az önkormányzat a tanmőhelyet.
Tekintve, hogy az ENCI átalakulás elıtt áll, így a szerzıdést
1992. június 30-ig kellene megkötni, melyet gyakorlatilag az
iskola és az ENCI fog megkötni. A testületnek jóváhagyási jogköre van, illetve az, hogy a bérleti díj összegét biztosítaná
az iskola számára. A bérleti díj éves szinten mintegy 4 millió
forint a jelenlegi becslések alapján. Ebben az évben kb. l300
ezer forintot kell fizetni, természetesen, ha a testület a

bérleti szerzıdést jóváhagyja. Elızetes megállapodás született
a szövetkezettel abban, hogy a bérleti díj kiegyenlítését havonta teljesítik és a szerzıdés megkötésére kb. két hét múlva
kerülhet sor.
Nagy Istvánné csoportvezetı néhány adattal egészítette ki a
jegyzı által elmondottakat. Az említett összeg tartalmazza a
bérköltségeket, a tb. járulékot, a diákok ösztöndíját, az
anyagárat, valamint a fogyóeszköz- és szerszám karbantartási
díjat, bérleti díjat. Természetesen a költségek némileg még
csökkenthetıek.
Hangya Lajosné képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az ENCI befizette-e már az évi szakmunkásképzési alapot, illetve felhasználta-e azt. A vállalatok ezt a pénzeszközt év végéig
szokták kiegyenlíteni. Aziránt is érdeklıdött, hogy a tanulók
által készített cipık értékesítésébıl befolyó összeg kit illet
meg.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy a szövetkezet már eleget tett az ilyen irányú kötelezettségének. A cipık értékesítésébıl befolyó összeg az iskolát illeti meg, de azt azért
tudni kell, hogy nem nagy összeg.
Dr. Valach Béla képviselı felhívta arra a figyelmet, hogy a
végzett cipészek közül alig helyezkednek el cipészként.
Megítélése szerint a cipész képzésre nincs szükség.
.Dr. Frankó Károly polgármester szeretettel köszöntötte a téma
tárgyalása közben megérkezett Deme Zoltán országgyőlési képviselıt.
R. Nagy János iskola igazgató elmondta, hogy évente 25 fı végez. Jelen pillanatban 180 cipész tanuló van. Sajnálatosnak
tartom - mondta, hogy bármely irányú cipıipari képzést kapnak
a tanulók, sajnos elhelyezkedni akkor sem tudnak. Nincs a bıriparban szükség munkaerıre.
Knapcsek Béla képviselı hozzászólásában aziránt érdeklıdött,
mi a biztosíték arra, hogy az elkövetkezı években is meg tudja
kötni a szerzıdést a két fél.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, tudomása szerint a végzıs
tanulók közül többen kerülnek a munkanélküliek közé. Megítélése szerint az iskola is érzi, hogy más képzésre kellene átállni, de sajnos nem tudni, hogy mi lenne az a képzési forma.
Felvetette a kérdést, hogy nyolc osztály elvégzése, vagy az
ipari iskola elvégzése utáni munkanélküli fiatalokkal tudnak e
könnyebben bánni.

Dr. Tímár Gyöngyi a felvetettekre válaszolva elmondta, hogy a
szerzıdések ismételt megkötésére semmilyen garancia nincs.
Természetesen esetlegesen szóba jöhet az is, hogy az önkormányzat megvásárolja a tanmőhelyt, azonban ezzel kapcsolatban
árat nem tudnak mondani. Az is megoldás lehet, hogy más helyen
oldja meg az iskola a gyakorlati oktatást, azonban ebben a
tanévben már ez sem oldható meg. Felvetıdött az is, hogy magát
a képzést kellene beszüntetni. A szövetkezet hajlandóságot mutatna arra is, hogy magában a szövetkezet mőhelyében történjen
a szakmunkásképzés. Tehát még több féle megoldási lehetıség
van felszínen.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester megítélése szerint akkor,
amikor mindenki elıtt világos, hogy az itt képzett gyerekek
nem tudnak elhelyezkedni, felesleges pénzt áldozni az egészre.
Ezt az összeget fordítsa inkább az önkormányzat a gimnáziumra.
Csak abban az esetben lenne érdemes ráfordítani az említett
összegeket, ha az iskola vállalná, hogy olyan képzést biztosít, ami a jövıben is hasznos és keresett lesz. Megítélése
szerint fel kellene venni a kapcsolatot pl. a bırös szakszervezettel, vagy más szervezettel, aki tudná támogatni az itt
folyó képzést.
Deme Zoltán országgyőlési képviselı kért szót, aki elıl járójában köszöntötte a testületi ülés valamennyi résztvevıjét.
Véleménye szerint ezt a kérdést az önkormányzatnak nagyon körültekintıen, mindent figyelembe véve kell megoldania.
Dr. Valach Béla képviselı elmondta, hogy a maga részérıl beszüntetné a cipıipari képzést. Meg kell keresni azt a képzési
formát, amire igény van.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı azt kérte a testülettıl, hogy jelenleg arról döntsön, a megkezdıdı tanévhez 1991. évre vállalja e
a bérleti díjat. A késıbbiekben pedig javasolta a testületnek,
hogy bízza meg ıt a testület azzal, hogy az ENCI-vel tárgyaljanak az iskola vezetıjével közösen az ügyben, hogy a következı tanévre milyen formában tudnák biztosítani a tanmőhelyt.
Megítélése szerint a már felvett tanulóknak a képzést az önkormányzatnak biztosítani kell.
Tehát jelenleg 1,3 millió forintra van szükség, melyet 1991.
december 31-éig kell az ENCI-nek átutalni. Javasolta a testületnek, hogy ezt az összeget biztosítsa.
A további vita során a képviselı-testület tagjai kifogásolták,
hogy a téma az utolsó pillanatban került ismét a testület elé,

amikor gyakorlatilag nincs más választása a testületnek.
Javasolta továbbá a testületnek, hogy bízzák meg a jegyzıt a
költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet módosításának
elıkészítésével, melyben kerüljön rögzítésre az átvett pénzeszköz fenti célú kijelölése, illetve az intézményhez történı
átcsoportosítása.
Végezetül a képviselı-testület a vitát lezárva a következı határozatot hozta 13 szavazattal 2 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az
Endrıdi Cipész Szövetkezet tulajdonában lévı
cipıipari tanmőhely bérleti- és üzemeltetési
szerzıdésének megkötésével megbízza a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı Iskola vezetıjét. A
szerzıdést 1991. szeptember 01. napjától 1991.
december 31. napjáig köthetik meg.
A képviselı-testület a bérleti díj kifizetéséhez 1991. december 31-ig terjedı idıszakra 1,3
millió forintot biztosít.
Az összeg fedezetéül az átvett pénzeszközöket
jelöli meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: a szerzıdés megkötésére: 1991.
illetve értelem szerint
Felelıs : R. Nagy János iskola igazgató
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
szóbeli elıterjesztést tett a jelenlegi ''KGST'' piac áthelyezésével kapcsolatosan.
Elmondta, hogy a Gyızelem MgTsz. elnökével, illetve a hivatal
munkatársaival megtekintették a Pásztor János úton lévı területet, és megegyeztek abban, hogy a téesz a szóban forgó területet rendelkezésre bocsátja. A jelenlegi zöldségpiac nem kerül ez évben áthelyezésre. A terület kialakításához, illetve
bekerítéséhez l millió forintra lenne szükség, melyet javasolt

a testületnek a költségvetési tartalék terhére biztosítani.
Javasolta továbbá, hogy a képviselı-testület utasítsa a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésével,
melyben a fenti összeg átvezetése szerepel.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd belterületén lévı 2937/3. és
2937/7. hrsz. alatti beépítetlen telket a heti
piacok helyévé kijelöli.
Utasítja a jegyzıt, hogy a tervek elkészíttetését, illetve a terület elızetes tereprendezési
munkálatait végeztesse el.
A munkálatok elvégzéséhez a testület 1 millió
forintot biztosít.
Fedezete az 1991. évi költségvetési tartalék.
Utasítja továbbá a jegyzıt, hogy ezzel egyidejőleg a vásárokról és piacokról szóló tanácsrendeletet dolgozza át.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: a terület kialakítására:folyamatos
rendelt módosításra:
1991.dec.31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A határozat meghozatala után a képviselı-testület a III/3.
számú pénzügyi csoport által készített elıterjesztést tárgyalta meg.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a képviselıtestület elıtt ismeretes az öregszılıi tanyák villamosításával
kapcsolatos problémák, hiszen a június 12-i testületi ülésen
foglalkoztak vele. Az akkori határozatnak megfelelıen a hivatal a szükséges intézkedéseket megtette. Sajnos a kivitelezési
tervek elkészülte után vált világossá, hogy a korábbi határozatban meghatározott összeg nem biztosítja a munkák elvégzését, további 341 ezer forintra van szükség.
Javasolta a testületnek - figyelembe véve az írásos elıterjesztést, illetve az ott lakók életkörülményeit,hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület, a szükséges 341 ezer

forintot a tartalékalap terhére biztosítsa.
Javasolta továbbá, hogy a képviselı-testület utasítsa a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésével,
melyben a fenti összeg átvezetése szerepel.
A képviselı-testület javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással vita nélkül az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
endrıdi városrész Öregszılı közötti tanyák villamos energia ellátás biztosítására a tartalék
terhére további 341.000 Ft pénzeszközt jelöl
ki.
Utasítja a Hivatalt, hogy készítsen elı a polgármester részére az Ipari Miniszterhez küldendı, a Minisztérium anyagi támogatásra irányuló
kérelmet.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: 1991. szeptember 15.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
dr. Frankó Károly polgármester
Nagy Pál csoportvezetı
Nagy Istvánné csoportvezetı
A határozat meghozatala után a testület a III/4.számú, pénzügyi csoport által készített elıterjesztést vitatta meg.
A polgármester kérte a testületet az írásos elıterjesztés megvitatására.
Dr. Valach Béla képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy a
testületnek fel kell készülnie a jövıben beérkezı pótelıirányzat kérésekre. Vannak olyan kérelmek pótelıirányzatokra, melyeknek nem marad nyoma, nem követhetıek megfelelıen nyomon.
Szerinte az intézmények kényelmét nem minden esetben kell méltányolni. A maga részérıl csak azon elképzeléseket tudja támogatni, amelyek az egész város érdekeit szolgálják.

Dr. Kovács Béla képviselı a könyvtárral kapcsolatos elıterjesztés kapcsán felhívta a testület figyelmét arra, hogy szinte valamennyi intézménynél számítani lehet a pótelıirányzatok
kérésére. Ennek nem az intézmények rossz gazdálkodása az oka,
inkább az, hogy a költségvetés készítésénél csupán a 10 százalékos dologi automatizmust vették figyelembe.
Hornok Lajosné képviselı /könyvtár vezetıje/ az elıterjesztés
kiegészítése céljából elmondta, hogy az endrıdi könyvtár beindulásával növekednek meg a költségek. A költségvetés készítésénél ugyan már tudták, hogy a könyvtárnak szükséges lesz még
pótelıirányzatra, de mindez csak hallgatólagosan történt.
A Képviselı-testület tagjainak más hozzászólása nem volt, így
a polgármester kérte a testületet, hogy az írásban beterjesztett elıterjesztés határozati javaslatai felıl döntsenek.
Javasolta továbbá, hogy a képviselı-testület utasítsa a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésével,
melyben a fenti összeg átvezetése szerepel.
A testület 11 szavazattal 3 tartózkodás és 2 ellenszavazat
mellett a következı határozatot hozta.
/A képviselı-testület ülését a szavazás elıtt dr. Koleszár József képviselı más elfoglaltsága miatt elhagyta./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/1991./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Könyvtár 1991. második félévi költségvetését
1.311.000 Ft kiadással, ezen belül 655.000 Ft
béralappal elfogadja, ezzel együtt az 1991. évi
költségvetési támogatásukat a tartalék terhére
338.000 Ft-tal megemeli.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szept. testületi ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Hornok Lajosné könyvtárvezetı
A határozathozatal után a III/5. számú elıterjesztést vitatta
meg a testület.
Az elıterjesztés kiegészítésére elmondta a költségvetés készítése során is világos volt, hogy az iskola költségvetését az
új tanügyi épület átadása és üzembe helyezése után meg kell
növelni.

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az elıterjesztés 2. alternatíváját fogadja el.
Javasolta továbbá, hogy a képviselı-testület utasítsa a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésével,
melyben a fenti összeg átvezetése szerepel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/1991./VIII.29./számú határozat

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617.
sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola költségvetését 5.290.000 Ft-tal, ezen
belül 3.000.000 Ft béralappal elfogadja. Ezzel
együtt az önkormányzati támogatást 531 ezer Fttal felemeli.
A támogatás fedezetére az érdekeltségi bevételek között szereplı átvett pénzeszköz többletét
jelöli ki.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Gimnázium és a Szakközépiskola közötti megállapodás alapján a 243 ezer Ft önkormányzati támogatást vezesse át.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, illetve a szeptemberi testületi ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
III/1. számú elıterjesztés ügyében döntsön a testület, melyet
a képviselık szintén írásban kaptak meg.
A képviselı-testület tagjai, illetve a bizottságok az elıterjesztéseket elızetesen ugyan nem tárgyalták, azonban amennyiben a testület alkalmasnak tartja tárgyalásra, úgy kéri a
tisztelt képviselıket vitassák meg a még kiadásra került pénzügyi elıterjesztéseket.
Dr. Valach Béla képviselı véleménye szerint az elıterjesztésben szereplı helyzetek kiküszöbölése érdekében a hivatalnak
nagyobb gondot kellene fordítania a munkák ellenırzésére, illetve a munkák költségszámításánál is nagyobb figyelmet kel-

lett volna fordítani a számításokra.
A képviselı-testület tagjai a felvetéssel egyetértettek, azonban az volt az általános álláspont, hogy a jövı évi költségvetés készítésénél, illetve a felújítási igények összeállításánál vegyék a javaslatot figyelembe.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte a testületet, amennyiben egyetértenek a Szabadság téri rendelı tetıjavítás és a Tüdıgondozó alászigetelésére biztosított pénzeszközök közötti átcsoportosítással, illetve a még hiányzó összeg
tartalékból történı biztosításával, úgy az l. alternatívát fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/1991./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a Szabadság téri Rendelınek biztosított
pénzeszközbıl 73.000 Ft átcsoportosításához a
Tüdıgondozó felújítási munkáinak többletköltség
fedezetére.
A Tüdıgondozó felújításánál hiányzó további
45.000 Ft-ot a tartalékból kell biztosítani.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szept. testületi ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi Jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.
A polgármester kérte a testületet, hogy ugyanezen elıterjesztés Mővelıdési Központ pótelıirányzat iránti kérelmének határozati javaslatában is döntsön a testület.
A vita során a képviselı-testület úgy határozott, hogy miután
a munka már elvégzésre került, így az összeget mindenképpen
biztosítania kell.
Ennek megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Déryné
Mővelıdési Ház és Könyvtár homlokzat felújítására a költségvetésben biztosított 100.000 Ft
pénzeszközön kívül további 50.000 Ft-ot biztosít.
Az összeg fedezete: költségvetési tartalék.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szeptemberi testületi
ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.
Ugyancsak a pénzügyi csoport készített elıterjesztést a Szabadság téri orvosi rendelı szennyvízbekötésével kapcsolatosan.
Az elıterjesztés 63 ezer forint pótelıirányzatot tartalmaz az
egészségügy intézmény részére.
A polgármester a maga részérıl javasolta az összeg biztosítását.
A Képviselı-testület tagjai 15 szavazattal l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szabadság téri Rendelı szennyvízhálózatba való rácsatlakoztatásának többletköltség fedezésére
63.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít a
költségvetési tartalék terhére.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szeptemberi testületi
ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.

Ugyancsak a pénzügyi csoport készített elıterjesztést a tartalékalap felhasználásának alakulásáról, illetve nevelési segélyre pályázat utján elnyert 5.368 ezer forint felhasználásá-

val kapcsolatosan, továbbá a cigány származású óvodások állami
költségvetési támogatásának felhasználásáról.
A határozati javaslat elfogadását a polgármester a maga részérıl támogatta.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az állami
költségvetésbıl nevelési segélyre biztosított
5.368.000 Ft támogatást tudomásul veszi. Utasítja a jegyzıt, hogy a tartalékból a nevelési
segély elıirányzatát 5.368.000 Ft-tal emelje
meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szeptemberi testületi
ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az l.sz.
Napközi Otthonos óvoda részére az etnikai óvodás gyermekekkel való foglalkozás támogatására
190.000 Ft-ot biztosít. Fedezete az állami támogatásból e célra tartalékba helyezett pénzeszköz.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szeptemberi testületi
ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.

A határozat meghozatala után Bátori Gyula képviselı elhagyta
az ülést egyéb fontos elfoglaltságára hivatkozva.
Az intézményirányítási csoport és a Szociális és Egészségügyi
bizottság közös elıterjesztést tett a testület felé, melyben a
2. sz. Bölcsıde gázbekötéséhez kérnek támogatást a tartalékalap terhére. A bölcsödének a Lenin úton folyó gázvezeték építés miatt lehetısége lenne ebben az évben csatlakozni a gázhálózathoz. A gázfőtésre való átálláshoz a 200.000 Ft önkormányzati támogatást szeretnének kérni. A Szociális és Egészségügyi
Bizottság a kérelmet megtárgyalta bizottsági ülésen és javasolta az összeg biztosítását.
Ennek megfelelıen a polgármester kérte a testületet, hogy a
határozati javaslat elfogadása, illetve elutasítása tárgyában
döntsön a testület.
A képviselı-testület vita nélkül 13 szavazattal 2 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/1991./VIII.29./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz.
Bölcsıde gázbekötéséhez 200.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
Az összeg fedezetét a költségvetési tartalékból
kell biztosítani.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a
határozatnak megfelelıen készítse elı és a testület elé terjessze jóváhagyás végett.
Határidı: azonnal, ill. szeptemberi testületi
ülés
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Nagy Istvánné pénzügyi csop. vez.
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte a testületet, függetlenül attól hogy az SZMSZ nem került elfogadásra, de az önkormányzat hatáskörébe tartozó rendszeres segélyek megállapításával kapcsolatos hatáskörét ruházza át a Szociális és Egészségügyi Bizottságra. A szociális csoportnál egyre több segélykérelem halmozódik fel, melyet nem tudnak jelenleg elintézni.

Csorba Csaba a szociális és egészségügyi csoport vezetıje elmondta, hogy a hatásköri törvény a testületre ruházta át a
rendszeres segélyek megállapítását, a kérelmek elbírálását.
A rendszeres segélyezésekkel kapcsolatosan javasolta a testületnek, hogy az ápolási díjak, közgyógyellátás iránti kérelmek, rendszeres nevelési segélyek és a felnıtt védelmi rendszeres segélyezések iránti kérelmek elbírálását javasolta átruházni a Szociális és Egészségügyi Bizottságra.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek - figyelemmel az Ötv. 9. § /3/ bekezdésére - a helyi önkormányzatok hatáskörérıl szóló 1991. évi XX.tv. 135. §-ának a., j.,
p. és t. pontjaiban rögzített hatásköreit a képviselıtestület ruházza át a testület Szociális és Egészségügyi Bizottságra.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy az önkormányzati törvény, valamint az Ideiglenes Szervezeti és Mőködési Szabályzat
rendelkezéseit figyelembe véve minısített többség szükséges a
határozat meghozatalához.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/1991./VIII.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §
/3/ bekezdésére figyelemmel, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek
feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX.
tv. 135. § a., j.,p.,t. pontjaiban rögzített
hatásköreit a képviselı-testület Szociális és
Egészségügyi Bizottságára ruházza át.
Határidı: azonnal
Felelıs : Szociális és Egészségügyi Biz. elnöke
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy Sági Attila a
zeneiskola igazgatója kérelemmel fordult a tisztelt testülethez, melyben kérte, hogy az iskola új tanári szobájához vásárlás céljából biztosítsanak 60 ezer forintot.
A képviselı-testület tagjainak, illetve a hivatali csoportve-

zetık véleménye szerint jelenleg nem kellene pénz biztosítani
e célra, meg kell nézni, hogy egyrészt a hivatalnál, illetve
egyéb intézményeknél van-e feleslegessé vált, de jó állapotban
lévı irodabútor.
Hornok Lajosné képviselı, könyvtár vezetı felajánlotta az intézményében lévı, használaton kívüli egy darab íróasztalt.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület állást foglalt a zeneiskola kérelmének elnapolásában.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Santos Szabadidı Klub kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben a
Kossuth téren kérnének közterületbıl területrészt. Az elıterjesztést a testület írásban megkapta. Kérte a testületi tagokat az elıterjesztést vitassák meg.
Szót kért Dógi József a helyi etnikai kisebbség szószólója.
Dógi
lése
mint
rıl,

József a helyi cigányság képviselı elmondta, hogy megítészerint e témában jelenleg ne döntsön a testület, mivel
a cigányság képviselıjének nincs tudomása sem az igénysem pedig a klub tevékenységérıl.

Dr. Frankó Károly polgármester Dógi úr hozzászólását figyelembe véve javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztést adják
vissza az elıterjesztınek azzal, hogy az érintett választókerület képviselıjének, valamint az itt jelenlévı Dógi úr véleményének figyelembevételével ismételten terjessze a testület
elé.
A napirendek és bejelentések megtárgyalását követıen dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet arról, miszerint az elmaradt bejelentések, valamint a meghívón szereplı
további napirendi témák megtárgyalása, az SZMSZ és Ügyrend ismételt vitája - az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatával kiegészítve -szeptember 12-én du. 13,30 órai kezdettel folytatja.
Az ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester
dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

dr. Tímár Gyöngyi
j e g y z ı
Gellai József
hitelesítı

