Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1991.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1991. szeptember 12-ei ülésén.
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. Kovács Béla, Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt,
Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Dógi János az etnikai kisebbség helyi szószólója, Balog Károlyné, Megyeri László,
Nagy Istvánné, Nagy Mária, Nagy Pál, Pápai
Pálné csoportvezetık, dr. Varjú Ernıné
fımunkatárs,
a város intézményeinek, vállalatainak és
társadalmi szervezeteinek képviselıi, a
polgármesteri hivatal dolgozói.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította az
ülés határozatképességét. A három hiányzó képviselı igazoltan
van távol. A jegyzıkönyv hitelesítıjének javasolta Hangya
Lajosné és Hornok Béláné képviselıket. A javaslattal a testület tagjai egyetértettek.
A napirendre tett javaslat elhangzása elıtt elmondta, hogy a
Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság sürgısségi indítványt tett a
város csapadékvíz-elvezetı csatornáiba illegálisan bekötött
szennyvízcsatornák ügyében. Megkérte a testületet, hogy foglaljon állást a sürgısségi indítvánnyal kapcsolatosan.
A képviselı-testület tagjai - egyhangúlag - az indítvánnyal
egyetértettek, így a napirendek tárgyalása elıtt a beadott
sürgısségi indítványt megtárgyalja.
Ezt követıen javaslatot tett a napirendi pontokra.
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A sürgısségi indítvány megtárgyalása
elıadó: Szeretı Béla biz. elnök
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének Szervezeti és
Mőködési Szabályzata
elıadó: Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnöke
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendje
elıadó: Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnöke
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1991. évi I. félévi
költségvetésének értékelése
A Polgármesteri Hivatal 1990.,1991. évi adóigazgatási, adóbevételi munkájáról szóló beszámoló
elıadó: Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı
Pápai Pálné adócsoport vezetı
A gyomaendrıdi Apolló mozi helyzetének felülvizsgálata
elıadó: Balog Károlyné
Bejelentések

A képviselı-testület a napirendi javaslatokkal egyhangúlag
egyetértett. A napirendek tárgyalása elıtt a polgármester beszámolt az eltelt idıszak tevékenységérıl, a tett intézkedéseirıl.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy dr. Tímár Gyöngyi jegyzı betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen. Javasolta a testületnek, hogy helyetteseként Megyeri László titkársági fıelıadót fogadja el a testület. A képviselı-testület
egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát, így az ülésen
a törvényesség betartására, illetve a jegyzıi feladatok ellátására Megyeri László fımunkatársat bízták meg.
Ezt követıen a polgármester elmondta, hogy délelıtt folyamán a
3. sz. általános iskola tanulói közül keresték meg azzal, hogy
a testületnek köszönetüket fejezzék ki az ingyenes tankönyvellátásért.
Szeptember 11-én Budapesten járt az ENCI meghívására, ahol a
szövetkezet részt vett egy bır és cipıipari kiállításon. Reméli, hogy a kiállítással a szövetkezet számára újabb üzleti lehetıségeket teremt.
Szeptember 7-én részt vett a Gyomaendrıd és Vidéke ÁFÉSZ küldöttgyőlésén, melynek végkimenetelérıl valószínőleg már
valamennyiüknek tudomása van.
Szeptember 5-én találkozott a TITÁSZ Karcagi Üzemmérnökségének
vezetıivel, akik a külterületi villamosítással kapcsolatban az
Ipari Miniszterhez írt levéllel kapcsolatosan keresték fel a
hivatalt. Elmondta, úgy tőnik lehetıség adódik majd a külterü-
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leti villamosításhoz támogatást szerezni.
A megbeszélés is megerısítette abban a meggyızıdésében, hogy a
városban kialakult áramszolgáltatással kapcsolatos problémák
jelentıs része a helyi vezetés hozzáállásából adódnak.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a napokban levelet kapott Izraelbıl az utcanevek megváltoztatásával kapcsolatosan.
A levél tanulsága szerint a Gyomaendrıdi Híradó, illetve a helyi lapok igen messze eljutnak. Ezért sem tartja mellékesnek,
hogy a lapokban milyen információk, cikkek jelennek meg.
A beszámoló után átadta a szót az alpolgármestereknek és bizottsági elnököknek.
Dr. Kovács Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a hivatalt - a
pénzügyi és intézményirányítási csoportot - felkérte a bizottság, hogy a 2. sz. "Általános Iskola pénzügyi kérelmeinek elbírálása érdekében végezzen vizsgálatot a pénzügyi helyzet áttekintéséhez.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
írásban kiadott sürgısséggel tárgyalni kívánt elıterjesztés
megvitatására térjenek át. Átadta a szót az indítványt benyújtó Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökének.
Szeretı Béla bizottsági elnök néhány szóval indokolta a sürgısséggel való tárgyalást. A szabálytalanul, illegálisan bekötött szennyvízvezetékek környezetszennyezı hatása mindenki
elıtt ismeretes. A leírtak vonatkoznak a város valamennyi
holtágaira.
Sajnos vannak olyan esetek, amelyek nem bizonyíthatóak majd
csak a téli fagyok beálltával.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzátette még, hogy a csapadék és szennyvízcsatornákkal kapcsolatos kérdést azért kell
együtt tárgyalni,mivel a csapadékvízcsatornák fı győjtıi a
holtágak. Sajnos a holtágainkat mind a lakosság részérıl, mind
pedig néhány intézmény közvetlenül szennyvízzel táplálják.
Megítélése szerint ezek a szabálytalanságok olyan súlyos környezetvédelmi szabálytalanságok, amelyek kiküszöbölésérıl sürgısen intézkedni kell.
Jenei Bálint képviselı egyetért az ügy sürgısségével, azonban
eljárás szempontjából mindenképpen ketté kellene választani.
Azok, akik a zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetı csatornákba
kötöttek be, egyértelmő hogy rosszhiszemően és illegálisan
cselekedtek. Ezeket meg is kell büntetni, halasztó határidı
nélkül. Itt kíméletességet nem alkalmaznék -mondta.
A vízparti telkeknél kicsit enyhébb magatartást kellene tanú-
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sítani. Itt azért hosszú évek rossz gyakorlatán alapul a környezetszennyezés, nem minden esetben rosszhiszemő magatartás
következménye.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint csak azokat kellene
pénzbírsággal súlytani, akik 30 napon belül nem szüntetik meg
a szabálytalanságot.
Megyeri László fımunkatárs elöljárójában megköszönte a képviselı-testület bizalmát.
A beadvány megtárgyalásával egyetért, azonban megítélése szerint is differenciáltan kell kezelni a kérdést. A testület figyelmébe ajánlotta a szabálysértési törvény azon rendelkezését, mely szerint a kiszabható pénzbírság maximális mértéke 10
ezer forint. Javasolta, hogy az önkormányzat írja elı a hivatalnak, illetve a jegyzınek, hogy a feladatot el kell látni,
határidıt szabjon meg, hogy a szabálytalanságot mikorra szüntesse meg, de az eljárás rendjébe ne szóljon. Hangsúlyozta,
hogy legfontosabb a feladat megoldása, annak határidıt kell
szabni és felelıst kell meghatározni, akit esetleg felelısségre is lehet vonni.
Ha bizonyítható, hogy valaki rosszhiszemően járt el, akkor a
szabálysértési ügyintézı szigorúan járjon el, ha azonban a régi rossz hagyományok alapján vált valaki szabálysértıvé, úgy
az elbírálásnál e tényt vegyék figyelembe.
Törvényesség szempontjából a végsı határozat megfogalmazásánál
ezeket javasolta figyelembe venni.
Nagy Pál csoportvezetı elmondta, hogy az írásos elıterjesztést
és annak összeállításakor figyelembe vették azt is, hogy a
környezetszennyezési bírság az elıterjesztésben szereplı öszszegnél lényegesen magasabb. Meg kellene vizsgálni azt, hogy a
bírság kiszabására melyik szerv illetékes. Tudomása szerint a
környezetvédelmi hatósági tevékenység, mint hatáskör le fog
kerülni az önkormányzatokhoz. Egyetért azzal, hogy ne hozzon
az önkormányzat törvénysértı határozatot, azonban az ügy annál
sokkal súlyosabb, minthogy csekély mértékő bírsággal sújtsák a
szabálytalankodókat.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy jelenleg a testület abban döntsön, miszerint az elıterjesztésben szereplı
ügyet ki kell vizsgálni, végig kell járni, illetve a hivatalnak határidıt kell kiszabni a határozat végrehajtására. Az eljárás rendjét pedig a határozatban ne határozza meg a testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a testületnek, hogy
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határozatában tegyen ajánlást a hivatalnak arra vonatkozóan,
hogy az ügyek elbírálásánál a szabálytalankodókkal szemben a
lehetı legszigorúbban járjon el.
Tudomása szerint a környezetvédelmi bírságok több 100 forintos nagyságrendet is elérhetik, az ügy súlyosságától függıen.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
képviselı-testület bízza meg a jegyzıt - rajta keresztül a hivatalt -, hogy a szabálytalan, engedély nélküli bekötéseket a
feltárástól számított 30 napon belül meg kell szüntetni. Azon
ingatlantulajdonosok esetében, akik 30 napon belül nem szüntetik be a szabálytalanságot, a lehetı legszigorúbb mértékő bírságot szabják ki. A határozat végrehajtási határidejét folyamatos határidıben javasolta meghatározni.
A fentieknek megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/1991./IX.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város
belterületén lévı nyitott és zárt csapadékvízelvezetı csatornákba, illetve a város belterületén lévı holtágakba illegálisan bekötött
szennyvízvezetékek beszüntetése érdekében megbízza a jegyzıt, hogy a Hivatal Építéshatósági
csoportján keresztül a lakosságot szólítsa fel
a szabálytalanság 30 napon belüli felszámolására.
A képviselı-testület javasolja a jegyzınek,
hogy az eljárás során a felszólításnak eleget
nem tevıkkel szemben a jogszabályok által meghatározott legszigorúbb bírságot alkalmazza.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

A sürgısséggel tárgyalt beadvány tárgyalását követıen a testület áttért az SZMSZ második fordulós vitájára.
A polgármester felkérte Gellai József alpolgármestert, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, hogy az SZMSZ és az Ügyrend
vitáját vezesse le.
Gellai József alpolgármester elöljárójában megköszönte a bizottság munkáját a két tervezet összeállításában. Javasolta,
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hogy az SZMSZ vitáját szakaszonként kezdje meg a testület. Illetve szavazást csak azon szakaszok esetében javasolt, melyek
több alternatívát tartalmaznak, illetve a vita során eltérı
javaslat alakul ki.

A tervezetben a ''PREAMBULUM'' szövegrészt javasolta a maga és
az Ügyrendi Bizottság nevében ''Bevezetés''-re módosítani.
A javaslattal a testület egyetértett.
Az 1. § /4/ bekezdésénél a 2. sz. alternatívát javasolta a bizottság törölni. Ennek megfelelıen kérte a testületet, hogy
amennyiben a /4/ bekezdéssel kapcsolatosan más javaslat nincs,
úgy szavazzanak. A képviselı-testület a javaslatot 14 szavazattal, kettı tartózkodás mellett elfogadta.
Az ÜB. általi elıterjesztésben szerepel az 1. § /5/ bekezdéseként egy javaslat, amennyiben a képviselı-testület a javaslattal egyetért, úgy kérte a testületet szavazzanak. A testület
15 szavazattal l tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.
A 3. § /2/ bekezdésére három alternatíva szerepel. A bizottság
javasolta a testületnek a 3. sz. alternatíva elfogadását. A
képviselı-testület a javaslattal egyetértett, 15 szavazattal
egy tartózkodás mellett az SZMSZ 3. § /2/ bekezdése került elfogadásra. A 8. §-ban szereplı át nem ruházható hatáskörök között szerepel az önkormányzat tulajdonába tartozó értékhatár
feletti vagyoni ügyekben történı döntés. Javasolta a testületnek, hogy konkrétabban kerüljön megfogalmazásra, mit jelent az
értékhatár feletti vagyoni ügy.
Megyeri László fımunkatárs javasolta a testületnek, hogy az
értékhatár feletti vagyoni ügyeknél az értékhatárt az SZMSZ
következı, 11. sz. mellékletében határozzák meg.
Gellai József alpolgármester kérte a testületet, amennyiben a
javaslattal egyetértenek, úgy szavazatukkal erısítsék meg.
A testület 15 szavazattal, l tartózkodás mellett a javaslattal
egyetértett.
A 10. § /l/ bekezdésének l. sz. alternatíváját javasolta a Bizottság az SZMSZ-ben meghagyni. A képviselı-testület a javaslattal 15 szavazattal l tartózkodás mellett egyetértett.
Ugyancsak alternatíva szerepel a 10. § /3/ bekezdésére. A bizottság a szám nélkül megjelölt alternatívát javasolta elfogadni. A képviselı-testület a szavazásnál a 10. § /3/ bekezdését a következık szerint fogadta el:
/3/ A munkaterv tartalmazza:
- a testületi ülések tervezett idejét,
- az egyes ülésen tárgyalandó napirendeket,
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- a napirend elıadóját.
A 14. § /2/ bekezdésének a. pontját a bizottság javasolta kiegészíteni a következıkkel:
- a tárgykörben illetékes bizottság érdemi véleményét
- valamint a bizottság arra vonatkozó javaslatát,
hogy az elıterjesztés nyílt vagy zárt ülésen kerüljön megvitatásra.
Megyeri László fımunkatárs felhívta a testület figyelmét a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság írásban benyújtott
módosító javaslataira, mely tartalmazott a 14. §-hoz kiegészítést, melyet ezen § /2/ bekezdéseként javasolt.
14. § /2/ bekezdés: A képviselı-testület elé kerülı elıterjesztéseket az ágazatilag illetékes bizottságok készítik elı.
Ha a Képviselı-testület elé elıterjesztést tisztségviselı vagy
a Hivatal belsı szervezeti egységének vezetıje kíván benyújtani, azt csak az illetékes bizottság egyetértésével teheti meg.
Ennek megfelelıen a bekezdések számát is javasolta így módosítani.
Gellai József alpolgármester a fentieknek megfelelıen kérte a
testületet, szavazzanak a 14. § elfogadásáról. A testület tagjai 15 szavazattal l tartózkodás mellett a 14. § a fentiek
szerint elfogadta.
A 15. § /2/ bekezdését az Ügyrendi Bizottság által beterjesztett alternatíva szerint javasolta a testületnek elfogadásra.
A képviselı-testület a javaslattal 15 szavazattal egyetértett.
16. § /2/ bekezdése a., b. pontjaira szintén két alternatíva
szerepelt. A bizottság nevében a második alternatívát javasolta.
A képviselı-testület tagjai között felvetıdött, szükség van-e
jegyzıkönyv hitelesítıkre.
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a bizottság az egész szabályzat összeállításánál a testületi tagokkal szembeni bizalomra épült. Éppen ezért tartották szükségesnek a jegyzıkönyv
hitelesítık további fenntartását is, hiszen ezzel a testületi
tagok felelısségét növelik.
A testület a javaslattal egyetértett.
Ugyancsak a 16. § /2/ bekezdésének h. pontját javasolta a bizottság törölni.
Dr. Frankó Károly polgármester nem értett egyet azzal, hogy
az ülésen nem tanácskozási joggal résztvevıknek ne biztosítsa-
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nak hozzászólási jogot.
Gellai József hangsúlyozta, hogy a bizottság javaslatával nem
a testületi ülésen való megszólalás ellen van, inkább az érdemi munka elısegítése, és a parttalan viták megelızése érdekében javasolták a fentieket.
Megyeri László fımunkatárs felhívta a figyelmet az Ötv. témára
vonatkozó rendelkezésére, mely szerint a testületi ülésen nem
tanácskozási joggal résztvevık csak abban az esetben szólalhatnak hozzá a témák tárgyalásához, amennyiben a képviselıtestület szót ad. Megítélése szerint a lehetıséget mindenesetre meg kell hagyni.
A testület tagjai 12 szavazattal 3 ellenszavazattal és egy
tartózkodás mellett a h. pont meghagyása mellett döntöttek.
Szintén a 16. §-nál a /4/ és /5/ bekezdésére alternatív javaslat szerepel, mely közül a bizottság javasolja a testületnek
az Ügyrendi Bizottság által beterjesztett javaslatot elfogadni.
A képviselı-testület 13 szavazattal l tartózkodás és l ellenszavazattal a bizottsági javaslatot fogadta el.
Gellai József alpolgármester ezt követıen kérte, akinek a 17.
§-hoz van kiegészítése, illetve javaslata, mondja el.
Megyeri László fımunkatárs javasolta a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság javaslatainak 5. pontját
a 17. §-hoz beépíteni.
Gellai József alpolgármester kérte, amennyiben a javaslattal a
testület egyetért, úgy szavazzanak. A Képviselı-testület tagjai közül 15 fı egyetértett a javaslattal. Ennek megfelelıen a
17. § a következı képpen alakult:
''A polgármester minden elıterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön nyit vitát. Anyagi vonzatú javaslat feletti döntést a képviselı-testület meghatározott
értékhatár alatt vita nélkül hozza meg. ''/Az értékhatárt az
SZMSZ melléklete tartalmazza./
A 18. § /7 bekezdésére szintén több alternatíva szerepel. Kérte, aki az ÜB. által is javasolt alternatíva mellett dönt,
szavazatával erısítse azt meg. A képviselı-testület 15 tagja l fı tartózkodás mellett - az ÜB. javaslatát fogadta el.
A 18. § /8/ bekezdésére szintén több alternatíva szerepel. A
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bizottság az l. sz. alternatívát támogatja azzal, hogy a következı szövegrész kerüljön törlésre:
''... amennnyiben az elızı ülésen a képviselık kevesebb, mint
3/4-ed része volt jelen.''
A 19. § Ügyrendi Bizottság általi kiegészítését is javasolta
meghagyni, így a bekezdések száma ennek megfelelıen alakulna.
A testület 15 tagja egyetértett a javaslattal.
A levezetı elnök megkérdezte, hogy a 20. §-ra van-e valakinek
kiegészítı javaslata.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint a polgármesterhez,
jegyzıhöz, illetve bizottságokhoz feltett kérdésre érdemi választ 15 napon belül nem lehet adni. Véleménye szerint e szövegrészt törölni kell a tervezetbıl.
A képviselı-testület tagjai egyetértettek a fentiekkel, így az
/l/ bekezdés ennek megfelelıen módosul.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy a tervezetben a
20. § /4/ és /5/ bekezdéseire alternat1v javaslat is szerepel,
melyet javasolt /5/ és /6/ bekezdésként az SZMSZ-ben rögzíteni.
A testület a javaslatot 15 szavazattal elfogadta.
A 21. § /2/ bekezdésének következı szövegét értelem szerint
törölni kell: ''A jegyzıkönyv hitelesítıket a képviselık közül
a polgármester jelöli ki az ülés megnyitásakor.
A 23. § /1/ bekezdése kiegészülne a következı szövegrésszel.
''Felkérés alapján elıterjesztés elkészítésében, valamint a
különbözı vizsgálatokban részt venni.'' A képviselı-testület
15 tagja egyetértett a javaslattal.
A 23. § /5/, /6/, /7/ bekezdésére vonatkozó alternatívát javasolta törölni, hiszen a korábbiaknak megfelelıen értelmét
veszti.
Gellai József alpolgármester kérte, akinek a 24. §-hoz van kiegészítése, mondja el.
Dr. Valach Béla képviselı, bizottsági elnök véleménye szerint
a bizottságok létszámát nem kellene ennyire konkretizálni. Javasolta legfeljebb 9 fıben meghatározni.
A testület tagjai a javaslattal egyetértettek.
Gellai József alpolgármester javaslatot kért a 25. § /5/ be-
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kezdésének kiegészítésére.
Jernei Bálint képviselı megítélése szerint a polgármester javadalmazására a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tegyen javaslatot.
Hornok Béláné képviselı egyetértett a javaslattal azzal a kiegészítéssel, miszerint az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal
együttesen tegyenek javaslatot.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatokkal egyetértett.
Gellai József alpolgármester a 26. § /2/ bekezdésére a 3. sz.
alternatívát javasolta. A javaslattal a testület 15 szavazattal egyetértett.
A 27. § /3/ bekezdésénél az alpolgármester az Ügyrendi Bizottság által beterjesztett javaslatot támogatta. Ennek megfelelıen a képviselı-testület 15 szavazattal a javaslatot támogatta.
Kérte a 29. §-sal kapcsolatos véleményt.
Jenei Bálint képviselı megítélése a titkárságnak is, mint csoportnak kellene tovább mőködni. Nem látja az indokát, miért ne
történhetne így.
Megyeri László fımunkatárs a testület kérésének megfelelıen
röviden elmondta, hogy a titkárság jelenlegi dolgozói milyen
feladatokat látnak el.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint miután a titkárságon dolgozók valamennyien egy-egy önálló területet látnak
el, valóban nem indokolt, hogy közvetlenül jegyzıi irányítás
mellett dolgozzanak.
A képviselı-testület tagjai a felvetéssel egyetértettek, nem
tartották indokoltnak, hogy a titkárság más formában mőködjön,
mint a többi egység. Ennek megfelelıen a 29. § /2/ bekezdése
i. pontjaként a titkárság, mint csoport szerepel az SZMSZ-ben.
Azonban az irányítására vonatkozó változtatást a jegyzı távolléte miatt az SZMSZ-ben az eredeti szöveggel maradjon meg. A
késıbbiek során a módosításra még sor kerülhet, de feltétlenül
meg kell várni a döntéshozatalhoz a jegyzı jelenlétét.
A 31. §-nál szintén két alternatíva szerepel, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság javaslata, hogy mindkét alternatívát hagyja el
a testület.
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Megyeri László fımunkatárs felhívta a testület figyelmét arra, hogy konkrétabban meg kellene határozni az önkormányzat
vagyonának jelentıs mértékő csökkenését.
A képviselı-testület tagjai között felmerült az az álláspont
is, hogy esetleg az l. vagy 2. alternatíva maradjon fenn.
A vita során a szavazás alapján arra az álláspontra jutottak,
11 szavazattal, hogy a 31. § /4/ bekezdésére vonatkozó valamennyi alternatívát elvetik.
A 32. § /2/ bekezdését javasolta az Ügyrendi Bizottság a következıkkel kiegészíteni; ''... egészségügyi, kommunális és
más ellátottságának javítására alapítványt hozhat létre, közérdekő kötelezettséget vállalhat, valamint felajánlásokat közérdekővé nyilváníthat.
A javaslattal a testület 15 tagja egyetértett, egy fı tartózkodott.
A 34. § /1/ bekezdésénél javasolta az Ügyrendi Bizottság nevében, ha a rendelet az ülés napjával lépne hatályba.
Megyeri László fımunkatárs felhívta a testület figyelmét arra, hogy e rendelet is csak a kihirdetése napján léphet hatályba. A jogalkotásról szóló Igazságügy miniszteri rendelet
ezzel kapcsolatos szinte kötelezıen naptári naphoz köti a hatálybalépés idejét.
Gellai József alpolgármester, levezetı elnök javasolta a testületnek, miután az SZMSZ-hez más módosító javaslat nem hangzott el a testület részérıl, így annak azon pontjairól is szavazzanak, melyeket a változtatások nem érintettek.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület az SZMSZ-t 16 szavazattal elfogadta, és az Ötv. rendelkezésére is figyelemmel megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
Gellai József alpolgármester kérte a testületet, hogy az
SZMSZ mellékleteinek elfogadásáról is döntsenek. Javasolta a
testületnek, illetve a polgármesternek és jegyzınek, hogy a
mellékleteket a polgármester és a jegyzı lássa el kézjegyével.
A javaslatot a testület elfogadta. A 9. sz. melléklet ügyfélfogadási rendre vonatkozó szabályzását az alábbiak szerint ja-
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vasolta módosítani.
Az ügyfélfogadási rend felsorolását külön kell bontani a városháza és a kirendeltség vonatkozásában. A városháza ügyfélfogadása a leírtak szerint változatlan tartalommal kerüljön a
mellékletbe, míg a kirendeltségnél a következıket javasolta:
Hétfın egész napos ügyfélfogadás, kedden egész napos ügyfélfogadás, szerdán egész napos ügyfélfogadás, csütörtökön egész
napos ügyfélfogadás, pénteken egész napos ügyfélfogadás. A hét
elsı 4 napján 7,30 órától 16 óráig, pénteken 7,30 órától 15
óráig.
Adóügyintézést kedden egész és csütörtökön egész nap. A mellékleteket a testület 16 szavazattal szintén jóváhagyta és elfogadta.
Mindezek után áttértek a 3. napirend - az Ügyrend - megvitatására.
A polgármester felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét,
hogy a napirendet vezesse le.
Gellai József bizottsági elnök, alpolgármester az Ügyrend fejezeteivel kapcsolatos javaslatokat kérte. Az I. és II. fejezettel kapcsolatos javaslat, észrevétel nem hangzott el. A
III. fejezet foglalkozik a hivatal szervezetével, melyben nem
került a tervezetben rögzítésre a hivatal létszáma. A bizottság javasolta a létszámot a jelenlegi állapot szerint rögzíteni.
Kérte a hivatal létszámát.
Mucsi Lajosné személyzeti fıelıadó elmondta, hogy a hivatal
létszáma - igazgatási létszám - 45 fı + 2 fı tisztségviselı.
Pocsaji Zsolt képviselı javasolta a testületnek, hogy miután
a munkáltató jogok gyakorlója a polgármester, javasolta meghagyni azt a jogot, hogy a polgármester határozza meg hány fıvel tudja ellátni a hivatal a munkáját.
A vita során a testület azzal értett egyet, hogy a megadott
létszám kerüljön rögzítésre az Ügyrendben.
Ennek megfelelıen a III. fejezet l. pontjában a hivatal létszámát 45 + 2 fı tisztségviselıben határozta meg.
A IV. fejezethez az Ügyrendi Bizottságnak a következı javaslata volt:
A kirendeltség feladatkörét az alábbiak szerint javasolta rögzíteni.
- Mindennemő felvilágosításon túlmenıen közremőködik valamennyi csoport feladatkörébe tartozó kérelmek felvételével,
- Környezettanulmány elkészítésével
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- Helyszíni szemlék megtartásával
- Birtokháborítás
- Hagyatéki ügyek
- Anyakönyvi ügyek
- Családi események szervezése
- Hatósági bizonyítványok kiállítása
- Talált tárgyak
- Hirdetmények kifüggesztése
- Rendszeres és rendkívüli szociális segélyezés,
- Házasságkötések engedélyezése
- Közgyógyellátás
- Ápolási díj
- Mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos ügyintézés
- Lakásvásárlási támogatások
- Tőzvédelmi feladatok ellátása
- Közterület foglalási engedélyek kiadása
- Gyepmesteri bejelentések felvétele
- Mesterséges megtermékenyítés felvételének bejelentése
- Vegyszerezés kiértesítés
- Park és köztisztasági feladatok
- Csapadékvíz elvezetés
Ezzel egyidejőleg a bizottság javasolta a 10. oldal kirendeltségre vonatkozó pontjait törölni.
/ A képviselı-testület ülését Jenei Bálint képviselı más elfoglaltságára hivatkozva elhagyta./
Hunya Lajos képviselı nem tartotta szükségesnek pl. a szociális ügyek intézésének kirendeltségre való telepítését.
Kolohné Kulik Éva kirendeltség vezetı hangsúlyozta, hogy a
nyilvántartások továbbra is egy kézbe maradnak, csupán az ügyfeleknek az ügyintézés könnyítése érdekében nem kell bejönni
a városházára.
Gellai József levezetı elnök kérte, aki egyetért a javaslattal, az igen szavazatával támogassa azt.
A képviselı-testület jelen lévı tagjai közül 14 fı támogatta a
javaslatot.
Az Ügyrenddel kapcsolatosan a testület részérıl más módosító
javaslat nem hangzott el, így a testület 15 szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
179/1991./IX.12./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét az elhangzott módosításokkal elfogadta.
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
elmondta, hogy a Köztársasági megbízott törvényességi óvást
nyújtott be a képviselı-testület két intézkedésével kapcsolatosan. Egyrészt a testület június 19-én megtartott zárt ülésével kapcsolatosan - miután a testület nem szavazott a zárt
ülés elrendelése tárgyában -, másrészt pedig a június 19-én
intézményvezetıi állások pályáztatásával kapcsolatos határozata ellen. Mindkét intézkedést törvénysértınek minısítette. Az
ötv. rendelkezése szerint zárt ülés akkor tartható, amennyiben
a testület úgy dönt, hogy egyes témákat zárt ülés keretében
tárgyal meg. Az említett ülésen valóban nem került megszavazásra a zárt ülés tartása, ezért javasolta a testületnek, hogy
a június 19-ei ülés zárt jellegét a testület oldja fel.
Az intézményvezetık pályáztatásával kapcsolatos határozatot
pedig javasolta visszavonni azzal, hogy ezzel kapcsolatosan
késıbb ismételt elıkészítés után elıterjesztést tesznek a testület felé.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/1991./IX.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1991. június 19-én megtartott testületi
ülés zárt jellegét feloldja, és utasítja
a jegyzıt ennek jegyzıkönyvben történı módosítására.
A képviselı-testület a 161/1991./VI.19./ számú
határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

A határozat meghozatala után a testület áttért a 4. napirend
tárgyalására.
A polgármester megkérdezte Nagy Istvánné a napirendi elıadó-
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ját,
van-e szóbeli kiegészítése.
Mivel az elıadónak szóbeli kiegészítése nem volt, kérte a testületet észrevételeik kérdéseik megtételére.
A képviselı-testület néhány adattal kapcsolatban kért bıvebb
felvilágosítást, amelyet a költségvetési csoport vezetıje megadott. A testület az elıterjesztést a kiadott anyag szerint
egyhangú szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991.
évi költségvetés elsı félévi teljesítésérıl
szóló beszámolót elfogadja.
A tervben szereplı vagy a testület által elfogadott feladatok végrehajtását a Polgármesteri
Hivatal szorgalmazza, fokozatosan ellenırzi.
A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében csak olyan új feladatot indíthat a Polgármesteri Hivatal vagy intézmény is, amit az
érintett bizottság javaslatának figyelembevételével a testület jóváhagy.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A képviselı-testület áttért az 1990. és 1991. évi adóigazgatási tevékenységrıl szóló tájékoztató megvitatására.
A napirend elıadójának - Pápai Pálné adócsoport vezetınek - a
témával kapcsolatosan szóbeli kiegészítése nem volt.
A képviselı-testület tagjainak a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele nem volt, a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/1991./IX.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal adócsoportjának 1990 - 1991.
évi adóigazgatási, adóbevételi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja, egyben utasítja a jegyzıt, hogy minden rendelkezésre álló törvényes
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eszközt vegyen igénybe a hátralékok csökkentésére, beszedésére, behajtására, úgy az adó,
mint az adójellegő fizetési kötelezettségek,
illetve idegen és illeték tartozások vonatkozásában.

Határidı: 1991. december 31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A testület ezt követıen az Apolló Mozi helyzetérıl szóló elıterjesztést vitatta meg.
A napirend elıadójának - Balog Károlyné intézményirányítási
csoport vezetıje - szóbeli kiegészítése nem volt.
Dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte a mozi vezetıjét,
véleménye szerint a vártnál kedvezıbben alakult e az intézmény
gazdasági helyzete.
Csányi Istvánné a mozi vezetıje elmondta, a számok szerint a
gazdasági helyzet a vártnál kedvezıbben alakult az utóbbi hónapokban. A látogatottság javult.
A testület tagjai részérıl a témával kapcsolatosan több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elıterjesztést elfogadta
és egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/1991./IX.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Apolló
Mozi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
A KONTUR Mozi üzemeltetı és Kulturális Vállalattal történt megállapodás megújítása után ismételten napirendre tőzi a testület a mozik
helyzetének felülvizsgálatát.
Határidı: 1991. december 31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A határozat meghozatala után a testület áttért a bejelentések
megtárgyalására.
Elsı bejelentésként a képviselı-testület a helyi adók bevezetésével kapcsolatos adócsoport által készített elıterjesztést
vitatta meg.
A polgármester megkérte az adócsoport vezetıjét, amennyiben
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szóban ki kívánja egészíteni az anyagot, tegye meg.
Pápai Pálné csoportvezetı hangsúlyozta, hogy a kiadott anyaggal a testület munkáját kívánták segíteni, illetve tájékoztatni kívánták a testületet arról, milyen adókat vezethetnek be,
a bevezetendı adókból az ismeretek szerint milyen bevétele
lenne az önkormányzatnak. Sajnos nagymértékben akadályozta a
csoport munkáját, hogy nem áll rendelkezésükre elegendı anyag
sem a vállalkozókról, sem a közületekrıl. Mindenképpen dönteni
javasolta a testületnek, hogy él-e a jogával a helyi adók bevezetésével kapcsolatosan. Kérte a testületet, hogy határozattal foglaljon állást az ügyben, mely adókat kívánja kivetni.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy
a város megközelítıen 380 - 400 milliós költségvetésébıl az
adó mértéke kb. 5 millió forint.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı a fentieket kiegészítve elmondta még, hogy vannak más adó jellegő dolgok, amelyek szintén csak 1991. december 31-éig élnek. Pl. az út- és
közmő hozzájárulások, vállalatok által fizetett telekhasználati díj, üdülıhelyi díj, tehát összességében mintegy 10 - 12
millió forint bevételi kiesést jelent, amennyiben a helyi adó
nem kerül bevezetésre.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke hangsúlyozta, ahhoz hogy a képviselık felelısséggel
tudjanak dönteni, tudniuk kell egyáltalán szüksége van-e az
önkormányzatnak a helyi adókra, illetve erre a bevételre. Politikai szempontból megindokolható-e, hogy szükség van a lakosság sarcolására, illetve ha szükség van, akkor miért van rá
szükség? Csak abban az esetben tud a helyi adók bevezetésére
szavazni, ha elengedhetetlenül szükséges annak bevezetése.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester megítélése szerint az adó
ki- vagy nem kivetése során nem kell nagyon visszafogottnak,
szégyenlısnek lenni. Véleménye szerint a város lakosságának is
vállalnia kell a várossá válás költségeibıl. Konkrét célt kellene meghatározni, hogy mire fordítanák a helyi adókból befolyt összegeket. Úgy gondolom - mondta, minden ember, aki felelısséget érez a városért, megértené ezt. Egyetért persze azzal, hogy adót fizet senki nem akar, de ha jó a cél, szívesebben fizetnek.
Pápai Pálné csoportvezetı kiegészítve a korábbi hozzászólását
elmondta, hogy 1992. január 1-étıl a központi adók akkor is
meg fognak szőnni, h a az önkormányzat nem vet ki helyi adót,
kivéve a magánszemélyek földadóját és a háztáji gazdaságok
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adója. Egyetértett azzal,hogy a lakosság felé szimpatikus lépés lenne, amennyiben nem vetnek adót, azonban ha 1993. évben
mégis be kell vezetni a helyi adókat, akkor a dicsfény lehull.
Az anyag kidolgozása során a csoport arra törekedett, hogy a
kimunkált adónemeknek csak egy része terhelje a lakosságot,
más része pedig a vállalkozásokat, vállalkozókat terhelné.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy az eddig elhangzottak továbbra sem gyızték ıt meg arról, miszerint szükséges
a helyi adók bevezetése, illetve arról hogy ennek hiányában az
önkormányzat mőködés képtelenné válna. Mindaddig tehát, amíg
nincs konkrétan meghatározva, hogy a helyi adókat mire fordítja a város, addig nem tudja a helyi adókat támogatni.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint az a probléma, hogy
a termelıszövetkezetek által befizetett földadó nem az önkormányzatokhoz kerül közvetlenül befizetésre. Jó lenne tudni mondta, ha tudnák a szakemberek, hogy mennyi pénzt fognak elvonni az önkormányzatoktól az államháztartásról szóló törvény
szerint. Megítélése szerint annyi adót kellene kivetni, hogy a
város a jelenlegi szinten tudjon mőködni.
Pápai Pálné csoportvezetı a felvetésekre válaszolva elmondta,
hogy jelenleg a termelıszövetkezetek központi alapba fizetik
be a földadót. Az új törvény szellemében azonban lehetısége
van az önkormányzatoknak, hogy helyi adó formájában valamely
adónemet kivesse a vállalatok, vállalkozók felé.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı hangsúlyozta, hogy
a helyi adónemek kidolgozását nagymértékben akadályozza az,
hogy még nem ismeretesek a jövı évi mutatók.
Bátori Gyula képviselı megítélése szerint várni kell a helyi
adók kivetésével. A privatizáció miatt most alakulnak ki a tulajdonformák, jelenleg nem lehet tudni kik lesznek az adózók.
A lakosságot egyelıre nem javasolta zavarni az adókkal.
Szeretı Béla bizottsági elnök megítélése szerint a testületnek
csak el kellene határoznia, kíván-e élni a helyi adók adta lehetıséggel, vagy sem. Kérte a polgármester urat, errıl döntsön
a testület. Ha meg van a döntés, lehet részletesebb kimunkálást kérni a hivataltól, ami egy óriási munka.
Pocsaji Zsolt képviselı egyetértett azzal, hogy elıször is
dönteni kell akar-e a testület helyi adót, vagy sem. Megítélése szerint a javaslatban szereplı összegeket a lakosság vál-
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lalná, hiszen nem olyan nagy összegekrıl van szó.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a 2. sz. határozati javaslatot úgy módosítsa a testület,hogy a testület
közmeghallgatás után dönt milyen adónemet vezet be 1992. évtıl
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az adókoncepciókat ki kell dolgozni és úgy menni a közmeghallgatás elé.
Úgy gondolta kidolgozni, hogy minimális mértéket tartalmazzon.
Szeretı Béla bizottsági elnök ismerve az intézmények felújítási kérelmét, mely jövı évre közel 40 millió forintot jelent,
vagy korábban szó volt arról, hogy a holtágakat össze kellene
kötni, de nincs rá pénzünk, illetve e témánál elı is jött az,
hogy esetleg vessen ki e területre az önkormányzat adót.
Csak meg kellene jelölni, hogy mely adóneme azok, amelyeket ki
kellene dolgoztatni a hivatallal. Elképzelhetınek tartja azt
is, hogy amennyiben az önkormányzatok nem vetik ki a helyi
adókat, úgy a központi támogatásokat csökkenti a kormány, illetve bizonyos területeket nem fog támogatni, úgy mint pl. a
bölcsıdéket.
Hornok Béláné képviselı amellett foglalt állást, hogy a döntést el kellene halasztani, és ha úgy alakulnak majd a dolgok
akkor vissza lehet rá térni.
Hangya Lajosné képviselı amellett foglalt állást, hogy ha
akarja a testület, ha nem az adókat be kell vezetni, éppen
ezért egy kisebb mértékő '' szoktató'' adó bevezetését támogatná. A maga részérıl a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójának egy erıteljesebb és egy közepes mértékő kivetését dolgozná ki. Egyetértett azzal, hogy népszerő döntést
hozna az önkormányzat,ha nem vetne ki adót, de biztosra vehetı
- megítélése szerint -, hogy az állami költségvetésbıl kapott
támogatásból nem fog kijönni a város.
Gellai József alpolgármester azt javasolta, hogy csak arról
döntsön a testület mely adónemeket dolgoztassa ki.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottakat összegezve
javasolta a testületnek, hogy a 3. alternatíva közül a 2. alternatíva mellett szavazzon a testület azzal, hogy a képviselı-testület nem dönt jelenleg arról bevezeti e a helyi adókat.
Javasolta továbbá, hogy a képviselı-testület bízza meg a jegyzıt, illetve rajta keresztül a hivatalt, hogy a testület következı - szeptember 26-i - ülésére rendelet-tervezeteket dol-

20
gozzon ki az építmények után, a magánszemély kommunális adójáról, a vállalkozók kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparőzési adónemrıl.

A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 12 szavazattal
3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
a jegyzıt, illetve a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az 1990. évi C. törvény rendelkezései figyelembevételével dolgozzon ki rendelettervezetet az építményadó, a magánszemélyek
kommunális adója, a vállalkozók kommunális adója, valamint az idegenforgalmi helyi adók bevezetéséhez.
A képviselı-testület a rendelet-tervezeteket a
következı testületi ülésen fogja megtárgyalni
és határoz arról, hogy a rendelet-tervezeteket
közmeghallgatásra bocsátja-e.
Határidı: szeptember 26.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

Az adócsoport elıterjesztést nyújtott be a tisztelt testület
elé az adóigazgatási, adóbevételi munkát végzı csoport munkájával kapcsolatosan, illetve azok anyagi ösztönzésével kapcsolatosan.
Pápai Pálné csoportvezetı az írásos elıterjesztést kiegészítve
elmondta, hogy korábban az adóigazgatási feladatokat végzı részére PM rendelet határozta meg az anyagi ösztönzés rendszerét. Az 1990. évi C. törvény 45. §-a értelmében az anyagi ösztönzés rendszerének kidolgozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe került. Ennek megfelelıen a csoport a jegyzı egyetértésével készítette el az anyagot és terjesztette a testület elé.
Gellai József alpolgármester elismerı szavakkal illette az
elıterjesztést, és az I. sz. alternatívát javasolta elfogadásra.
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Dr. Frankó Károly polgármester szintén az I. sz. alternatívát
javasolta elfogadásra, így a képviselı-testület 15 szavazattal
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/1991./IX.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete élve az
1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazással, az adóigazgatási feladatot végzı,
illetıleg az e feladat ellátásban hatékonyan
közremőködı hivatali dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerének kidolgozásáról rendelettervezet készítésével bízza meg a jegyzıt az
1991. évre vonatkozóan.
Határidı: október 15.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a testületi ülés
anyagai között szerepel a költségvetési üzemmel és annak vezetıjével kapcsolatosan egy-egy elıterjesztés. Javasolta a testületnek - figyelembe véve az üggyel foglalkozó szakemberek
véleményét is, az elıterjesztés vitájának elhalasztását.

A testület a javaslattal egyetértett és áttértek a következı
bejelentés tárgyalására.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az intézményirányítási csoport elıterjesztést készített a központi mőhely
kérdésével kapcsolatosan.
Balog Károlyné csoportvezetı az írásos elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a Hunyai Általános Iskola továbbra is
igényt tart a központi mőhely mőködésére, a technikai tantárgyhoz szükséges anyagok elkészítésére. Az ehhez szükséges
anyagiakat befizette. Elmondta, hogy támadás érte a hivatalt,
miszerint ezek az emberek ellenırizhetetlenek. Ennek elkerülése érdekében a dolgozók részére munkalapok bevezetését tervezik, amelyen nyomon követhetı mind a végzett munka, mind pedig
az eltöltött idı, melyet az adott intézmény vezetıje is igazol.
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Dr. Kovács Béla a Kulturális Bizottság elnöke az elıterjesztéssel kapcsolatosan kifogásolta egyrészt, hogy a bizottság
véleménye nem szerepel az anyagban, másrészt pedig a bizottság
saját javaslatát két ízben is testület elé terjesztett, mely
mindkét ízben elnapolásra került.
A témával bizottsági ülésen többször foglalkoztak, ahol Kovács
Gábor igazgató kijelentette, hogy 5 heti munkával el tudják
készíteni a technikai oktatáshoz szükséges anyagokat. Megítélése szerint a központi mőhely alkalmazottai a jövıben csakúgy
mint korábban,ezután sem tudják megoldani a leromlott intézmények állagának javítását. Az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatoknál a 2. sz. alternatíva hiányosságának tartja
az integráltságot, azt hogy az intézményirányító csoport vezetıje irányítaná a munkájukat. A városnak jelenleg is van még
egy költségvetési üzeme, emellett van a Városfejlesztési Iroda
és emellett még meglenne a központi mőhely is. Megítélése szerint fontolóra kell venni az, hogy egyáltalán szükség van-e a
központi mőhelyre, vagy sem. A maga és a bizottság nevében az
l. alternatíva mellett szavazna.
Pocsaji Zsolt képviselı amellett foglalt állást, hogy a központi mőhelyt továbbra is fenn kell tartani az l. sz. iskola
vezetése alatt.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett azzal, hogy nagyobb
odafigyelést kell tanúsítani a munka szervezésére, illetve
irányítására.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, hogy tudomása van arról, miszerint az egyik kımőves státusz február óta betöltetlen, tehát igazán nem is lehet szüksége a városnak a státuszra. Erre hivatkozással kérte, hogy az említett státusz kerüljön átadásra a Gimnáziumhoz.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester támogatta a gimnázium kérését.
Hunya Lajos képviselı szintén amellett szólt, hogy a kımőves
státuszt adja meg a testület a gimnáziumnak.
Dr. Valach Béla képviselı szintén amellett volt,hogy az egy
kımőves státuszt meg kell adni a gimnáziumnak, ugyanakkor az a
véleménye, hogy a hivatal és az intézmények karbantartási munkáit komplexen kell kezelni.
Varga Gyuláné közmővelıdési fıelıadó elmondta, hogy lényegében
két dologról van szó. Egyrészt van a központi mőhely és van az
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oktatási szakfeladaton lévı dolgozók közössége. A központi mőhely áll a technika tanárból, egy asztalosból és egy oktatás
technikusból. Ez tartozik gazdaságilag az l. sz. iskolához. Ez
a két brigád közösen dolgozva alakította ki pl. a gyomai gyermekorvosi rendelıt, a nagylaposi idısek klubját, stb.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint nagyon nehéz
döntés elıtt áll a testület, hiszen mindenkinek igazat kell
adni. Nem tartaná célravezetınek, ha ezeket a szakmunkásokat
és eszközöket szétszórnák.
Szeretı Béla képviselı javasolta, hogy a gimnáziumot segítse
az önkormányzat a státusz megadásával, azonban a kımőves státuszra rendelkezésre álló bért osszák meg és esetlegesen a
gimnázium a saját költségvetésébıl egészítse ki a bért.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottakat összegezve
javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztés 2. alternatíváját ketté bontva döntsön úgy a testület, hogy a gimnázium részére l kımőves státuszt biztosít 10.000 Ft bérrel, másrészt
pedig a határozati javaslatot a fentiekkel módosítva fogadják
el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 13 szavazattal
2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási szakfeladaton nyilvántartott 2 kımőves
státusz közül 1 kımőves státuszt 10.000 Ft bérrel átad a Kiss Lajos Gimnázium és Szakközépiskola részére.
A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalhoz
integráltan szakmunkás brigádot hoz létre 5 álláshellyel karbantartási feladatok ellátására,
valamint az oktatási intézmények technikai tantárgy oktatásához szükséges szemléltetı eszközök elkészítésére.
A brigád munkáját az intézményirányítási csoport koordinálja ás ütemezi figyelembe véve a
Városfejlesztési, valamint a Pénzügyi csoport
véleményét is.
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Határidı: október 1.
Felelıs : Balog Károlyné
A határozat meghozatala után a képviselı-testület megvitatta a
városüzemeltetési bizottság véleményére figyelemmel készült
jegyzı által benyújtott elıterjesztést.
Az Építı és Szolgáltató Üzem igazgatójának és fıkönyvelıjének
a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Iskola új tanügyi épületének
határidıre történı kivitelezésért egy havi bruttó alapbérüket
javasolja jutalomként kifizetni. Javasolja továbbá az elıterjesztı az üzem vezetıjének, hogy a dolgozók részére szintén
fizessen ki jutalmat.
A javaslattal a testület tagjai egyhangúan egyetértettek és a
következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/1991./IX.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617.
sz. Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola
új tanügyi épületének jó minıségben és határidıre történt felépítéséért a kivitelezı Városi
Építı és Szolgáltató Üzem igazgatóját Seprenyi
Lajost és fıkönyvelıjét Somogyi Máriát egy havi
bruttó alapbérük mértékéig - az érdekeltségi
alap terhére - jutalomban részesíti.
Javasolja az Üzem vezetıjének, hogy az üzem egy
havi béralapjának mértékéig az érintett dolgozókat is - differenciáltan - részesítse jutalomban.
Határidı: 1991. szeptember 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Seprenyi Lajos igazgató

A képviselı-testület korábbi ülésén szó volt a GYESTK pótelıirányzatának kérésérıl. Akkor a testület megbízta a Kulturális
és a Pénzügyi Bizottságot a kérelem jogosságának, illetve indokoltságának kivizsgálásával.
A két bizottság és a jegyzı az elıterjesztést elkészítette.
Az elıterjesztést figyelembe véve a polgármester javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület figyelemmel arra, hogy a két illetékes
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bizottság elızetesen a határozatot támogatta, 13 szavazattal 2
tartózkodás mellett vita nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Spartacus Testnevelési Kör 650.000
Ft-os támogatási kérelmét elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
tartalékalap terhére a
- Gyomaendrıdi Spartacus Testnevelési Kör számlájára 250.000 Ft-ot,
- a Gyomaendrıdi Futball Club számlájára
400.000 Ft-ot utaljon át.
Utasítja továbbá a jegyzıt, hogy a tartalékalapban történt változást a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: az összeg átutalására: szeptember 30.
rendelet alkotásra:
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

A képviselı-testület az 1991. évi költségvetés készítése során
a Gyomaendrıdi Barátság Sportegyesület részére 400.000 Ft-ot
biztosított. Az összeget a testület a sporttelep és környékének rendezésére irányozta elı. Az egyesület a kitőzött munkák
jelentıs részét elvégezte. Az egyesület, mely idıközben került
cégbírósági bejegyzésre kérte, hogy a még fennmaradó 193.000
Ft-ot támogatásként az egyesület számlájára utalja át a hivatal.
A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság a kérelmet javasolta elfogadni.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 191.
évi költségvetési rendeletben megállapított
elıirányzat terhére a Gyomaendrıdi Barátság
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Sportegyesület részére 193.000 Ft pénzeszközt
ad át.
A sportegyesületnek a pénzeszközbıl a sporttelep kerítését, a kézilabdapálya és a padok javítását el kell végeznie.
Határidı: a támogatás átutalása: 1991.szept.20.
a helyreállítás befejezésére:
1991. december 31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Szolnoki
Telecoop Kft. kereste meg azzal, hogy városi kábel-tévé rendszert építenének ki, melyhez az önkormányzat hozzájárulását
kérnék. A hozzájárulást ahhoz kérnék, hogy a városban felméréseket kezdhessenek meg a lakosság körében. Az önkormányzattól
anyagiakat nem kérnének. A maga részérıl javasolta a testületnek a hozzájárulás megadását. Természetesen az is elképzelhetı
lenne, hogy az önkormányzat anyagiakkal is hozzájárulna a központi stúdió kiépítéséhez.
Ismételten arra kérte a testületet, adja hozzájárulást a szervezés megkezdéséhez.
A képviselı-testület vita nélkül 13 szavazattal egy ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szolnoki Tele-coop Kft. kábel tévé rendszer kidolgozására irányuló közvélemény kutatását engedélyezi, a lakossági megkeresésekhez hozzájárul.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy Andor Károly
Gyomaendrıd Móricz Zs. u. 1/1. szám alatti lakos KGST piacot
szeretne létrehozni. A piac elhelyezését részben a tulajdonában lévı, részben pedig az önkormányzattól megvásárolt területen kívánná megvalósítani. A képviselı-testületnek abban kell
dönteni, hogy hozzájárul-e az általa tervezett piac kialakításához.
A maga részérıl a kérelem elutasítását javasolta a testületnek.
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A képviselı-testület tagjai 12 szavazattal 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
191/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Andor
Károly Gyomaendrıd, Móricz Zs. u. 1/1. szám
alatti lakos ''KGST'' piac kialakítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
A kérelemben szereplı földrészlet elidegenítéséhez nem járul hozzá.
Határidı: azonnal
Felelıs : Nagy Pál mőszaki csoportvezetı
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra,
hogy a nyár végi ülésen szó volt az Alföldi TÜZÉP által épített Újkert sori négy lakás esetleges megvásárlásáról. Az eltelt idıszak alatt a hivatal többször megkereste a vállalatot,
melynek alapján az írásban benyújtott elıterjesztést tudták
készíteni. Kérte a testület véleményét.
Gellai József alpolgármester hangsúlyozta, véleménye szerint
csak akkor szoktak az emberek vásárolni, ha a megvásárolandó
tárgyra szükségük van. Megítélése szerint az önkormányzatnak
nem feltétlenül szükséges a szóban forgó ingatlant megvásárolnia.
A képviselı-testület vitája során arra az álláspontra jutottak, hogy a felajánlott ingatlanokat nem kívánják megvásárolni.
Ezzel kapcsolatosan a következı határozatot hozta a testület.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Újkert
soron az Alföldi TÜZÉP által megépített félkész
lakásokat nem vásárolja meg.
Határidı: azonnal
A képviselı-testület július 4-ei ülésén a 3. sz. általános is-
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kola igazgatói feladatainak ellátásával Ladányi Gábornét bízta
meg. A megbízással egyidejőleg az igazgató személyi alapbérét
nem módosította. A Kulturális Bizottság javaslata alapján a
polgármester javasolta a testületnek, hogy Ladányi Gáborné
személyi alapbérét 23.500 Ft/hó összegre módosítsa.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 14
szavazattal egy tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Ladányi
Gáborné 3. sz. Általános Iskola megbízott igazgató személyi alapbérét 1991. szeptember hó l.
napjától havi 23.500 Ft alapbérben, valamint
3.000 Ft igazgatói pótlékban állapítja meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az átsorolást készíttesse el.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy dr. Epres József
körzeti gyermekorvos kérelmet nyújtott be hozzá, melyben kérte
az önkormányzat anyagi hozzájárulását az általa bérelt szolgálati lakás gázellátásának megoldásához.
A képviselı-testület a vita során arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelemmel kapcsolatosan jelenleg nem foglalnak
állást, arra a késıbbiek során visszatérnek, amikorra is a még
tisztázatlan feltételek és körülmények tisztázásra kerülnek.
A polgármester elmondta, hogy a horvát menekültek részére az
endrıdi katolikus egyház szervezésében segélyszállítmányt
győjtenek. A szervezık megkeresték a hivatalt abban, hogy a
horvát menekültek részére anyagi támogatást nyújtson az önkormányzat.
Kérte a képviselı-testületet, amennyiben lehetıség van rá szavazzanak meg rá bizonyos összeget.
A képviselı-testület a vita során arra az álláspontra jutott,
hogy a menekültek részére 35.000 Ft segélyt utal át.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület 10 szavazattal, 2 el-
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lenszavazattal és 3 tartózkodással a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Magyarországon tartózkodó horvát menekültek részére
35 ezer forint támogatást ad.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidı: szept. 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

A polgármester emlékeztette a testületet arra, miszerint az
elızı testületi ülésen elıterjesztést készített a hivatal a
Santos Szabadidı Sportklub terület kérésével kapcsolatosan.
Akkor a testület a döntést elnapolta azzal, hogy a következı
testületi ülésen a területi képviselı véleményezésével együtt
visszatérnek a kérelemre.
Dr. Valach Béla, az érintett területi képviselı elmondta, hogy
az eltelt idıszak alatt a kérelemmel kapcsolatosan tájékozódott és ennek alapján javasolta a testületnek, hogy a kért területet biztosítsa a sportklub részére. A kért területet a
sportklub körül kívánja keríteni úgy, hogy ettıl függetlenül
cirkuszi elıadást a területen továbbra is tartani lehessen.
Emellett az eredeti elıterjesztésben szereplı 10.000 Ft-os támogatás biztosítását is javasolta a testületnek.
Az üggyel kapcsolatosan javasolta a testületnek Gellai
Józsefné cigánycsalád gondozó véleményének meghallgatását.
A képviselı-testület Gellai Józsefnének a szót megadta.
Gellai Józsefné, mint cigánycsalád gondozó a kérelmet támogatta. Ezek a sportolni vágyó emberek aktívan részt vesznek az
etnikai kisebbség részére szervezett sportnapokon. Hangsúlyozta, hogy megítélése szerint az engedélyt ideiglenes jelleggel
kellene megadni, éppen az egyéb rendezvényekhez terület biztosítás érdekében.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a területi képviselı
javaslatát figyelembe véve a következı határozatot hozta.

30

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/1991/IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Santos
Szabadidı Sportklub részére a Gyomaendrıd, Kossuth téren lévı szabad területbıl 6802 m2 területet biztosít a klub tagjai részére sportcélokra azzal a kikötéssel, hogy a területen továbbra is biztosítani kell az egyéb célokat
szolgáló rendezvények elhelyezésének lehetıségét.
Ezzel egyidejőleg a képviselı-testület a Santos
Szabadidı Sportklub részére 10.000 Ft egyszeri
támogatást biztosít a sportcsarnok mőködési
költségvetése terhére.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az átcsoportosítást vezesse át és az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidı: 1991. szeptember 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Kunság Füszért
által üzemeltetett Október 6. lakótelepi ABC áruház privatizálása során az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az
üzlet élelmiszer jellegétıl eltekint-e, avagy továbbra is
szükségesnek látja az üzlet jelenlegi üzletkörének megtartását. Kérte a testületet, hogy foglaljon állást e témában. Az
ott lakók érdekeit figyelembe véve javasolta a testületnek,
hogy továbbra is maradjon meg az üzlet élelmiszer jellege,
azonban annak nem látná akadályát, hogy az áruválasztékot bıvítsék.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
196/1991./IX.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Október 6. lakótelepi ABC Kisáruház jelenlegi tevé-
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kenységi körének változtatásához nem járul hozzá.
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges írásos nyilatkozatot adja ki. Jelen határozata
visszavonásig érvényes.

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke elıterjesztést nyújtott be a testület elé a Magyar Ebtenyésztık Országos
Egyesületének Gyomaendrıdi Szervezete területigénylésével kapcsolatosan. A szervezet a Zrínyi Miklós utca végén lévı önkormányzati tulajdonú szabad földterületbıl kért 1200 m2 területet, ahol kutyakiképzı pályát kívánnak kialakítani.
A képviselı-testület tagjai a terület odaítélésével egyetértettek és a következı határozatot hozták egyhangú szavazással.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
197/1991./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a magyar
Ebtenyésztık országos Egyesületének
Gyomaendrıdi Szervezete számára kutyakiképzı
terület céljából 1200 m2 területet biztosít a
Zrínyi Miklós utca végén lévı közterületbıl.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a hivatala Lada
típusú személygépkocsi több mint 200 ezer kilométert futott,
az állapota egyre rosszabb, ezért célszerőnek látná egy új
gépkocsi vásárlását. Amennyiben a testület hozzájárulását adná, úgy lehetıség kínálkozna egy Opel gépkocsi vásárlására. Ha
az önkormányzat készpénzzel egy összegben fizetne, úgy 1.200
ezer forintba kerül, azonban lehetıség lenne arra is, hogy
700.000 forint kifizetése egy összegben történne, míg a fennmaradó összeget 3 év alatt kellene kifizetni, ez esetben azonban a gépkocsi szemléztetését Ausztriában lehet megoldani.
Kérte a testület véleményét.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint egy jobb minıségő
gépkocsi a várost is reprezentálja. Javasolta a gépkocsit
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megvásárolni.
Pocsaji Zsolt
állást.

a maga nevében a megvásárlás mellett foglalt

Hangya Lajosné képviselı amellett szólt, hogy az öreg gépkocsit valóban le kell cserélni, de felvetette, nem lenne e célszerőbb Mercedes gyártmányú kisbuszt beszerezni.
Balázs Imre képviselı szintén a megvásárlás mellett szólt, de
megítélése szerint egy összegben ki is kell fizetni a gépkocsi
árát.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint, ha gazdaságossági számításokkal nem tudják alátámasztani egy nyugati
gépkocsi vásárlása és üzemeltetés gazdaságosabb, akkor jogosan
fogja a lakosság a testületet bírálni. Amellett megítélése
szerint egy haszonjármő üzemeltetése gazdaságosabb lenne.
Bátori Gyula képviselı szintén amellett szólt, hogy a következı - szeptember 26-i ülésre készítsen a hivatal egy gazdaságossági számításokkal ellátott elıterjesztést.
Megyeri László fımunkatárs megítélése szerint a városházának
sem kell rosszabb gépkocsit üzemeltetni, mint akármelyik más
vállalatnak, vagy kft.-nek.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények alapján kérte a testületet, foglaljon állást abban, hogy felvállalja e a testület a döntést jelenleg, avagy az alpolgármester
úr javaslatának megfelelıen gazdaságossági számítással alátámasztott ismételt elıterjesztést javasol készíteni.
A képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy gazdaságossági
számításokkal ellátott újabb elıterjesztést készítsen a hivatal.

A polgármester megkérdezte a jelenlévı képviselıket van-e valakinek egyéb mondandója, illetve kíván e valaki interpellációt benyújtani.
Hangya Lajosné képviselı elmondta, hogy a Vorosilov úti iskola és a Diószegi Gyula Bajcsy Zs. úti családi háza közötti kerítést kérnék mind a szülık, mind pedig a családi ház tulajdonosa megjavítani, melyet már többször kértek az iskolától.
Kérte a hivatal segítségét az ügy megoldása érdekében, hiszen
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a Diószegi családnak egy nagytestő kutyája van, ami a rossz
kerítésen könnyen keresztül tud menni, ezzel a gyermekeket veszélyezteti.
Hornok Lajosné képviselı ismételten kérte Öregszılıben a
Kondorosi út 1. szám elıtt 10 m járda kijavítását.
A több interpelláció, észrevétel nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Hangya Lajosné
hitelesítı

Megyeri László
fımunkatárs

Hornok Béláné
hitelesítı

