Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. február
18-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, dr. Kovács Béla, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
dr. Koleszár József képviselı az ülés elsı szünetét követıen ,
Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai
Pálné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Balogh
Károlyné, Schwalm Gyuláné csoportvezetık, Megyeri László fımunkatárs
az önkormányzat intézményeinek vezetıi, a város
gazdálkodó egységeinek, pártoknak, egyházaknak
képviselıi,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait, valamint a megjelent valamennyi érdeklıdıt,
a hivatal jelenlévı dolgozóit. Bemutatta a jelenlévıknek
Losonczi Gabriellát, aki a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztésében
segít Hajdú Lászlónak.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Kruchió Lajos
képviselı úr külföldön tartózkodik, dr. Koleszár József képviselı jelezte, hogy csak késıbb érkezik, Pocsaji Zsolt képviselı nem jelezte távolmaradásának okát.
Ezt követıen kijelölte a jegyzıkönyvi hitelesítıket Hangya
Lajosné és Hornok Béláné képviselık személyében.
Javasolta, hogy az ülés napirendjeként csak az 1992. évi költségvetés tárgyalását kezdje meg a testület.
A javaslattal a képviselı-testület jelenlévı tagjai egyetér45

tettek.
Ezt követıen a polgármester beszámolt a február 6-i ülés óta
eltelt idıszak fıbb eseményeirıl.
Február 7-én az ENCI fıkönyvelıjével folytattak tárgyalást a
tanmőhely kérdésében. Amikor az ENCI konkrét ajánlatokat terjeszt be, akkor a képviselı-testületet tájékoztatni fogja.
Február 8-án részt vett a mozgáskorlátozottak helyi szervezete
által rendezett vacsorán. Február 10-én a gyomai városrész katolikus plébánosával folytattak egyeztetı megbeszéléseket az
egyházi vagyonok visszaadásával kapcsolatosan. Sajnos a megbeszélés eredménytelen volt, miután a plébános úr elképzeléseivel alapvetı problémák voltak. Jelenleg a püspök úrral folytat
tárgyalásokat a helyi plébános, majd ezt követıen ismételten
visszatérnek a helyi egyeztetésre.
Február 10-én részt vett a 3. sz. Általános Iskola tantestületi ülésén. Február 13-án járt a városban Gino Ruggeri úr, aki
Olaszországban több cipıgyár tulajdonosa. A városban egy cipı
tőzdelı üzemet szeretne létesíteni. A szándéka komoly, a városban lévı cipıipari szakemberekrıl elismerıen szólt. A termelékenységgel kapcsolatosan igen komoly elvárásaik vannak az
olasz iparosoknak.
Február 14-én járt itt Vass Csaba néhány szakemberrel. 1k készítik el Gyomaendrıd és Kerekegyháza közös pályázatát.
Február 16-án részt vett az Endrıdi Horgászegyesület közgyőlésen.
Tájékoztatta továbbá a tisztelt testületet arról, a
221/1991./X.15./ számú képviselı-testületi határozatban foglaltakra figyelemmel fegyelmi eljárást indított a sportcsarnok
építése során bekövetkezett hibák kiderítése érdekében. A fegyelmi eljárás még nem záródott le, az azonban az eddigi meghallgatásokból nyilvánvalóvá vált, hogy azért a mőszaki hibáért, amely végsı soron a csarnok használhatatlanságát idézte
elı, Jenei Bálint volt tanácselnök nem hibáztatható, felelısség nem terheli.
Ezt követıen megkérte az alpolgármestereket, bizottsági elnököket, amennyiben van napirend elıtti hozzászólásuk, úgy tegyék meg.
Miután napirend elıtti hozzászólása az érintetteknek nem volt,
így a képviselı-testület megkezdte az 1992. évi önkormányzati
költségvetés tárgyalását.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a jelenlévıket,
hogy az önkormányzat 1992. évi költségvetési tervezetében be46

vételként 481.685 ezer forint szerepel, ebbıl állami támogatás, céltámogatás, egészségügyi TB. finanszírozása 310 millió
forint, az SZJA, illetve annak kiegészítése, valamint a gépjármő adóból 102 millió forint, helyi adókból 10 millió 300
ezer forintot várna a testület, az egyéb bevételeknél, intézmény üzemeltetésnél, mintegy 52 millió forint, illetve 6 millió forint pénzmaradvány.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság, illetve az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökeit, amennyiben van az írásos elıterjesztéshez szóbeli kiegészítésük, úgy azt tegyék meg.
Szeretı Béla bizottsági elnök amikor a pénzügyi bizottság ülésezett, ott az az álláspont született, hogy bizonyos irányelveket kellene a tárgyalás során megszabni. A költségvetés tárgyalásánál egyetlen biztos pontot találtak, mégpedig a bevétel
481 millió forintos összegét. Idıközben kiderült, hogy az igények azonban 29,6 millió forinttal meghaladják a költségvetési
lehetıséget.
A pénzügyi bizottság nem merte felvállalni azt, hogy megszabja, ezeket a többlet igényeket mibıl lehetne finanszírozni. A
bizottság megpróbált rendezı elveket kidolgozni, mely elsısorban az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatait - ezen belül az egészségügy, az oktatás, a közlekedésbiztonság, majd a
közérzet javítási intézkedéseket vennék figyelembe. Kérte a
tisztelt képviselıket, amennyiben valamely területre a költségvetés készítése során pénzt szeretne kapni, úgy jelölje meg
annak forrás oldalát is. Azt is figyelmébe ajánlotta a képviselıknek, hogy idıközben a bevételi oldal is változott, mert
egyértelmővé vált, hogy a helyi adókból nem lesz akkora bevétele az önkormányzatnak, mint amit betervezett.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a képviselıtestület igen nehéz helyzetben van, hisz a 481 millió forint
felosztása igazságosan nagyon nehéz. Kérte a testület tagjait,
térjenek át az érdemi vitára.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke hozzászólása elején köszöntötte az ülésen résztvevıket.
Hangsúlyozta, hogy a képviselık megítélése szerint nincsenek
kellı információk birtokában ahhoz, hogy a költségvetésrıl 1-2
napon belül döntsenek, megalkossák a rendeletet. A maga részérıl a kiadott költségvetési tervezetet nem tudja elfogadni. Az
ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén szintén erre az álláspontra
jutottak. Hiányolta, hogy a költségvetés készítését nem elızte
meg egy részletes elemzés az intézmények kapcsán. Kifogásolta,
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hogy nem történtek meg a pénzügyi ellenırzések, amelyekre alapozni lehetne a döntésüket. Megítélése szerint fokozatosan
kellett volna ellenırzéseket végezni az intézményeknél, hiszen
a város költségvetésének közel 3/4-ed részét az intézmények
emésztik fel. Miután a képviselıknek nagyon kevés az információja az elızı évekrıl, így nehéz helyzetben vannak akkor,
amikor igazságos és reális költségvetést szeretnének készíteni.
Problémának találta, hogy a költségvetésbıl megszavazott öszszegek felhasználása nem kerül ellenırzésre. Ugyanakkor azt is
kifogásolta, hogy a felvetett problémák megoldására nem történik intézkedés, pl. a kerékpárút a Tamási Áron útnál, stb.
Egyáltalában hiányzik az ellenırzés, amelyekre példát is sorolt fel. Megítélése szerint a végrehajtás ellenırzés nélkül
semmit sem ért. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot elmarasztalta, hiszen az ellenırzések elmaradásáért ık a felelısek.
Nagymértékben kifogásolható a költségvetés tervezet készítésének módja. Kifogásolta, hogy a hivatal nem kért elızetes költségvetés-tervezetet az intézmények vezetıitıl, hiszen a belsı
problémákat ık látják leginkább. Kifogásolta továbbá, hogy a
bizottsági elnökök véleményei nem szerepelnek a költségvetés
tervezetben, amit bizonyít a 44 milliós plusz igény.
úgy tőnik, hogy a tervezet nem az illetékes szakemberektıl
szerzett információk szerint készült el. A készítés módja miatt a tervezet politizál, tisztességtelen alaphelyzetet teremtve ezzel. Hibának tartotta, hogy a tervezet csak akkora
kiadást engedélyez, mint a bevétel, nem élt a hitelfelvétel
esetleges lehetıségével.
Neki, mint a város 1/10-edének képviselıjének az a célja, hogy
a lakosság egészének össz igénye megjelenjen a költségvetésben és ezek közül az igények közül pedig a képviselı-testület
döntse el, melyek azok az igények, melyeket a város finanszírozni tud. Ha azonban az igényeket elızetesen a testület elıtt
már szelektálják, akkor a hivatal az, aki politizál. úgy tőnik, a döntési helyzet nem a testületé. Fontosnak tartotta
volna, hogy valamennyi igény megjelenjen, mert ha lesz tartalék, elıre lehet rangsorolni a most teljesítetlen, de reális
igényeket.
Miután a tervezet készítésével igen alapos kifogások merültek
fel, így személy szerint javasolta, hogy a képviselı-testület
átmeneti gazdálkodásról alkosson rendeletet, mely megoldási
lehetıséget mindenkinek megfontolásra ajánlott.
Dr. Frankó Károly polgármester úgy érezte, hogy nem elsısorban
a hivatal marasztalható el a költségvetés elıkészítése kapcsán
felvetettek miatt, hiszen sem az intézményvezetıktıl, sem a
képviselı-testület tagjaitól korábban nem érkeztek jelzések,
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csupán az elmúlt 1-2 hétben. Mindenképpen szükségesnek látta,
hogy a testület a jelen ülésen határozza meg a továbbhaladás
irányvonalait.
Az átmeneti költségvetésre való berendezkedésnek azt a veszélyét látja, hogy amennyiben az intézményeknek egy ideiglenes
költségvetést adunk, és részletes elemzı munkával belenézünk a
napi dolgaikba, hónapokig nem lesz az önkormányzatnak végleges
költségvetése. Megítélése szerint a városfejlesztés is nagyon
fontos kérdés, ugyanakkor az egészségügy néhány kérése, pl. a
rendelık ajtainak párnázása, stb. szintén fontos dolog, hiszen
ezek is mind közérzet javító tényezık.
Kérte a képviselıket, hogy döntsenek abban, átmeneti gazdálkodásra állnak-e be, vagy a költségvetés valamely alternatívájának elfogadásáról tárgyalnak a továbbiakban.
Jenei Bálint képviselı hangsúlyozta, sok tekintetben egyetértett Gellai képviselıtárssal. Mindenesetre önkritikusabban nézi a dolgokat, megítélése szerint nem csupán a hivatal felelıs
azért, hogy a költségvetés készítése során ilyen problémák
jöttek elı.
A képviselı-testületnek jóval korábban meg kellett volna határozni egy bizonyos prioritást, Ennek hiányában kicsit kiadta a
testület a kezébıl az irányítást. Egyetértett a szakemberekkel
abban, hogy az intézményeknél tisztázni kell a valós költségigényeket, habár nem biztos hogy e mostani alkalom a legmegfelelıbb erre. Azzal semmiképpen sem ért egyet, hogy oda kellett
volna adni az elıkészítést az intézmény vezetıknek, hisz az
semmi jót nem eredményezett volna. Az intézményvezetık kevésbé
tudnak önmérsékletet tanúsítani. Magáról a tervezetrıl és a
pótlólag beérkezett igényekrıl elmondta, hogy gyakorlatilag
az egész 44 milliós plusz igénynek hiányzik a fedezete, hiszen
tartalék nélkül nem készíthetik el a költségvetést, nem kezdhetik el a gazdasági évet. Mindenesetre nehezen tudja a maga
részérıl elképzelni, hogy két napon belül költségvetési rendeletet lesz képes elfogadni a testület, a maga részérıl adna
egy hét haladékot és a hó végéig valószínőleg sikerülne egyezségre jutni.
Megítélése szerint kicsit szelektálni kellene, ugyanakkor kutatni kellene a bevétel növelésének lehetıségét. Egyetértett
abban, hogy egy szolid mértékő hitelfelvétel lehetıségét sem
szabad elvetni. A szükség költségvetésnek eltudná képzelni az
eredeti költségvetés A alternatíváját, az év hátralévı részében keresni kellene a lehetıséget a meglévı feladatok megoldásához. A gyakorlati élethez ez igazodna leginkább. Természetesen ez igen komoly ráfigyelést igényelne az intézmények gazdálkodására.
Végezetül hangsúlyozta, meg kellene nézni a költségvetésen be49

lül tudnak-e még pénz átcsoportosítani.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, hogy a maga részérıl szakmai szemszögbıl nem tud vitába szállni az egésszel.
A Gellai úr felvetésével alapjaiban egyetértett.
A sporttal kapcsolatosan korábbi felvetésekkel kapcsolatosan
abban látta a hibát, hogy igaziból nem az egészségvédı testnevelés valósul meg. Emlékeztette a tisztelt testületet arra
is, hogy egy évvel korábban az önkormányzat a THERMÁL INVEST
RT.-be beszállt a sportpálya területének egy részével, azonban
a sportnak ezt semmivel sem ellentételezte. A sport és az iskola költségvetését szembeállítani nem tartotta igazán szerencsés megoldásnak. A költségvetést bírálhatja ugyan a testület,
de az tény, hogy a költségvetést szakemberek készítették el, a
bizottságok megtárgyalták, nem mondhatják rá hogy rossz, tárgyalásra alkalmatlan. Felhívta a testület figyelmét a hosszú
távú területfejlesztési koncepcióra, melyben a ciklus második
évét úgy határozták meg, hogy a mőködést kell biztosítani. A
város mőködtetésébe pedig a labdarugó szakosztály is beletartozik. A maga részérıl nem látta értelmét annak, hogy átmeneti
költségvetésre rendelkezzen be a város. Megítélése szerint az
állami költségvetés leosztási módja maga is átmeneti.
A kölcsön felvételét, akkor amikor éppen egy nagy visszafizetési hullámban van az önkormányzat a maga részérıl nem támogatja.
Természetes, hogy az intézmények problémái mindenki számára
fájdalmasok. Az egészségügy támogatására mindenképpen célszerőnek látná tartalékolni, a forrását azonban nem tudta megjelölni.
Végezetül hangsúlyozta, hogy a szakapparátusnak meg kell adni
a bizalmat.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint csak azzal az összeggel lehet gazdálkodni, mely a költségvetés bevételi oldalán
jelentkezik. Azt is figyelmébe ajánlotta a testületnek, hogy
ez a bevételi összeg csak kevesebb lehet. Az ideiglenes költséggel való dolgozást nem támogatta. Az intézmények költségvetésébıl le kell faragni annyit, hogy a 481 millió forint elég
legyen és tartalék is maradjon. Az intézményeknek is tudomásul
kell venni, hogy kevesebb pénzbıl kell gazdálkodni.
Dr. Kovács Béla bizottsági elnök úgy látta, hogy kezdenek körvonalazódni a dolgok. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tavalyi évhez képest az intézmények normatívái alapvetıen megváltoztak. Egy olyan gazdasági helyzetben, mint ami most
van,nehéz a prioritásokat meghatározni. Az intézmények 5 %-os
dologi automatizmust kaptak, holott az infláció mértéke várha50

tóan 30 %-os lesz. Az országos költségvetésben szereplı normatívát az önkormányzatoknak az oktatási intézményekre adta. A
gyomendrıdi intézmények az elmúlt években megtanulták a szorult helyzetben gazdálkodást. Megítélése szerint nem olyan
nagy gond az, ha több az igény, mint a pénz, hiszen azért van
a képviselı-testület hogy meghatározza, melyek azok a feladatok, igények, melyeket támogat, szükségesnek lát, és melyek
amelyeket nem tart halaszthatatlannak. Az oktatás és a közmővelıdés a költségvetésbıl 210 millió forintot kapna, melyhez
5.744 ezer forintot kért pluszba, vagyis össz költségvetésének
2,6 százalékát. A szociális és egészségügy 70 millió forinttal
dolgozik, melyhez pluszban kért még 6 millió forintot. A Polgármesteri Hivatal a mezıgazdasági bizottsági kéréssel együtt
saját költségvetése 16,3 %-át kérte. Az elhangzottakat mindenki figyelmébe ajánlotta.
Ezt követıen a képviselı-testület szünetet tartott.
A szünet után dr. Koleszár József képviselı megérkezett, így a
képviselı-testület 19 tagja közül részt vett az ülés további
vitájában 17 fı.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra, hogy szereplı tartalékból a testület korábbi határozatainak megfelelıen már 2,3 millió forintot különbözı célokra biztosítottak. Megítélése szerint a tervezet 1. alternatíváját és
a pluszként felmerült igényeket kellene egymás felé közelíteni.
Hornok Lajosné képviselı elöljárójában hangsúlyozta, hogy a
hivatal szakembereit a költségvetés készítése kapcsán nem érheti vád. A tervezetet meg kellett csinálniuk, viszont a vele
kapcsolatos elvárásokat a testületnek kellett volna megadni.
Megítélése szerint az ez évi költségvetés éppen olyan mint a
tavalyi, a testület ugyanazt a hibát követte el, mint korábban.
Meg kellene nézni az intézmények jelenlegi tárgyi és személyi
feltételeit, mi az intézmény feladata, és annak végrehajtása
mennyibe kerül. Ehhez kell odaadni a pénzt, és annak felhasználást pedig ellenırizni kell.
Elmondta, hogy az elızı év alapján a tartalék felhasználásával
maga részérıl rossz tapasztalatokat szerzett, többszázezer forintokat adott a testület anélkül, hogy a kiadott összegek
felhasználását ellenırizte volna a testület.
Javasolta, hogy sorrendet határozzon meg a testület a feladatok ellátásával kapcsolatosan, illetve a felújítások kapcsán
kérte a testületet, hogy néhány égetıen fontos feladat ellátását mindenképpen engedélyezzék. A hitelfelvétel gondolatával
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nem értett egyet. Az intézményeknél a vizsgálatok megkezdését
javasolta, amely nem elsısorban pénzügyi vizsgálat lenne.
A maga részérıl megkérdıjelezte, hogy az intézmények gazdaságvezetıi mindenhol megtesznek-e mindent a gazdaságos mőködésért.
Hangya Lajosné bizottsági elnök az egészségügyi és szociális
bizottság, valamint a saját véleményét kívánta elmondani.
A hivatal által elkészített tervezetet jónak tartotta, miután
a képviselı-testület a követendı irányvonalat nem szabta meg.
A szociális és egészségügyi ágazat költségvetésével kapcsolatosan a következıkre hívta fel a figyelmet. Az ápolási díjak
vonatkozásában a költségvetésben szereplı összeget nem tudják
elfogadni. Illetve minden segélyezési fajtánál nem lehet megtenni a város lakóival az l. alternatíva elfogadását. Tarthatatlan állapotnak tartotta pl. , hogy az aki beteg gyermekét
ápolja az 5.400 Ft-ot kap, míg a munkanélküli járadékra sem
jogosult kaphat 5.000 Ft-ot. Nagyon vigyáznia kell a testületnek, hogy a szociális hálón ne essenek ki a város lakói.
A másik fontos terület az egészségügy. Az egészség a legnagyobb érték, éppen azért az egészség megóvásáért, illetve annak helyreállításáért mindent meg kell tenni. Ehhez viszont
pénz kell. A Tb. által finanszírozott egészségügyi intézmények
5 %-os dologi és 10 %-és bérfejlesztési automatizmust kaptak.
A bérfejlesztést viszont még nem kapták meg az egészségügyi
dolgozók. Az önkormányzati törvény értelmében az önkormányzat
kötelezıen ellátandó feladatai között szerepel az egészségügyi
alapellátás biztosítása. Az egészségügyi bizottság felmérte,
ha az önkormányzat nem támogatja az egészségügyi alapellátást,
úgy színvonalromlás következik be. Az orvosi alapellátásunk ma
sem mondható városi színvonalúnak, tehát e színvonal csökkentését nem engedheti meg a város magának. Nincs labor, nincs a
fogászaton önálló fogászati szék, a gyermekorvosi rendelık az
alapvetı követelményeknek sem felelnek meg. Komoly hátrányban
vagyunk a városi ellátás vonatkozásában, és egyre tarthatatlanabb, hogy pl. labor vizsgálatra Szarvasra vagy Békéscsabára
kell utazni. A kiadott anyagból kitőnik, hogy 83307 fı részesül alapellátásban.
Mind a város polgárai, mind pedig az egészségügyben dolgozók
nevében kérem, hogy az önkormányzat költségvetésébıl 2 millió
forinttal támogassa meg az alapellátást.
Az egészségügyi intézmények, közöttük a bölcsıdék is próbálnak
takarékosan gazdálkodni, viszont az idısek szociális ellátásánál 1 millió 92 ezer forintot kértünk. Ezt azzal indokoljuk,
hogy
15 ággyal több van, az idıseknek pedig egyre szükségesebb a
szociális étkeztetés.
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A kérésekre a forrást is megjelölte. Emlékeztette a képviselıket, hogy az egészségügyi ágazatban tavaly volt 5.069 ezer forint, amelyet akkor nem használtak fel, tartós betétbe helyeztek.
Ennek az összegnek a felhasználására több elképzelés is volt,
azonban nem mertek konkrét lépés tenni ez ügyben.
Ismételten kérte a testületet, hogy lehetıség szerint támogassa az egészségügyet.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével ismételten javasolta a testületnek, hogy a rendezı elveket mindenképpen határozzák el.
úgy gondolom, mondta, hogy a városháza rendbetételére betervezett 2 millió forintból 1 millió forintról lemond, melyet más
célokra át lehet csoportosítani, elsısorban az egészségügy
feladataira.
Jenei Bálint képviselı a rendezıelvek meghatározásához a következıket javasolta.
A maga részérıl az intézmények vonatkozásában nem merné kimondani, hogy az intézményektıl bizonyos összeget vegyenek el.
A jelenlegi ismeretek alapján az 1. alternatívát javasolná elfogadásra.
A városfejlesztés területén van egynehány tétel, melyet esetleg lehetne csökkenteni.
1 millió forint szerepel a Fı út zárt csapadékvíz csatornájának megépítése, Selyem út útépítés - a gyomai városrészben -.
A lakásépítési támogatás területén is elképzelhetı bizonyos
csökkentés. Itt megoldást jelentene, ha csak lakás építéshez,
befejezéshez adna az önkormányzat támogatást. A piac kialakítása szintén halasztható feladat mindkét városrészben. A közlekedésbiztonsági berendezések elhagyásával szintén csökkenthetı a kiadás, valamint a városháza felújítását is halasztani
lehet. Így közel 9,5 millió forint csoportosítható át.
Egyetértett azzal, hogy a többletigényekbıl elsıdlegesen
az egészségügyet támogatnák mintegy 1,5 - 2 millió forinttal,
melyet mőszerpark fejlesztésére fordítanának. Az egészségügy
által benyújtott anyagban igen komoly mőszerigények szerepelnek. Valószínőnek tartotta hogy az anyag összeállítói egyetértettek azzal, miszerint a felsorolt igények egy év alatt nem
elégíthetıek ki, azonban az igények jogosak, így ennek teljesítésére egy koncepciót kellene kidolgozni. Rangsorolni kellene a beszerzések fontosságát. A rangsorolás megállapítására
egy ad-hoc bizottságot kellene alakítani, mely kidolgozná a
három éves programot.
Javasolta továbbá, hogy szerepeljen az anyagban a közkifolyók
vízdíjának problémája, javasolta a Hısök útja felújítását, az
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Endrıdi ABC parkolóját, a Selyem út endrıdi szakaszának felújítását, az Október 6. ltp. fásítását, az Ipari iskola járdáját, a Petıfi utcai rázató befejezését, az endrıdi temetı parkolójának megoldását, a vásártér parkolási lehetıségének megoldását, valamint az állai hullák ártalmatlanítására kért öszszeget is biztosítani kell.
Hunya Lajos képviselı számításokat végezve megállapította,
hogy az összes bevétel úgy a 481 millió forint, az összes kiadás pedig 511 millió forint, tehát a különbözet 6 %. Véleménye szerint az intézményeknek egységesen le kellene mondaniuk
a saját költségvetésük 6-7 %-áról, így maradna a városnak tartalékja, ugyanakkor ezt tudná leginkább megoldhatónak elfogadni. Ez politikai szempontból is a legjobb megoldást hozná.
Gellai József alpolgármester a felvetéssel nem értett egyet,
hiszen nem ismeri a testület, van-e lehetıség elvenni 6 %-ot.
Éppen ezért is hiányolta az elıkészítés során a bıvebb információkat. Az intézmények között hatalmas különbségek vannak.
Miután nem történtek meg a szükséges pénzügyi vizsgálatok, így
nem tudják meghatározni, melyek azok az intézmények, amelyek
több pénzzel rendelkeznek a feladatuk ellátásához, mint az valóban indokolt lenne. A maga részérıl továbbra is az átmeneti
gazdálkodás lehetıségét támogatta, ezzel éppen a képviselıtestületnek adnák meg a lehetıséget az intézmények gazdálkodásának megismerésére.
Nem bízik abban, hogy amennyiben a testület az 1991. évi
költségvetés zárszámadását megismeri, akkor felelısségteljesebben tudna dönteni. Kérdés, hogy megvan-e a lehetıséget a
pénzek nyomon követésére. Az intézményeknél megvan, tehát meg
is kell nézni hozzá teszik a biztosított pénz összegeket.
Továbbra is hiányosságnak tartotta, hogy a tervezés során az
intézményvezetık nem lettek bevonva a munkába, éppen ezért a
tervezetet nem tudta a maga részérıl elfogadni, annál is inkább, miután a demokrácia egyik fı jellemzıje az alulról történı építkezés. Azt megítélni, hogy az intézményvezetık által
benyújtott igények jogosak-e vagy sem, vizsgálat nélkül szinte
lehetetlen, vizsgálatot pedig senki nem végzett. A maga részérıl továbbra is az átmeneti gazdálkodást szorgalmazta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az egészségügyi ágazatban az alulról történı építkezés elve érvényesült. Mind az egészségügyi gondnokság, mind pedig az ÖNO számításai figyelembe lettek véve.
Dr. Frankó Károly polgármester megjegyezni kívánta, hogy éppen
a szociális bizottság az, amely az elmúlt évben is a legjob54

ban végezte a munkáját, ugyanakkor éppen az egészségügy a legszegényebb ágazat. Meggyızıdés, hogy az intézményeknél is lehet még megtakarítást elérni a jobb szervezéssel, nagyobb odafigyeléssel.
Kérte a testületet, hogy
a vita során határozzák meg a rendezıelveket, valamint döntsenek abban, hogy az átmeneti gazdálkodásra állnak-e rá, avagy költségvetést fogadnak el.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök bizonyos megszorításokkal
egyetértett az átmeneti költségvetés kidolgozásával.
Elmondta, hogy a városfejlesztésre a költségvetésben szereplı
összegek hogyan oszlanak meg. Miután a betervezett összegbıl
40 millió forint a felvett hitelek visszafizetésére fordítandó, illetve a fennmaradó 42 millió forintból 10 millió forint
áthúzódó feladatok finanszírozására szolgál, 10250 ezer forint
szerepel a lakásépítési támogatásra, igazgatás korszerősítésre, lakás felújítási alapra. Tehát 22 millió forint marad,
melybıl 10 millió forint a helyi adókból származó bevétel, melyet az önkormányzatnak kötelessége visszaforgatni. Marad tehát az egész város fejlesztésére 12 millió forint, amit el lehet dönteni, hogy a továbbfejlıdéshez sok, vagy kevés. A maga
részérıl csak valamennyi bizottság véleményének meghallgatása
után tud nyilatkozni az esetleges feladatátcsoportosításokról,
illetve néhány feladat elhagyásáról.
A városfejlesztési bizottság által leadott többletigények a
területi képviselıktıl beérkezett igények alapján merültek
fel, mely összesen 12,5 millió forint. A városfejlesztésre
fordítandó pénzösszeg több éves program megalapozását szolgálná, illetve olyan feladatok szerepelnek, mely a város lakosságának közérzetjavítását célozta meg. A piac kialakításának elhalasztásával nem ért egyet. Nem ért egyet továbbá a Fı út
zárt csapadékvíz-elvezetı csatornája megépítésének elhagyásával.
Végezetül hangsúlyozta, hogy ha egy erısen szőkített költségvetéssel is, de be kell indítani az évet.
Balázs Imre képviselı a Hunya képviselı úr által elmondottakkal ért egyet. A városnak mindenképpen kell hogy legyen költségvetése.
Javasolta, hogy a bizottságok ismételten üljenek össze, igyekezzenek megegyezésre jutni, majd pedig a testület elé terjeszteni a javaslatukat.
Bátori Gyula képviselı a maga részérıl nem tudta elfogadni az
alpolgármester úr javaslatát az átmeneti gazdálkodásra. Az eddigi vitából is kitőnt, hogy a bizottsági elnökök, az intézményvezetık nem fognak lemondani önként a többletigényeikrıl.
Megítélése szerint a hivatal által elıkészített rendelet55

tervezet 1-es és 2-es alternatívája között kell dönteni.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint a városfejlesztésrıl ne szabad lemondani, a gyomai piactér áthelyezésének elhalasztásával sem értett egyet. Nyílván való, hogy nem
minden városfejlesztési feladatot tudnak a ciklus ideje alatt
befejezni, de ha elkezdik, a következi testület kényszerítve
lesz az elkezdett feladatok befejezésére.
Jenei Bálint képviselı az átmeneti költségvetéssel úgy tudna
egyetérteni,ha a mostani tervezet 1-es alternatíváját fogadnák
el és a többletigényeket pedig megvizsgálnák és késıbb döntenének az esetleges elfogadásukat illetıen. Véleménye szerint
nem az apparátusnak kell bebizonyítani az igények jogosságát,
hanem magának a kérelmeznek.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint a tervezetet és a
többletigényeket együtt kellene kezelni. A szelektálást az
elıterjesztésbıl és a pótigényekbıl javasolta megtenni.
Egyetértett azzal, hogy legyen a városnak elfogadott költségvetése, ugyanakkor szükségesnek látta az intézmények tüzetes
ellenırzését is.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az átmeneti költségvetést továbbra is támogatta azzal, hogy amennyiben a vizsgálat eredményeként bebizonyosodik, hogy a költségvetésben elfogadott öszszege magas, úgy elvonni is lehessen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a lakásgazdálkodásra fordítható összeggel kapcsolatosan elmondta, hogy az elızı évi több
mint 5 millió forinttal szemben ez évben 7.375 ezer forintot
terveztek e célra. Hozzátette, hogy miután a fiatal, elsı lakáshoz jutóknak az OTP a 150 ezer forintot vissza nem térítendı támogatást nem biztosítja, így az önkormányzatra hárul e
feladat is. Az elmúlt évben 150 ezer forintot csak azoknak
biztosítottak, akik az újkertsoron építkeztek. Ebben az évben
viszont már megfontolandó, hogy a korábbi gyakorlat jelent e
segítséget az építkezıknek.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint az elhangzott
koncepciókat kellene egymáshoz közelíteni. Mindéképpen szükségesnek ítélte meg egy legitim költségvetés elfogadását. A
többletigényekkel kapcsolatosan az illetékes bizottságok ismételten üljenek össze és tegyenek javaslatot a képviselıtestület elé. A hitel felvételét nem támogatta a jelen gazdasági helyzetben. A hiányzó összeget a kiadások mérséklésével
kell megoldani.
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Dr. Frankó Károly polgármester az intézményvezetık által benyújtott többletigények elbírálásához a testület egyetértése
esetén lehetıséget adott az igények alátámasztására.
Átadta a szót az intézményvezetıknek.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Általános Iskola igazgatója az elhangzottakból azt szőrte le, miszerint a testület az intézmények által benyújtott igényeket túlzottnak tekinti. A 3. sz.
Általános Iskola sem az 1. sem a 2. számú alternatíva eltált
biztosított elıirányzatból nem tudja biztosítani a folyamatos
mőködést december 31-ig. A mőködıképességük biztosításához hiányzik l millió forint. Ha lehetıséget kapnak rá, akkor az
igényük jogosságát, akár egy átfogó vizsgálat mellett is bizonyítani képesek.
Kovács Gábor az 1. sz. Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy az elmúlt évek során az iskola mindig igyekezett a kapott
pénzösszegbıl kijönni, pótigényt nem nyújtottak be. Most
azonban úgy tőnik, abból a kevésbıl is lefaragni kívánnak a
képviselık.
Az 1. sz. Általános Iskolának 545 tanulója van, 340 tanuló
számára biztosítanak étkezést, 70 felnıtt dolgozójuk és 3 iskola egységük van. 2 iskolaépületben vízöblítéses WC-t építettek, amely a költségnövekedéshez hozzájárul. Az iskola mőködési költségvetése 25.300 ezer forint, melybıl a bér és egyéb
járuléka 20.700 ezer forintot tesznek ki, marad tehát a konkrét mőködésre, fejlesztésre 4,6 millió forint. Szakmai program
beindításához kértek többlet 50 ezer forintot, illetve a
Sallai úti iskola részbeni felújításához a felújítási alapból
200 ezer forintot. A szakmai programot mindenképpen beindítják, azonban azt, hogy a Sallai úti iskolához kért 200 ezer
forintot soknak találja-e a testület vagy sem, azt a képviselıkre bízza.
Elismerte, hogy nincs minden iskola azonos helyzetben, azonban
egy alapos vizsgálat talán azt is kiderítené, hogy ez miért
alakult ki. Az átfogó ellenırzések megtartását támogatta.
Farkas Istvánné a 2. sz. Általános Iskola igazgatója hozzászólása elején hangsúlyozta,hogy miután csak néhány hónapja áll
az iskola élén, így még nem látja át teljes egészében a gazdasági kérdéseket. Az elmúlt évben megkezdett WC építését mindenképpen be kívánják fejezni ez évben, azonban az épületek
rossz állagán is javítani kellene. A 2. sz. Általános Iskolához tartozik a napközi konyha, illetve a Zeneiskola is. Amenynyiben az önkormányzattól nem kapnak támogatást, úgy a fejlesztéseket nem tudják megvalósítani.
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R. Nagy János a 617. sz. Ipari Iskola igazgatója elmondta,
hogy az iskola - új iskola lévén - abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a költségvetését elıre leadhatta. A 2. sz. alternatíva az iskola tulajdonképpeni reális igényét tartalmazza. Az iskola az 1. sz. alternatívát nem tudja fogadni. Az 1es és 2-es alternatíva közötti összeget esetlegesen el tudná
fogadni azzal, hogy amennyiben a mőködés során gondja támad az
iskolának és egy esetleges vizsgálat a pótigény jogosságát elismeri, azt megkaphatják. Magával az ellenırzésekkel egyetért,
ez az intézményeknek is hasznos lenne.
Dr. Kovács Béla a Kner Imre Gimnázium igazgatójaként elmondta,
ismeretes, hogy az oktatási intézmények az elmúlt években maradékelven mőködtek. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy
a jövı évtıl elképzelhetıen az állam által oktatás leadott
normatívát
oda kell adni az oktatásnak, illetve azt akkor mi
lesz a város költségvetésével.
Az 1. alternatíva a gimnázium
esetében 1.423 ezer forint, a 2. alternatíva 1.340 ezer forinttal tartalmaz kevesebbet, mint ami a normatíva szerint
megilletné az intézményt. Amennyiben az új igényeket is teljesítené az önkormányzat, akkor 819 ezer forinttal maradnának el
a normatívától. Másfél évvel ezelıtt már fel kellett adni
olyan dolgokat, mint a korrepetálás, felzárkóztatás, tehetség
gondozás, illetve a munkaközösség vezetı pedagógusok díjazása.
Miután a költségvetésbıl más formában nem tudtak kijönni, ezeket a tevékenységeket megszüntették, az iskola csak alaptevékenységgel mőködik, ami a tanulók rovására mehet. A szülık
igényelnék ezeket a többlet szolgáltatásokat. A törvény lehetıséget adna arra, hogy ezeket a költségeket áthárítsák a szülıkre, azonban ezt a mai helyzetben nem lehet megtenni. Az intézmény a vizsgálatok elvégzésétıl nem zárkózik el.
A jövıre nézve jónak tartaná, ha a hivatal megadná, mely ágazatokra mekkora összeget
Bere József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola igazgatója
felhívta a testület figyelmét arra, miszerint a mg. iskola a
korábbi években a mezıgazdasági üzemektıl kapott támogatást a
szakmunkásképzéshez. Ebben az évben is igyekeznek összeszedni
ezt az összeget.
Dr. Gedei Margit városi fıorvos elöljárójában megköszönte a
képviselı-testület kedvezı hozzáállását az egészségügy problémáihoz. Elmondta, hogy az önkormányzatnak feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Társadalombiztosítási Igazgatóság csupán az egészségügyi alapellátásban dolgozók bérét,
valamint 5 %-os dologi automatizmust fedez. Sajnos az 5 %-os
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dologi a gyógyszerárakat sem fedezi. Tájékoztatásul elmondta,
hogy az egészségügyi alapellátást az elmúlt évben 83788 fı
vette igénybe, a fogászati rendelésen 10750 beteg jelent meg,
és a különbözı szakrendeléseket 37083 fı vette igénybe, az
ügyeleten pedig 4500 fıt láttak el.
Az egészségügyi ellátás négy épületegységben történik, melyek
állapot siralmas, az épületek jócskán mőemlék korúak.
Az önkormányzat elı terjesztett igények csak a legalapvetıbb
dolgokra irányultak. Mindenképpen szükségesnek látta a kislabor kialakítását, hiszen a város lakossága laborvizsgálatokra
eddig Szarvasra, Békéscsabára kényszerült beutazni. Ugyanakkor
az is tény, hogy a mőszerellátott csak minimális. A TB. sajnos
új gépek, mőszerek beszerzését nem támogatja, azonban azok mőködési költségét biztosítja.
Figyelmébe ajánlotta a testületnek, hogy hosszú távon gondolkodni kell egy új központi rendelı kialakításában.
Gellai Józsefné a Gondozási Központ vezetıje felhívta a testület figyelmét arra, hogy az ország legelöregedettebb térsége
Békés megye, azon belül is Gyomaendrıd az elsık között van.
Elmondta, hogy eddig is igyekeztek takarékos gazdálkodást
folytatni, mindent megtettek az intézmény mőködtetésének biztosításáért, az idısek ellátásáért.
A maga részérıl az intézmény számára a 2. sz. alternatívát
tudta elfogadni az ágazat költségvetését az biztosítaná.

Dr. Csoma Antalné a 2. sz. Napközi Otthonos óvoda vezetıje
hangsúlyozta, hogy az intézmény mőködıképessége biztosított.
Az állami költségvetésben szereplı normatív támogatás csupán a
dolgozók bérét fedezi.
A költségvetést a dolgozókkal megtárgyalták, melynek alapján a
gazdaságvezetıvel egyeztetve kérték a szakmai munka javítására
a 400.000 Ft többlettámogatást.
Hangsúlyozta, hogy mint új vezetı fejleszteni, bizonyítani
szeretne a szakmai munkában, ehhez azonban feltétlen pénzre
van szükségük. A 2. sz. alternatívában szereplı összeget mindenképpen kérte a testülettıl.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elöljárójában az átmeneti
költségvetésrıl kívánt szólni. Kifogásolta, hogy a vita során
nem esett arról szó, meddig maradna érvényben az átmeneti
költségvetés. Ha rövid ideig, talán elfogadható lenne. Azonban
egy hónap alatt az intézmények részletes pénzügyi és szakmai
ellenırzését nem lehet megoldani, tehát nem igen jutnának
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elıbbre, ehhez egy fél éves átfutásra lenne legalább szükség.
Ebben az estben azonban az intézmények egy visszafogott gazdálkodást folytatnának. Ugyanakkor arra is felhívta a testület
figyelmét, amennyiben nem alkotják meg a költségvetésrıl szóló
rendeletet, úgy a benyújtott, és még benyújtani kívánt céltámogatási pályázatokat elveszítik. Ugyanakkor azt is figyelmébe
ajánlotta a testületnek, hogy akármennyire szőkös is ez a
költségvetés, azért mégis jutott minimális fejlesztésre is
lehetıség. Hiányolta a testület részérıl, hogy nem adták meg
a hivatal részére az irányvonalat, és ez a bizottságoknál sem
fogalmazódott meg egyértelmően. A költségvetés készítését megelızıen az intézményektıl kértek különbözı adatokat, pl. a
felújítással kapcsolatosan is. A felújítási igények több mint
50 millió forintot tettek ki. Az intézményektıl elıre nem kértek be költségvetést, hiszen az állami költségvetés egyértelmően meghatározta, hogy 10 %-os bér, és 5 %-os dologi automatizmust kell biztosítani. A tervezés során azt vették figyelembe,hogy vannak olyan intézmények, amelyek bizonyos többlet
feladatokat láttak el. Ilyen pl. az ipari iskola vagy a Gimnázium a kereskedelmi szakközépiskola fejlesztésére. Ezt követıen néhány szóban elmondta a két alternatíva közötti különbsége. Hangsúlyozta, hogy az oktatási intézmények között igyekeznek az egységesítést megteremteni, így vannak olyan iskolák, akik e szempontból rosszabbul járnak. Ugyanakkor a tervezés során figyelembe kellett venni a testület, a bizottságok
korábbi döntéseit is. Ugyanakkor a tervezés során figyelembe
kellett venni néhány 1993. évi fejlesztést is, pl. szennyvízprogram, melyekhez a tervezési költséget ez évben biztosítani
kell, ahhoz, hogy céltámogatást lehessen e feladatokra benyújtani. Elismerte, hogy az egészségügy a tanácsrendszerben,m de
a jelenlegi önkormányzati rendszerben is hátrányosan volt kezelve. Ehhez hozzájárul a Tb. bizonytalan helyzete is.
Nagy Antal a GYESTK nevében elmondta, hogy a Gyomaendrıdi Futball klub helyzete, mint minden más egyesületé szintén nagyon
rossz. Amit a költségvetésükben szerepeltek, mind reális adatok, hiszen mind a csapat utaztatása, mind pedig az egyéb
költségek jelentısen megnövekedtek. Amennyiben a testület az
1. sz. alternatívát szavazza meg a sportkör részére, úgy akár
be is lehet zárni a kaput.
úgy gondolom - mondta, hogy miután a városnak a költségvetésébıl csupán 0,9 %-ot kérnek, így azt a nehéz helyzet ellenére
is megkaphatják.
Dr. Frankó Károly polgármester a sportkör által elmondottakkal
kapcsolatosan kifogásolta, hogy a gyerekek sportolásáról nem
esett szó. Pedig egy ekkora költségvetésbe annak is bele kel60

lene férnie, az utánpótlás neveléséért is tenni kellene valamit. Túl sokba kerül a városnak a foci.
Gellai József alpolgármester mindenekelıtt elnézést kért a hivatal dolgozóitól, ha szavait bántóan lehetett értelmezni.
Meggyızıdése, hogy az átmeneti költségvetés készítésével idıt
adnak saját maguknak az intézmények vizsgálatának elvégzésére,
illetve arra, hogy reális költségvetést készítsenek.
Továbbra is meggyızıdése, hogy az elıkészítı munka nem volt
megfelelı, az elıterjesztésbıl nem tőnik ki minden igény. Az
intézményeknél az esélyegyenlıséget meg kell teremtene.
Kifogásolta, hogy a testületnek sincsenek konkrét elképzelései
a költségvetés kapcsán. A vita során valamennyi intézményrıl
szó esett már valamilyen formában, kivéve a polgármesteri hivatalt.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetésbe
beállított, a városháza rendbetételére szolgáló 2 millió forintból 1 millió forintot át lehet csoportosítani az egészségügyhöz, így viszont csak a legszükségesebb munkákat lehet elvégezni a házon.
Kérte a testületet, döntsenek abban, hogy átmeneti gazdálkodást folytatnak-e, avagy megalkotják a költségvetési rendeletet.
Dr. Kulcsár László képviselı továbbra is fenntartotta azt a
véleményét, miszerint a bizottsági elnökök ismételten üljenek
össze, és dolgozzanak ki egy újabb alternatívát, mely munkába
az intézményvezetıket is vonják be, hiszen csak az intézményvezetık bírnak megfelelı rálátással a költségvetésükre.
Azokat az igényeket, amelyekre jelenleg nincs anyagi fedezet,
a következı évekre kell elhalasztani.
Jenei Bálint képviselı a konkrét javaslatát visszavonva dr.
Kulcsár László képviselı javaslatához csatlakozott. Bizottságonként kellene kutatni azokat a tartalékokat, amelyek kihasználásával a pótlólagos igényeket rangsorolva azok teljesítésére is lehetıség le.
Csorba Csaba jegyzı a hivatal költségvetésével kapcsolatosan
kívánt szólni. A hivatal kiadásánál alapvetıen a bérjellegő és
a dologi kiadások jelentkeznek. Egyéb kiadásként szerepel a
számítástechnika korszerősítése, melyet már az elmúlt év végén
tárgyalt a képviselı-testület. A hivatal költségvetésében jelentkezik a nevelési tanácsadó mőködési költsége, illetve egy
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családsegítı központ bérköltsége, dologi költség nélkül. Tudni
kell, hogy egyre több az az ember, aki részben életvezetési és
egyéb tanácsadásért keresi meg a hivatalt, e két intézmény e
célt szolgálná.
A hivatal költségvetése sem bérfejlesztést, sem létszámnövekedést nem tartalmaz. Itt szó van még a két hivatali épület felújításáról, de ez sem konkrétan a hivatal költségvetésében
szerepel. Az endrıdi kirendeltség gázfőtésre való átállását
mindenképpen meg kell oldani.
Az átmeneti költségvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az
csak úgy lehetséges, ha annak idıpontját meghatározzák. Kérdés, hogy elvárható-e a bizottságoktól, hogy egy hónap alatt
megfelelı koncepciót alakítsanak ki, mely majd a költségvetésben tükrözıdne.
Hornok Béláné képviselı a költségvetést a keretszámokon belül
kell megalkotni. A hitelfelvételt nem támogatta. Fontossági
sorrend szerinti rangsor felállítását javasolta. Az évközi különbözı kéréséket, melyek a tartalékalapra irányultak vissza
kellene szorítani, a költségvetés készítése során kellene az
igényeket figyelembe venni.
Hornok Lajosné képviselı továbbra is azt javasolta, hogy most
fogadják el a tervezet 1. alternatíváját és végezzék el a
vizsgálatokat a legrövidebb idı alatt. A vizsgálat eredményét
pedig figyelembe vennék.
Gellai József alpolgármester véleménye szerint nem lehet általánosságban 1-2 alternatíváról beszélni, hisz nem mindenhol
van ez meg, illetve van ahol van egy harmadik variáció is. Az
intézményvezetık pedig sorra nyilatkoztak, hogy számukra mely
összeg az, amelybıl a folyamatos mőködést biztosítani tudják.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a maga részérıl azt szerette volna, ha a testület az 1. alternatívát fogadná el és
már a rendeletben meghatározná a prioritásokat. Év közben pedig rendelet módosításra, a költségvetések átcsoportosítására
lehetıség van.
A 3. sz. általános iskola bemutatta, hogy a normális gazdálkodáshoz 1 millió forint hiányzik. Ha azonban minden intézmény
azzal számolna, hogy mennyi az igénye, akkor nem az 5 %-os dologi automatizmus jönne ki. Ezzel persze nem akarta azt mondani,hogy a 3. iskola igénye nem reális.
Természetesen minden iskola ki tudja mutatni azt, hogy neki
több pénzre van szüksége.
Hornok Lajosné képviselı megítélése szerint sem csupán pénz62

ügyi vizsgálatról lenne szó az intézményeknél, azok szakmai
tevékenységét is vizsgálni kellene.
Gellai József alpolgármester továbbra is kitartott azon véleménye mellett, hogy amennyiben a jelenlegi tervezet valamely
alternatíváját elfogadják, úgy mindenképpen azok az intézmények járnak rosszul, aki a szükségleteit alatt vannak.
Dr. Frankó Károly polgármester a testület egyetértésével ismételten szót adott Ladányi Gábornénak.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Ált. Iskola igazgatója korábbi hozzászólását számadatokkal kívánta kiegészíteni.
Az intézmény költségvetése a 2. alternatíva szerint 50.502
ezer forint, melybıl az óvoda költségvetése 10.661 ezer forint. Az iskola, a napközi, a diákotthon költségvetése 39.841
ezer forint. Ebbıl kell fedezni a dolgozók bérét és járulékait, élelmiszer nyersanyag 50767 ezer forint, dologi kiadásra
marad az iskolának 2.463 ezer forint. A tavalyi évben dologi
kiadásra 3. 182 ezer forint volt.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint a témát valahogy
mégis le kellene zárni. Megoldásként javasolta, hogy az 1. alternatívát azzal fogadják el, hogy a vizsgálat után jogosnak
ítélt kérések teljesítéseként a tartalékalapból adjanak, illetve ha a vizsgálat úgy kívánja, akkor átcsoportosítanak a
költségvetésen belül.
A 2. alternatívát megítélése szerint elfogadhatatlan.
Hunya Lajos képviselı meghallgatván az intézményvezetık jogosnak ítélt kérelmét, senki sem mondta el mi a kivezetı út. A
bevétel növekedésének lehetıségét senki sem vázolta fel.
Javasolta, hogy az 1. alternatívát fogadja el a testület, az
intézmények pedig gazdálkodjanak azzal a pénzzel, amit kapnak.
A Jenei Bálint képviselı által elmondottakat támogatta.
Dr. Kovács Béla bizottsági elnök, a Kner Imre Gimnázium igazgató megítélése szerint az 1. alternatíva elfogadása a dolgok
elodázását jelenti. Meggyızıdése, hogy az új oktatási törvény
elfogadását követıen a helyezet is merıben új lesz. Javasolta,
hogy adják meg a bizottságoknak a lehetıséget arra, hogy ismételten összeüljenek és próbáljanak lehetıséget találni a megoldásra.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy az
önkormányzatnak vannak kötelezıen ellátandó feladatai, azonban
a lakosság közérzetét javító intézkedéseket is figyelembe kell
venni. A lakosság közvetett érdekeit is képviselni kell. Nem
érzi azt,hogy az intézmények estében milyen szinten kívánják a
mőködést, alapszinten-e, avagy fejleszteni is.
A szülınek természetesen érdeke az, hogy az iskolában úgy készítsék fel a gyerekeket a továbbtanulásra, hogy felvételt is
nyerjen, ugyanakkor érdeke az is, hogy olyan környezetben éljen, amely valóban városi szintet takar.
A városfejlesztésre ugyanúgy áldozni kell, mint az intézmények
mőködtetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a lakosság igényeit is képviselni kell, vannak halaszthatatlan
munkák, amelyeket el kell végezni. Ezek között vannak alapvetı
emberi dolgok.
A területi képviselık által beadott lakossági igényeket sem
szabad az intézmények javára elvetni.
Mint a Szociális és egészségügyi Bizottság elnöke elmondta,
hogy az 1. alternatívát a szociális ágazatban esetleg el tudná
fogadni, azonban a segélyezések vonatkozásában az 1. alternatívában szereplı összeget nem.
Javasolta a testületnek, hogy a döntésénél mérlegelje azt a
tényt, miszerint az elmúlt évben az egészségügyi bizottság
igen takarékosan gazdálkodott, jelentıs összeget tudtak megtakarítani.
Dr. Frankó Károly a vita lezárásaként kérte a testületet, hogy
foglaljanak állást abban, miszerint a költségvetésrıl szóló
rendelet-tervezetet ismételten bizottsági vitákra bocsátják.
Avagy elfogadják-e azt a javaslatot, hogy a jelenlegi rendelet-tervezet 1. sz. alternatíváját fogadják el, majd az intézményeknél folyatandó vizsgálatok lezárását követıen a kérések
jogosságát újból elbírálják.

A képviselı-testület a polgármester által javasoltakkal kapcsolatosan a következı határozatot hozta 10 szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózkodással.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1992./II.18./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkor64

mányzat 1992. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet visszaadja a képviselı-testület
bizottságainak újratárgyalás végett.
A költségvetést a testület 1992. február 25-én
újra tárgyalja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : polgármester és a bizottsági elnökök
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a tisztelt testületet arról, miszerint a képviselı-testületet 1992. február
20-ára már összehívta.
Figyelemmel a testület fenti határozatára javasolta, hogy az
általa összehívott testületi ülést halasszák el 1992. február
25-ére a meghívóban szereplı napirendek tárgyalásával.
A képviselı-testület tagjai egyhangú szavazással a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1992./II.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Polgármester által 1992. február 20. napjára összehívott ülést 1992. február 25-ére elhalassza.
Határidı: 1992. február 25.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Ezt követıen több napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Hornok Béláné
hitelesítı
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