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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. február
25-iki 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, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai
Pálné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Balog
Károlyné csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva és
Megyeri László fımunkatársak,
az Önkormányzat intézményeinek, gazdálkodó egységeknek, pártoknak, társadalmi szervezeteknek
és egyházaknak képviselıi,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a megjelent kedves vendégeket és a
hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a testület határozatképes. Dr. Kulcsár
László jelezte késését. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Hornok
Lajosné és dr. Kovács Béla képviselıket jelölte ki.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./

Az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének elfogadása
elıadó: dr. Frankó Károly polgármester

2./

Bejelentések
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A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot elfogadta.

Ezután elmondta a legutóbbi testületi ülés óta eltelt néhány
nap
alatt történt eseményeket.
Február 19-én a helyi pártok és egyházak képviselıivel volt
egy beszélgetés. Március 15-ike megünneplésével, valamint az
endrıdi sortőz méltó megemlékezésével kapcsolatban jött létre
megegyezés.
Ismertette a Március 15-iki ünnepség programjait.
Március 14-én este lesz az országzászló felvonása.
Endrıdi városrészen:
- 9 órakor Ünnepi mise
- 3/4 10-kor az Országzászlónál ünnepi beszéd és koszorúzás
Gyomai városrészen:
- 11 órakor a Petıfi emléktábla elıtt mondanak ünnepi beszédet
és koszorúzás lesz, mely a templomkertben lévı emlékmőnél is
folytatódik.
Megegyeztek abban, hogy az endrıdi csendırsortőz emlékére este
6 órakor az endrıdi katolikus templomban emlékezı gyászmisét
tartanak. A mise befejeztével az emlékmőnél koszorúzás lesz,
ahol mindenki részt vehet.
Tájékoztatta továbbá a megjelenteket a költségvetés akkori állásáról. Elmondta, hogy a jövıben az intézmények mőködését fokozottabban kívánják ellenırizni.
Ismertette, hogy az ENCI-tıl megküldték a tanmőhely megvásárlásával kapcsolatos ajánlatot, amely 6 millió forintot tartalmaz. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a tanmőhely bérleti díját fizesse ki az önkormányzat.
Ezek után átadta a szót az alpolgármestereknek, bizottsági elnököknek.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a délelıtt folyamán a Békés Megye Képviselı-testülete Önkormányzati Hivatala által
szervezett ivóvíz minıség javító beruházás további feladataival kapcsolatos egyeztetı tárgyaláson vettek részt. Ismert az,
hogy mintegy 830 millió forintos céltámogatás áll rendelkezésre ennek a regionális programnak a támogatására, amely a ter-
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vek szerint nem érinti Gyomaendrıdöt. Hivatkoztak a
22/1991./IV.13./számú Országgyőlési Határozatra és annak végrehajtására, mely szerint a felülvizsgálat során Csárdaszállás, Gyomaendrıd kiesett, mivel ezen települések vize nem
szennyezett arzénnal. Azt jelenti, hogy Köröstarcsa,
Körösladány, Ecsegfalva és Bucsa ivóvíz minıségének javítására
lesz felhasználva a 830 millió forint. Mindehhez hozzátartozik, hogy így a közlönyben nem szerepel. Fenyegetı a város
számára, hogy a KÖJCL a jövıben nem ad ki vízügyi üzemeltetési
engedélyt azon vízmőveknek, amelyek nem teljesítik az európai
átlagnál szigorúbb magyarországi normát. Ezek szerint kell
gondolkodni, meg kell nézni, hogy a helyi víztisztítást hogyan
lehet megoldani.
Dr. Frankó Károly itt jegyezte meg, hogy Deme Zoltán országgyőlési képviselı nem tájékoztatja megfelelıen a várost.
Ezek után áttértek a költségvetés megtárgyalására.
Dr. Kovács Béla elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésének több mint 70 %-át az intézmények mőködtetésére fordítja.
A hivatal által készített tervezet kiadását követıen beérkezett plusz igények 40 millió forintot emésztenének fel, ha
lenne rá fedezet.
Vannak olyan oktatási, egészségügyi intézmények, amelyeknek a
mőködtetését az Ötv. kötelezı feladatként elıírja, illetve
vannak azonban olyanok /intézmények, egyesületek,/ amelyeknek
a támogatását tőzi ki feladatként. Ilyen intézmény pl. a
könyvtár, mővelıdési központ, valamint a sportegyesületek.
A jelenlegi gazdasági helyzetben vannak olyan önkormányzatok,
amelyek ezeket a nem kötelezı feladatokat nem támogatják.
A Kulturális Bizottság úgy döntött, hogy ez évben ezen intézményeknél semmiféle fejlesztést, csoportbontást nem javasolnak
támogatásra.
A mővelıdési ház a rendelet tervezet 1. sz. alternatívája szerint 7.067 ezer forint összbevételbıl gazdálkodhatna /az önkormányzati támogatással együtt,/ azonban az újabb bizottsági
viták eredményeként a jelen tervezetben 5.928 ezer forint szerepel.
A sport támogatására a legutóbb kiadott tervezet szerint
3.079 ezer forint lett betervezve, azonban a sportkör és futballklub által kért támogatási összeget csökkentették
/gólprémium levétele, egyéb kiadások./
Az oktatási intézmények pótlólagos igényei túlnyomórészt teljesítve lettek, míg a könyvtár és a mozi az eredeti rendelet
tervezet 1. sz. alternatívája szerinti költségvetésbıl gazdálkodhat.
Jenei Bálint hozzászólása elején a pénzügyi csoportvezetıtıl
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kérdezte, hogyan ítél meg egy tartalék nélküli költségvetésbıl
való gazdálkodást?
Az elızı évi tartalék 15 millió forint volt, mégis maradtak el
feladatok. Nem tartja felelıs költségvetésnek, nem érzi azt,
hogy felelısséggel elfogadhatják.
úgy érzi, hogy a Kulturális Bizottság nem egy mércével mérte a
dolgokat. Kifogásolta, hogy amíg a Mővelıdési Központ költségvetését csökkentették, addig a könyvtárnál nem láttak okot a
csökkentésre. A mővelıdési háznál indokoltnak tartotta a bizottság olyan szintre süllyeszteni a költségvetést, amely véleménye szerint visszalépést, visszafejlıdést jelent. A kultúra nagy hagyomány ebben a városban, ezt akarja a testület azzal az indokkal, hogy az oktatás másképp ellehetetlenül lerombolni. Jelentıs hibát követett el a bizottság.
A sport kérdésében nem tud dönteni, azt a szintő sport tevékenységet, amit elértek, meg kell ırizni.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, hogy nyugodtabb
lenne, ha rendelkeznének tartalékkal. Sok nem várt intézkedés
jöhet még. Minden bizottság saját érdekét képviselve határozott, a legvégén a Szociális és Egészségügyi Bizottság, nem
volt más módja, csak a tartalék keretet csökkenteni. Ha minden
kötél szakad, akkor még van egy áthidaló megoldás, a hitelfelvétel.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elmondta, hogy az 1. alternatívához képest a bizottság 6.403
ezer forinttal kért többet. Szükségesnek tartotta megemlíteni,
hogy a tavalyi tartalékot ık spórolták, azzal, hogy év közben
nem esztelenül osztogatták a segélyeket, takarékos gazdálkodást folytattak. A múlt testületi ülésen elmondta, hogyan látja a szociális és egészségügyi ágazatban a rangsort, ezen nem
tudott változtatni.
1.
A segélyezésnél meg kell kapni a 2. alternatíva szerinti
összeget, mivel beláthatatlan problémák lesznek a városban a munkanélküliségbıl és egyéb életszínvonal csökkenésbıl adódóan.
2.

Egészségügyi ellátás
Lerobbant az egészségügyi hálózat, a Társadalombiztosítás
csak a legszükségesebbeket tudja a mőködéshez biztosítani
az 5 %-os dologi automatizmust, és a bérautomatizmusban a
10 %-ot, ami semmire nem elég (az épületek rosszak, a mőszerek elhanyagoltak.)
2.200 ezer forintot kért a bizottság a költségvetésbıl, a
lefaragások eredménye az lett, hogy 1.500 ezer forintot
kapnak.
Elmondta, hogy céltámogatási pályázatot nyújtottak be,
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kérte a testületet, amennyiben ezt nem nyerik el, az önkormányzat által vállalt összeget (1,3 millió Ft) akkor
is biztosítsák gép-mőszer beszerzésére.
3.

Egészségügyi intézmények
Összehúzzák magukat, tavaly is sarkított költségvetéssel
dolgoztak. Csak ágazaton belüli átcsoportosítással tudtak
bizonyos dolgokat megvásárolni. 464.000 ezer forintot
vettek le az idıseket ellátó szociális intézmények költségvetésébıl, ezt csak akkor tudják megcsinálni, ha jogosítványokat kapnak a kompenzálásra. Ha az idıs emberek
megkapják a nyugdíjemelést, akkor térítési díjakat kell
emelni. Közel 300 Ft-tal a fekvıbeteg ellátásnál, 50 Fttal az idısek napközi otthoni ellátásánál, akik a szociális étkeztetést veszik igénybe, ott is emelni kell 2-3
Ft-tal a kiszállítást.
A lakásgazdálkodással kapcsolatban elmondta, hogy látszólag soknak tőnik a 7.300 ezer forint, azonban ezzel csak
50 fiatalt tudnak segíteni. Nem elég 30-50 ezer forintot
adni, hanem 200.000 Ft-tal kell segíteni ıket.
Kérte a képviselı-testületet, hogy az egészségügy vonatkozásában hagyja jóvá a költségvetési tervezetben szereplı összeget.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megemlítette, hogy a számukra megítélt
összeg csak a legfontosabb feladatok ellátásához elég. A városháza felújítására szánt összeget is megcsorbították.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy 2 millió Ft volt betervezve
a városháza felújítására. Ebbıl 1 millió Ft-ot az egészségügynek ajánlott fel, 800 ezer forintot a Mővelıdési Ház kap.
Elvi és politikai kérdés, hogy mőködik e labdarugó csapat,
vagy a kultúrház. Nem biztos, hogy kettı kell mindegyikbıl. A
focinak is mőködni kell, hosszú távon a mővelıdési ház mőködésének veszélyeztetése is probléma.
Azt is tudni kell, hogy az egészségügyi intézmények valóban
lerobbant állapotban vannak, de az önkormányzat feladata az
állati hullák ártalmatlanításával kapcsolatos költségek biztosítása is. Továbbá a város fejlesztését nem adták fel.
Dr. Koleszár József elmondta, hogy a Mezıgazdasági Bizottság
is átrágta magát a költségvetésen, azonban ez a bizottság abban a szerencsés helyzetben van, hogy nincsenek intézményei.
Érdemben nem tudtak beleszólni ebbe a vitába. úgy látszott,
hogy a 481 millió forintnak csak az átcsoportosítására van lehetıség. Belátták azt, hogy a kérésük csak részben teljesült.
A bizottság 500.000 Ft-ot kért kötelezıen ellátandó feladatai
elvégzésére, az állati tetemek ártalmatlanítására, mivel meg-

68
szőnt az állami támogatás e területre.
A vásártéri problémákat is meg kell oldani, mivel legutóbb is
a közúton került megrendezésre a vásár.
Kérték, hogy az endrıdi városrészen a vásártéren
provicionizmus, egyszerő utat építsenek ki, amely biztosítja
sár, esı esetén, hogy a vásár megfelelıen mőködjön. Erre egy
millió forintot kértek, amit nem kaptak meg, de átteszik a jövı évre.
1,5 millió forintot kértek az endrıdi városrész piacterének a
vásárcsarnok részének kialakításához, a tartalék szétosztásánál szerepel.
Véleménye szerint a költségvetés ezekkel az átcsoportosításokkal elfogadható állapotba került. Tartalék nincs, ha nem tud
mőködni, hitelt kell felvenni. Elfogadásra javasolta a költségvetést. Hozzátette, akik a testületben személyileg képviselve vannak, azoknál úgymond gyızelem született, akiknek
nincs a testületben személyes képviseletük, szerényebben húzzák meg magukat.
Hunya Lajos kifejtette véleményét, miszerint a 481 millió forint nem sok, hibának tartja, hogy nincs tartalék. Az intézmények fenntartásáról a képviselı-testületnek kell gondoskodni.
Ez a 481 millió forint nem lesz több, csak kevesebb. Az intézményeket kérte, próbáljanak meg ebbıl a kevésbıl megélni, törekedjenek a takarékos gazdálkodásra. Kérte a képviselıket,
fogadják el a költségvetést.
Dr. Kovács Béla visszautasította a Jenei Bálint szavaiból kitőnı vádaskodást a bizottság és a maga nevében. A Kulturális
Bizottság elnöki tisztségérıl lemondott, ezzel egyidejőleg a
képviselı-testület eddigi bizalmát megköszönte.
Dr. Frankó Károly polgármester dr. Kovács Béla lemondását tudomásul vette és a képviselı-testület egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28./1992./II.25./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Kovács Béla Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöki tisztségérıl történı
lemondását tudomásul vette.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly elismerte, hogy a tartalék kevés, de így van
esély arra, hogy látható fejlesztések megvalósuljanak.
Jenei Bálint dr. Kovács Béla felé elmondta, hogy megérti, ha
érzékeny a kritikára, elfogadná azt is, ha közölné, hogy a sok
érdekütközés miatt nehéz a feladatot ellátni.
Elmondta, hogy nem kellı szakmai szempontok alapján nézték meg
a könyvtár és a mővelıdési ház viszonyát. A gyomai városrészben mindig is központi szerepet kapott a mővelıdés, ezen belül
is elsısorban a fiatalok mővelıdése, a hagyományok ırzése. Az
endrıdi városrészben a honismeret nagy jelentıségő. Azonban
mindezt a beterjesztett rendelet-tervezet hátrányosan érinti.
Az egészségüggyel kapcsolatosan ismételten hangsúlyozta, hogy
az egészségügyi program kidolgozásához ad hoc bizottságot kell
létrehozni.
Amennyiben a képviselı-testület a költségvetést elfogadja, úgy
szükségesnek véli, hogy az elsı félévben semmilyen plusz
igényt ne támogassanak, ezzel kapcsolatos elıterjesztéseket ne
is készítsenek.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy találkozott az egészségügyi
dolgozókkal, akik nagyon megértıek voltak. A fıorvosnı közölte
az orvosi karral, hogy a testület hozzáállása jó az egészségügyhöz, de jelenleg nincs anyagi lehetısége.
Dr. Farkas Zoltán olyan tendenciát látott, hogy a bizottságok
nem akartak áldozatot hozni. Jenei Bálintnak igazat adott abban, hogy a költségvetés valóban nem tartalmaz számottevı tartalékot, de az intézményeknél lát még némi tartalékokat. Nemcsak a bérautomatizmus van meg, hanem a gondolkodási automatizmus is mellette van. Minden egyes pénzzel gazdálkodó embernek törekedni kell arra, hogy tartalékait valahol megteremtse,
illetıleg használni kell akkor, amikor vészhelyzet van. Támogatta Jenei Bálint javaslatát, miszerint semmi olyat ne fogadjanak el, ami felborítaná a költségvetést.
Balázs Imre nem látta kritikusnak ezt a költségvetést, sok település örülne, ha ilyen költségvetést tudna csinálni. Java-
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solta, keressék meg annak a módját, hogy a mővelıdési háznak
1.100 ezer forintot, a sportnak 600.000 forintot biztosítsanak. A költségvetést javasolta elfogadni.
Jenei Bálint módosító indítványt tett, mely szerint a mővelıdési ház és a könyvtár is kapja meg az elızı évi költségvetésének bázis összegét.
Hornok Lajosné érdeklıdött az iránt, hogy akkor mennyi lenne
ez az összeg?
Nagy Istvánné ismertette, hogy a könyvtár esetében 2.370.000,
a mővelıdési ház esetében 6.566.000 forint.
Hornok Lajosné ismertette, hogy a könyvtár dologi kiadása
évente 900.000.- Ft. Pontosítani szerette volna, hogy a könyvtár a kötelezıen ellátandó feladatok között szerepel.
Amennyiben a képviselı-testület valamelyik könyvtár megszüntetése mellett dönt, úgy megítélése szerint a gyomai könyvtár
megszüntetésének van nagyobb valószínősége, miután az általános iskolák, valamint a gimnázium igen komoly könyvtárral rendelkezik. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a könyvtár
látogatottsága egyre növekszik. Azt is elmondta, hogy amennyiben az egyik könyvtár bezárásra kerülne, úgy 300-400.000 Ft
megtakarításra lehetne számítani. Továbbá arra is felhívta a
figyelmet, hogy valamely könyvtár bezárása közlekedési problémákat vonna maga után.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy amennyiben a két intézmény
bázisadatait veszik figyelembe, akkor is hiányzik 218.000.Ft, annak pótlására pedig nem látja a forrást. A forrás megkeresése elıtt javasolta a képviselı-testületnek, hogy foglaljon
állást a módosító javaslatról.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a módosító javaslatot 3
szavazattal, 5 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett elutasította.
Kruchió Lajos véleménye szerint a tervezet a bizottságok részérıl, a testület részérıl többször meg lett tárgyalva, ezért
be kell zárni a költségvetés feletti vitát. Az önkormányzatnak
tudomásul kell venni a tanács által felvett nagy összegő hitel
terheit. Ha nincs más kiút, akkor a hitel felvételéhez kell
folyamodni évközben.
Dr. Frankó Károly a rendelet szakaszait szavazásra bocsátotta.
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A képviselı-testület a rendelet-tervezet
1., 3., 4., 6., 7. §-ait egyhangúlag támogatta.
A 2. és 5. §-ban foglaltakkal 17 képviselı egyetértett, 1 tartózkodott.
Végezetül dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıtestületet, hogy az 1992. évi költségvetésrıl szóló rendelettervezetet fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag (18 szavazattal) megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1992. (
)számú rendeletét
az 1992. évi költségvetésrıl.

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Ezek után a bejelentések megtárgyalására került sor.
Dr. Frankó Károly elıször a VOLCN Közlekedési díjtételeinek
módosításáról szóló elıterjesztést vetette fel. Felkérte Csorba Csaba jegyzıt, ismertesse ezt az elıterjesztést.
Csorba Csaba emlékeztette a testületet, hogy az elmúlt testületi üléseken szerepelt a tömegközlekedési, ezen belül az autóbusz tarifa díjak változtatásával kapcsolatos módosító elıterjesztés. Néhány szóban összefoglalta az ezzel kapcsolatos
elıterjesztést. Kérte a képviselı-testületet mondják el véleményüket a rendelet módosításával kapcsolatban.
Hornok Lajosné elmondta, hogy szeretné ha a testület elfogadná
ezt az elıterjesztést azzal a javaslattal együtt, hogy bízzák
meg a Városfenntartó, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot beszéljenek meg a VOLÁN-nal egy ésszerőbb autóbuszjáratot, amely a vonatközlekedésnek megfelel. A lakosság nevében
kéri, hogy az autóbuszok legyenek kicsit tisztábbak.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy A
menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fo-
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gadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5./1992.(
)számú rendeletét
a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Sprıber Józsefné a VOLÁN képviselıje ígéretet tett arra, hogy
a legközelebbi menetrend változtatásnál igyekeznek megoldani a
vasút és az autóbusz csatlakozások problémáját.
Az autóbuszok tisztaságával kapcsolatban elmondta, hogy az autóbuszvezetık alapbérébe be van építve a napi karbantartás és
a takarítás.
A tarifával nem lesznek gondok, ezt a javaslatukat 1 évre
szabták, ha a testület úgy dönt, hogy magánvállalkozókat is
bevon a közlekedési szolgáltatásba, akkor év közben a támogatás mértékére ismételten vissza kell térni.
Csorba Csaba jegyzı ezzel a témával kapcsolatban elmondta,
hogy a menetjegyen az önkormányzatnak még mindig jelentıs támogatása van. Azzal, hogy a testület más lehetıségeket keres,
azzal azt akarja elkerülni, ne kelljen még egyszer ilyen kényszerhelyzet elıtt állnia.
A szünetben dr. Kulcsár László képviselı megérkezett, Pocsaji
Zsolt rövid idıre elhagyta az ülést.
A szünet után a polgármester kérte a megjelent intézményvezetıket, hogy mondják el véleményüket a jelenleg elfogadott
költségvetésrıl.
Dr. Gedei Margit elmondta, hogy az egészségügy 2.200 ezer forintot kért, ebbıl 1.500 ezer forintot kapott meg. Az elızı
testületi ülésen meghatódott azon, hogy a képviselı-testület
mennyire támogatja az egészségügyet. Ma már nincs meghatódva,
mivel az az összeg, amit eredetileg kértek, az alapvetı dolgokra kellett volna, így kérdéses, hogy az 1.500 ezer forintból hogyan fogják megoldani.
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Szabóné Vaszkó Edit a Szociális és Egészségügyi Intézmények
Gondnokságának vezetıje örült az egészségügy számára megszavazott másfél millió forintnak, amelyet a polgármester úrnak köszönt, hiszen a hivatal felújítási költségébıl vettek el 1
millió forintot. Megígérte, hogy az intézmény szakmunkás erıivel igyekszik segítséget nyújtani. Csak az anyagköltség bekerülését kérik.
A testületi tagok felé gondolat ébresztınek említette meg,
(nem dr. Kovács Bélát akarta megbántani), hogy az egészségügy
dologi kiadására 8,8 millió forint maradt, és a Kner Imre Gimnázium költségvetésére szintén 8,8 millió forint maradt.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Általános Iskola nevében megköszönte
a költségvetést.
Kovács Gábor megköszönte a testületnek azt az összeget, amelyet az 1. sz. Általános Iskola számára megszavazott. Mint
adófizetı állampolgár kérte a testületet, hogy minden területen, ahova a pénz kerül, kényszerítse ki a takarékosságot.
Dr. Frankó Károly megígérte a képviselı-testület nevében, hogy
oda fognak figyelni arra, hogyan költik el az intézmények a
pénzt. A költségvetési vita alapján a testületnek le kell vonni a konzekvenciát a jövıre nézve. Reméli, hogy az önkormányzat nem kerül abba helyzetbe, hogy hitelt kelljen felvennie.
Dr. Frankó Károly áttért a következı elıterjesztésre, amely a
Békés Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat által kezelt állami
vagyon önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos.
Dr. Valach Béla újbóli átgondolásra javasolta a ma hallott új
információk figyelembevételével.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy a határidı szorít, ugyanis a nyilatkozatot február 29-ig meg kell adni.
Végülis ebben a nyilatkozat tervezetben benne van, hogy szeretnénk önállósodni valamikor, az elején minden arra vonatkozik, hogy szeretnénk a saját vagyonunkat kivenni. A 7. pontot
megfontolásra ajánlotta, de jelen pillanatban nem biztos, hogy
ebben dönthetnek.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy az ivóvíz probléma megoldása érdekében segítséget fogunk kérni.
Kolohné Kulik Éva ismertette, hogy a Dél-Alföldi vízminıség
javító programban 1994. december 31-ig központilag lennének
kötelesek biztosítani a jó minıségő ivóvizet. Azonban
Gyomaendrıd ebbıl a vízminıségjavító programból kiesett.
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Dr. Valach Béla véleménye szerint, ha valóban létrejön egy közös közüzemi vállalat, akkor a jó ivóvíz biztosítása az ı feladata. Kérdés az, hogy a helyi víztisztítás mennyibe kerül, a
központi diktált ár mit jelent. Megfontolandó az, hogy kilépjünk e ebbıl a közös közüzemi vállalatból, ha kilépünk, akkor
semmi esélyünk nem marad arra, hogy a megyei regionális programba bekapcsolódjunk.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
nyilatkozatot fogadják el, de emellett nézzenek utána minden
ezzel kapcsolatos lehetıségnek.
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett, és 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a nyilatkozatot és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei
Víz- és Csatornamő Vállalat által kezelt állami vagyon önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban
a következı határozatot hozta.

1.

A ''Nyilatkozatban'' foglaltakat jóváhagyó testületi határozat: 29./1992./II.25./

2.1. Gyomaendrıd települési önkormányzat kéri a VCB-tól,
hogy adja tulajdonába a Békés megyei Víz- és Csatornamő Vállalat által kezelt állami vagyonból a belterületén és külterületén lévı közmővek azon részét,
amely kizárólag a település szükségletét látja el.
3.1. Gyomaendrıd települési önkormányzat kéri a VCB-tól az érintett településekkel megkötni kívánt megállapodás - hogy biztosítsa az ellátási arányoknak megfelelıen tulajdoni hányadát a két vagy több település szükségletét kielégítı víz- és csatornamővekbıl.
4.1. Gyomaendrıd települési önkormányzat kéri a VCB-tól
/XXXIII.tv. 11. § /3/ bekezdésében foglaltak alapján,/ hogy adja tulajdonába a Békés megyei Víz- és
Csatornamő Vállalat által kezelt állami vagyonból a
nem közmő vagyonrészbıl azon részt, amely kizárólag
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a település szükségletének kielégítésére szolgál.
5.1. Gyomaendrıd települési önkormányzat a lakónépesség
száma szerint képzett hányados (%) alapján kapja meg
azt a mőködtetı és vállalkozói vagyonrészt, amely az
összes érintett település érdekét szolgálja.
6.

Gyomaendrıd települési önkormányzat a megyei önkormányzat részesedését a nem közmő vagyonból
/mőködtetı és vállalkozói/
0 %-ban
határozza meg.

7.

Gyomaendrıd települési önkormányzat tudomásul veszi,
hogy tulajdonosi jogainak megfelelıen dönthet a közüzemi vagyon mőködtetésérıl és annak szervezeti kereteirıl.
Javasoljuk a közös közüzemi vállalat létrehozását.

Határidı: 1992. február 27.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly a következı írásos elıterjesztésre tért át,
amely a Békés megyei Temetkezési Vállalat által kezelt állami
vagyon önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos.
Mivel ezzel kapcsolatban kiegészítés, magyarázat, kérdés nem
volt, így a polgármester javasolta a képviselı-testületnek,
hogy fogadják el a nyilatkozatot.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei
Temetkezési Vállalat által kezelt állami vagyon önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban a következı határozatot hozta.

A Békés Megyei Temetkezési Vállalat által ke-
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zelt állami vagyon önkormányzati tulajdonba adásához

1.

A nyilatkozatban foglaltakat jóváhagyó testületi határozat: 30./1992./II.25./

2.1. Gyomaendrıd települési önkormányzat kéri a VCB-tól
(XXXIII.tv. 11. § /3/ bekezdésben foglaltak alapján,)
hogy adja tulajdonába a Békés Megyei Temetkezési
Vállalat által kezelt állami vagyonból a nem közmő
vagyon részbıl azon részt, amely kizárólag a település
szükségletének kielégítésére szolgál.
3.1. Gyomaendrıd települési önkormányzat
- a halálozások száma szerint képzett hányados (%)
alapján kapja meg azt a mőködtetı és vállalkozói
vagyonrészt, amely az összes érintett település
érdekét szolgálja.

4.

Gyomaendrıd települési önkormányzat a megyei önkormányzat részesedését a nem közmő vagyonból (mőködtetés, vállalkozói)
0 %-ban
határozza meg.

5.

Gyomaendrıd települési önkormányzat tudomásul veszi,
hogy tulajdonosi jogainak megfelelıen dönthet a közüzemi vagyon mőködtetésérıl és annak szervezeti kereteirıl.
Határidı: 1992. február 27.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Ezek után visszatértek az írásos elıterjesztésekhez.
Dr. Frankó Károly felkérte Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a következı elıterjesztést.
Csorba Csaba ismertette, hogy a költségvetési üzem átalakítása
magával vonja a szervezet felépítésének és az Ügyrendnek a módosítását. Hozzátette, hogy az elıterjesztéshez tartozó tájé-
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koztatóba tévesen került bele dr. Gedei Margit neve a Szociális és Egészségügyi Csoporthoz - mivel ı az Intézményirányító
Csoporthoz tartozik -, valamint Nagy Pál neve a csoportvezetık
felsorolásához, ezeket módosítani kell. Ezzel a javítással
kérte a képviselı-testületet, hogy az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
Dr. Kulcsár László véleménye szerint a testületnek ezt a kialakult és bevált szervezıdést el kell fogadni.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy alkossák meg a rendeletet, valamint a határozati javaslatot fogadják el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a javaslatot egyhangú
szavazással elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6./1992.(
)számú rendeletét a
7/1991./IX.19./Kt.sz. rendeletének
módosításáról
/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./

Ezt követıen Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
179/1991./IX.12./számú határozatával elfogadott polgármesteri hivatali Ügyrendet az alábbi módosítással
egészíti ki.
1.

a./

Az Ügyrend III. fejezetének /1/ bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
A hivatal létszáma 79 fı teljes munkaidıs, és
14 fı részmunkaidıs

b./

Az Ügyrend III. fejezetének 2./ pontja az
alábbiakra módosul:
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A hivatal feladatát az alábbi belsı szervezeti
tagozódásban látja el:
1.) adócsoport
2.) építésigazgatási csoport
3.) igazgatási csoport
4.) intézményirányítási csoport
5.) kirendeltség
6.) költségvetési-gazdálkodási csoport
7.) szociális és egészségügyi csoport
8.) titkárság (közvetlenül jegyzıi irányítás
alatt mőködik)
2.

Az Ügyrend IV. fejezetének 2./ e.) pontja a következık szerint módosul:
e.)

Titkársági csoport
- Ügyrendi és Jogi Bizottság

3.

Az Ügyrend 6-7. oldalának 4./1. pontja kiegészül a
...''vásár, piac és gombaszakértıi feladatok ellátásának felügyelete''-vel.

4.

Az Ügyrend 8-9. oldalának 6. pontja kiegészül:
-közvágóhíd, mázsálás felügyeletével, útügyi
hatósági feladatok, csapadékvízelvezetés, csatornázási feladatok felügyeletével,
-fürdık, strandok felügyeletével
-városüzemeltetéssel kapcsolatos számlák
kollaudálásával
-köztisztasági feladatok ellátásával
-mezııri szolgálat
-szemétszállítás és szennyvízelvezetés felügyeletével

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly felkérte Csorba Csaba jegyzıt, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság elıterjesztéséhez adjon szóbeli
kiegészítést.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a lakásgazdálkodásról szóló beszámoló tárgyaláskor már felvetıdött a lakbér rendezésének kérdése. Szükségesnek látszik, hogy a bérleti díjak összege fedezze a karbantartási, felújítási községeket is. Éppen
ezért a Szociális és Egészségügyi Bizottság elıterjesztést ké-
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szített a lakbérek emelésére. Az elıterjesztésben szereplı
díjtételeket rendeletbe kell foglalni.
Célszerőnek látnám - mondta, ha a rendeletben a képviselıtestület megbízná a Szociális és Egészségügyi Bizottságot azzal, hogy a bérleti díjak emelkedésének kompenzálására dolgozzon ki koncepciót. Emellett kérte a testületet, hogy határozzák meg mely idıponttól alkalmazzák a megváltozott díjtételeket.
Dr. Kulcsár László egyetértett azzal, hogy változtatni kell
ezeken a díjtételeken, hiszen a tulajdon fenntartása költséges. Ösztönözni kell a bentlakókat a kiköltözésre. A kompenzációval is egyetért, a bizottság feladata legyen annak kidolgozása. Javasolta, hogy a megváltozott bérleti díjak bevezetését
a főtési szezon végére tegyék.
Csorba Csaba hozzátette, hogy a lakbértámogatás kompenzálása
benne foglaltatik a szociális kiadásokban.
Dr. Frankó Károly javasolta a tisztelt testületnek, hogy a vitában elhangzottak és az elıterjesztés figyelembevételével
foglalja rendeletbe a lakbérek díjtételeinek változását. A
lakbérek változtatásának jogát az 1991. évi XX. tv. 138. § /1/
bekezdés n.) pontja biztosítja. A díjtételek megállapításánál
figyelembe kell venni az 1992. évi V. törvénnyel módosított
1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában foglaltakat.
A rendelet mellékletét képezze az elıterjesztés lakásonkénti
tételes felsorolása.
A rendeletben rögzítésre kerüljön, hogy a Képviselı-testület a
Szociális és Egészségügyi Bizottságot megbízza a díjtételek
kompenzálásának kidolgozásával.
A rendelet díjtételeit 1992. április 01. napjával javasolta
bevezetni.

A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1992./
/KT számú rendeletét
az Önkormányzat tulajdonában lévı lakások
bérleti díjának megállapításáról
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi
XX. tv. 138. § /1/ bekezdés n. pontjában biztosított
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jogkörében eljárva, figyelemmel az 1992. évi V. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ára,
az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti
díjának megállapítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.

§

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti
díját a melléklet szerint állapítja meg.

2.

§

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságát, hogy a bérleti díj emelkedése kompenzálására
tegyen javaslatot a testület felé.

3.

§

E rendelet 1992. április 1. napjától lép hatályba.

Gyomaendrıd, 1992. február 25.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dr. Frankó Károly áttért a következı elıterjesztésre, amely a
Gyoma Kötıipari Szövetkezet tulajdonában levı (Gyomaendrıd, Fı
út 214.sz. alatti) bérleménnyel kapcsolatos, mely szerint felajánlották az önkormányzatnak megvételre ezt a raktárhelyiséget. A vételárat 200.000.- Ft + CFA összegben állapították
meg. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ezt megtárgyalta és nem
tartotta soknak a helyiség vételárát. Jó lenne, ha a testület
úgy döntene, hogy vegyük meg ezt az épületet, ugyanis a vételárat vissza lehetne forgatni, ha bérbe adjuk. Itt vállalkozók
szeretnének üzletet nyitni, ahol háztartási gép javítást végeznének. Ha esetleg olcsóbban oda adnánk az épületet, akkor
rendbe hoznák.
Csorba Csaba kérése az volt, hogy fedezetként a bevételt jelölje meg a testület, ebben az esetben nem borítja fel a költségvetést.
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Pocsaji Zsolt megérkezett.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
említett bérleményre irányuló bérleti szerzıdés felmondását
vegye tudomásul, valamint a felajánlott raktárépületet vásárolja meg a fenti összegért, és az összeg fedezetéül a bevételt jelölje meg.

A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyoma Kötıipari Szövetkezet Gyomaendrıd, Fı út 214. szám alatti bérleményre irányuló bérleti szerzıdés felmondását tudomásul veszi.
A szövetkezet által felajánlott raktárépületet az
önkormányzat 200.000.- Ft + CFA összegben megvásárolja. A vételár fedezetéül az épület bérbeadásából
befolyó bevételt jelöli meg.
Utasítja a képviselı-testület
teli szerzıdés megkötésére.

a jegyzıt az adásvé-

Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalat
elıterjesztésével folytatta az ülést, mely a vállalat vagyonátadásával kapcsolatos. A Városfenntartási, Fejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság ezt az ügyet már megtárgyalta,
ezért javasolta a képviselı-testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangúan
egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33./1992./II.25./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a tüzeléstech-
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nikai feladatok ellátását nem veszi át.
Kéri a Békés Megyei Vagyonátadó Bizottságot, hogy a
Békés Megyei Tüzeléstechnikai Vállalat vagyonát Békés megye Önkormányzatának adja át azzal a feltétellel, hogy a tüzeléstechnikai feladatokat a vállalat
ezután is elvégzi a településen.
Határidı: 1992. február 27.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette Kıvágó Zoltán lakás felajánlását.
A Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta, s a testület felé javasolta, hogy utasítsa el.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy fogadják el a bizottság javaslatát.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
34.hat
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Kıvágó Zoltán
és neje Gyomaendrıd, Bacsalaposi u. 1. szám alatti
lakosok kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét követı naptól számított 30 napon belül a
határozat felülvizsgálatát kérheti jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságtól.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kérelmet elutasítja, mivel az ingatlant hasznosítani nem tudja.
Határidı: 1992. március 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ismertette a Szociális- és Egészségügyi Bizottság elıterjesztését a megüresedett fogorvosi állás betöl-
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tésének megoldásával kapcsolatban. Felsorolta, hogy a jelenlegi beosztás szerint mennyi az egy fogorvoshoz tartozó betegek
száma. Az elıterjesztést két részre kell bontani. Egyrészt
döntenie kell a testületnek abban, hogy Gyomaendrıd Város területét négy fogorvosi körzetre bontják-e, másrészt pedig,
hogy a megüresedett fogorvosi állást meghirdetik e. Elmondta
továbbá, hogy megkeresték dr. Szentesi Zsuzsannát azzal, hogy
visszajön-e a városba dolgozni. Egyenlıre még nem adott választ rá.
Felmerült az a lehetıség, hogy az állást meghagynánk, nem hirdetjük meg, hagyunk egy lehetıséget arra, hogy a Szentesi doktornı ha esetleg vissza akar jönni, akkor megtehesse. A pillanatnyilag orvos nélkül maradt körzet betegeinek ellátását dr.
Török Anna és dr. Dobos Erzsébet fogorvosok látnák el. Ketten
megosztva kapnák meg dr. Sabján László eddigi bérét. Talán ez
egy kompromisszumos megoldás.
Dr. Gedei Margit megállapította, hogy itt két érdek ütközik az
orvosok érdeke, valamint az önkormányzat érdeke. Az önkormányzat érdeke az, hogy a lakosság minél jobb ellátást kapjon, az
orvosok érdeke az, hogy ne hozzanak be még egy fogorvost, hiszen van három körzeti és két magán fogorvos. Ésszerőnek tartotta a polgármester úr által ismertetett kompromisszumos megoldást. Szerinte ha dr. Török Anna egy héten két délután átjönne, dr. Dobos Erzsébet pedig minden délelıtt dolgozna, és
kedd délután, lehetne ıt kötelezni arra, hogy két nap délután
is rendeljen. Ennek alapján maradna a dr. Török Anna és dr.
Valach Béla a saját munkaidejében. Ha az idı folyamán kiderül,
hogy ez nem megy, akkor még mindig meg lehet hirdetni az állást.
Hornok Lajosné célszerőnek tartotta dr. Gedei Margit javaslatát, elsısorban a lakosság érdekét kell figyelembe venni.
Dr. Farkas Zoltán kielégítınek tartotta ezt a megoldást. Aggályosnak tartotta azonban, hogy esetleg ez idıben zavarná a
pótlások elkészítését. Sikerül e a három fogorvosnak megoldani
ezt.
Dr. Valach Béla megítélése szerint a pótlás idıbeni lefutását
a laboratóriumi munka befolyásolja, nem az orvosi kapacitás.
Hozzátette, hogy más városokban egy hónapos elıjegyzés is szerepel. Ebben a városban egy hetes elıjegyzésnél több még nem
volt. Az elıbb említett megoldás nem befolyásolja az elıkészítést, vagy a végzett munkát.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke-
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ként elmondta, hogy a bizottság a legüdvözítıbb megoldásnak
tartaná a helyettesítést jelenleg. Azonban félév múlva a területi képviselıket is bevonva meg kellene vizsgálni, hogy tényleg megfelelı e így a fogorvosi ellátás.
Dr. Frankó Károly felvetette, hogy a lakosság tájékoztatását
meg kellene oldani.
Balog Károlyné az Intézményirányító Csoport vezetıje elmondta,
hogy a lakosságot plakátokon értesíteni fogják arról, hogyan
oszlanak meg a fogorvosi körzetek.
Jenei Bálint felvetette, hogy mi indokolja a létszám átvariálását?
Balog Károlyné elmondta, hogy a körzetbontást mindenképpen meg
kell oldani, mivel dr. Török Annának jelenleg csak 2.700 betege van.
Dr. Gedei Margit ismertette, hogy ezt a változtatást a következık indokolják. Pillanatnyilag dr. Török Annának 2.700 betege van, dr. Valach Bélának 4.600, dr. Dobos Erzsébetnek 5.500
és dr. Sabján Lászlónak 4.040. Dr. Török Annának aránytalanul
kevesebb betege van, ez abból adódott, hogy Hunya is az ı körzetébe tartozott. Dr. Török Anna kérte, hogy neki is meglegyen
arányosan a beteg létszáma, s ezért kerülne hozzá a Magtárlapos és Besenyszeg.
Csorba Csaba hozzátette, hogy a körzetek módosítását elsısorban a Társadalombiztosítási Igazgatóság elıterjesztése tette
szükségessé.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı testületnek, hogy a
megürült fogorvosi állást ne hirdesse meg, a város területét
négy fogorvosi körzetre ossza, amelyek ellátását helyettesítéssel oldja meg.
A képviselı-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35./1992./II.25./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város területét négy fogorvosi körzetre bontja, az elıterjesztés szerinti megosztásnak megfelelıen.
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A jelenleg üres körzeti fogorvosi állást nem hirdeti
meg, az alapellátást helyettesítéssel oldja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette a következı elıterjesztést, amely
a vezetıi pótlék emelésérıl szól.
Honti Judit ismertette, hogy ennek az elıterjesztésnek az elkészítését az indokolta, hogy a városban 3 iskolaigazgatói állás van meghirdetve. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ezt megtárgyalta, s nem elvi kifogásokat emelt, hanem a dolog anyagi
vonzatával volt probléma, mivel nincs rá anyagi fedezet ebben
az évben.
Csorba Csaba hozzátette, hogy az elıterjesztés azért készült,
hogy az igazgatói az igazgatói tevékenységük végzéséért kapjanak megfelelı pótlékot, de amikor a megbízatásuk lejár, s nem
választják újra, akkor ne legyen a többi pedagógustól jóval
magasabb fizetése. Tehát ne az alapbérbe tegyék az igazgatói
munka elismerését, hanem tisztességes igazgatói pótlékot kapjanak a munkájukért.
Dr. Kovács Béla magával a gondolattal egyetért, azonban sem
helyet, sem az idıpontot nem tartja megfelelınek e téma tárgyalásához. A jelenlegi gazdasági helyzetet nem tartja alkalmasnak erre. Megítélése szerint az intézmények ennek kigazdálkodását nem tudják felvállalni. Amelyik intézmény mégis vállalja, az csakis a pedagógusok bérének terhére tudja megoldani, ı a maga részérıl nem tudja felvállalni.
Jenei Bálint elvileg egyetértett az igazgatói pótlék emelésével. Megítélése szerint az intézmények a kapott nagyobb öszszegbıl ezt ki tudják gazdálkodni. Javasolta, hogy lépje meg
ezt a testület, s az intézmények vállalják a saját költségvetésükbıl.
Honti Judit elmondta, hogy az országban több helyen alkalmazzák ezeket az igazgatói pótlékokat. Most, amikor több intézménynél igazgatói állásra kell pályázatot kiírni, úgy gondolta, hogy az idıpont alkalmas a kérdés rendezésére.
Hunya Lajos elmondta, hogy nem pedagógus ellenes, de ezt csak
abban az esetben támogatja, ha az intézmények költségvetésében
ez benne szerepel, ha a tartalék alap terhére menne, akkor nem
támogatja.
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Hangya Lajosné hozzászólásában elismerıen szólt Kovács Gábor
iskolaigazgatói tevékenységérıl. Kifogásolta, hogy az önkormányzat intézményei nem élnek a korkedvezményes nyugdíjazással.
Szerinte ha az igazgató gazdálkodna a bérrel, az energiával
stb., akkor ezeket az összegeket ki tudná gazdálkodni, akkor
tényleg megérdemelné a vezetıi pótlékot.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy anyagi okok miatt nem tudják
ezt meglépni. Ez álprobléma, mert nincs rá pénz, el kell halasztani egy késıbbi idıpontra.
Dr. Kovács Béla szerinte a Hangya Lajosné által elmondottakat
egy termelıszövetkezetnél lehet csak megvalósítani. Véleménye
szerint jövıre kell erre visszatérni.
Dr. Valach Béla javasolta, hogy júniusban térjenek rá vissza.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy ezt
a témát a tanév befejezésekor, júniusban tárgyalják meg.
A javaslatot a képviselı-testület 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a vezetıi pótlékkal kapcsolatos döntést elhalasztja, s a júniusi
testületi ülésen visszatér annak megtárgyalására.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Nagy Istvánné elmondta, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet egy sporttelepet
akar létesíteni, amelyhez cél jellegő támogatást kért
300.000.- Ft értékben, amely összeg a most elfogadott költségvetésében már szerepel. A Kulturális Bizottság javaslata az
volt, hogy kapja meg az iskola ezt az összeget azzal a kikötéssel, hogy a város összes iskolája használhassa ezt a létesítményt. Kérte a testületet járuljon hozzá az iskola kérelméhez.
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Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
Kutúrális Bizottság javaslatát fogadják el, miszerint járuljanak hozzá az iskola 300.000.- Ft-os támogatásához.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzı
Intézet kérelmének helyt ad, miszerint 300.000.- Fttal támogatja a sportudvar létrehozását.
A képviselı-testület az összeg biztosításával egyidejőleg kötelezi az iskolát arra, hogy a sportudvar
használatát a város összes iskolái számára is biztosítsa.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Bere József iskolaigazgató
Dr. Frankó Károly emlékeztette a képviselı-testület tagjait
arra, hogy az ısz folyamán Pocsaji Zsolt képviselıtárs lakásvásárlási támogatásáról tárgyaltak. Akkor a képviselı-testület
úgy határozott, hogy Pocsaji Zsoltnak a Szociális és Egészségügyi Bizottság által megadott 100.000.- Ft támogatást biztosítja lakásgondjai megoldásához. A képviselıtárs ígéretet tett
arra, miszerint a megvásárolandó lakást üzlethelyiségként nem
fogja használni.
Idıközben azonban a lakást üzlethelyiséggé kívánta minısíttetni, és ott üzletet szándékozik nyitni.
Kérte a képviselıtárs újabb nyilatkozatát a fentiekkel kapcsolatosan.
Pocsaji Zsolt elmondta, hogy február 1-el váltotta ki a lakásában az iparengedélyt. Azért vált szükségessé, mert december
31-el megszőnt a bérleti joga a Bajcsy utcában levı bolthelyiségre. Ezután kezdett el keresni megfelelı helyiséget az üzlet további mőködéséhez, azonban nem talált ehhez megfelelı
körülményt. Ezért kényszerült arra, hogy saját lakásában csinálja meg az üzlethelyiséget. Hozzátette, hogy az a pénz amit
az önkormányzattól kapott, kamatmentes visszatérítendı támogatás.
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Csorba Csaba elmondta, hogy ez olyan támogatás, amely a fiatalok elsı lakáshoz jutásához kapcsolódik. A szerzıdésnek van
egy olyan kitétele, amely szerint ha a szerzıdésben foglaltaknak valamelyik szerzıdı fél nem tesz eleget - e kitétel konkrétan az, hogy a támogatást lakásvásárlásra kell fordítani -,
akkor köteles a mindenkori kamattal visszafizetni ezt a kölcsönt, minél rövidebb határidın belül.
Tulajdonképpen a képviselı úr a lakás átminısítését kérte.
Pocsaji Zsolt elmondta, hogy valóban kérte a lakás átminısítését, a hivataltól, de ez nem történhetett meg, mert a földhivatali bejegyzés nem történt meg.
Csorba Csaba szerint ezt a két kérdést külön kell kezelni. A
problémát az okozza, hogy nem lakás céljára használja a támogatásból megvásárolt ingatlant.
Hornok Béláné megkérdezte, hogy lakás céljára ezt nem is fogja
használni?
Pocsaji Zsolt elmondta, hogy egy szobát csinált meg üzlethelyiségnek. Átalakítást szeretett volna még végezni, mivel egy
szoba összkomfortos lakás.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy a szerzıdés csak arra
szólt, hogy lakást vásárol. Nem szép dolog, hogy egy képviselı
szegte meg a szerzıdést, egy kicsit hitelrontó dolog.
Dr. Kulcsár László elmondta, hogy a szabályzat rendelkezéseinek kell érvényt szerezni. Azt kell tisztázni, hogy ott életszerően akar e lakni.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy ha visszafizeti a képviselı a
100.000.- Ft-ot, akkor esetleg nyithat boltot.

Szót kért Bolehovszky Lászlóné, aki a szóban forgó épülettömbben lakik.
Dr. Frankó Károly polgármester a szót megadta.
Bolehovszky Lászlóné felhívta a testület figyelmét arra, hogy
abban a lakásban már január óta üzlet van. Az ott lakókat ez
irritálja.
Martinák Csaba véleménye az volt, hogy vissza kell fizetnie az
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összeget.
Hangya Lajosné szerint akkor járnak el tisztességesen, ha a
pénz visszafizetésére kérik fel, esetleg részlet visszafizetéssel, 1992. december 31-ig.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy rövidebb határidıt adna. Ez
a cselekedet mindenféleképpen sértı a testületre nézve.
Hornok Béláné kissé becsapva érzi magát.
Gellai József hozzátette, hogy ez két külön dologra bontható,
az egyik a kölcsön, amely a kölcsönszerzıdés alapján van beszabályozva, a kölcsön adása, illetve ennek a visszafizetése.
Ennek a módjáról a kölcsönszerzıdés is rendelkezik. A másik
dolog az, hogy a testület tisztességén esett csorba.
Pocsaji Zsolt elmondta, hogy visszafizeti, csak idıt adjanak
hozzá.
Dr. Frankó Károly felvetette, hogy meg kell határozni azt az
idıpontot, amikorra vissza kell fizetnie.
Hornok Lajosné véleménye az volt, hogy május 01-ig adjanak határidıt.
Dr. Frankó Károly a vita összegzéseként elmondta, hogy a képviselık hozzászólásaiból kitőnik, hogy elítélik a Pocsaji
Zsolt képviselı magatartását, és javasolta a képviselıtestületnek, hogy határozatban foglaljon állást arról, hogy a
lakásvásárlásra biztosított kamatmentes kölcsönt Pocsaji Zsolt
képviselı 1992. május 01. napjáig kamatmentesen, egy összegben
fizesse vissza.
A javaslatot a képviselı-testület 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38./1992./II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megállapította, hogy Pocsaji Zsolt képviselı úr az Önkormányzattól lakás vásárlásra kapott kamatmentes kölcsönt
nem a céljának megfelelıen használta fel, és ezzel
nemcsak anyagi-jogi szabályokat sértett, hanem a települési képviselıktıl elvárható íratlan erkölcsi
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normákat is.
Pocsaji Zsolt képviselı úr magatartása ellentétes az
Ötv.-nek a képviselıkkel kapcsolatos szabályai szellemével is. Nem lehet megfeledkezni a képviselı jogai gyakorlásának kötelezettségén túl az erkölcsi
kötelezettségekrıl sem, amelyek képviselıi minıségükbıl adódóan fokozottan terhelik a képviselıket.
Olyan magatartást kell tanúsítani a képviselınek,
amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre.
Pocsaji Zsolt képviselı úr magatartása súlyosan megsértette ezen erkölcsi kötelezettségeket. Jogszabálysértı ténykedése annak negatív megítélésén túl
alkalmat adhat a képviselı-testületnek, mint legfelsıbb helyi közjogi méltóság tekintélyének csorbítására.
Ezért a képviselı-testület nyomatékosan felhívja
Pocsaji Zsolt képviselı úr figyelmét, hogy jogsértı
tevékenységének megszüntetésén túl a jövıben tartózkodjon hasonló negatív megítélést eredményezı tevékenységtıl. További közéleti és magánéleti magatartását a választók bizalmát erısítı és azok elvárásainak megfelelı politikai, erkölcsi és államjogi normáknak rendelje alá.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1992./II.25./számú határozata

Dr. Frankó Károly tájékoztatta a testületet arról, hogy a
PECTEN Kft.-vel volt némi gond. Megkérte Kolohné Kulik Évát
számoljon be errıl.
Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy a szerzıdés módosítása 1991.
május 7-én tulajdonképpen megtörtént, de ezt a cégbíróságnál a
PECTEN Kft. nem jegyeztette be. Ez a bejegyzés most megtörtént. A Képviselı-testületnek mellékeljük az eredeti társasági
szerzıdést és az azt módosító végzést, mely szerint az önkormányzat 1991. május 7-ikére visszamenıleg tagja a kft.-nek.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a PECTEN Kft.-be kell egy
olyan személy, aki képviseli a testületet az igazgatósági üléseken. Megkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.
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Gellai József elmondta, hogy a bizottság Kruchió Lajos képviselıt javasolja e feladat ellátására.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy bízza meg Kruchió Lajost ezen feladatok ellátásával.
A képviselı-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40./1992.0II.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PECTEN Kft.
ügyvezetıségébe Kruchió Lajost választja meg az önkormányzat képviseletére.
Határidı: azonnal
Kruchió Lajos megköszönte a bizalmat, igyekszik az elvárásoknak eleget tenni.
Dr. Valach Béla ismertette, hogy pénteken részt vett a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskolánál tartott megbeszélésen,
ahol jelen volt dr. Dorogi Imre tanszékvezetı egyetemi tanár,
aki a környezetbarát környezetgazdálkodásról tartott elıadást.
Megemlítette, hogy szeretne a város vezetıivel, a képviselıtestülettel is találkozni, s nekik is elıadást tartani ezzel
kapcsolatban. Erre a találkozásra a március 24-26 közötti idıpontot tartotta megfelelınek.
Dr. Frankó Károly más hozzászólás nem lévén megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
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