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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. július
21-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Knapcsek Béla, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Pápai Pálné, Nagy Mária,
Nagy Istvánné, Balog Károlyné, Uhrin Zoltánné
csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva fımunkatárs,
az 1. napirend tárgyalásánál dr. Mucsi Gyula
tanácskozási joggal,
gazdálkodó egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi,
valamint az érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette, hogy Hunya Lajos, dr. Koleszár
József, Jenei Bálint, Pocsaji Zsolt, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba és Gellai József képviselık hiányoznak.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Hangya Lajosné és Knapcsek Béla
képviselıket jelölte ki. Majd javaslatot tett a napirendi
pontra.
1./

"Érted vagyunk" Alapítvány támogatása
/ TÜZÉP - lakások megvásárlásához /

2./

Besenyszegi Óvoda 2. sz. Önálló Napköziotthonos Óvodához történı visszacsatolása

3./

617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola pályázata

A javaslattal a képviselıtestület egyhangúlag egyetértett.
Ezek után ismertette a legutóbbi testületi ülés óta eltelt
idıszak legfontosabb eseményeit.
Dr. Valach Béla képviselıvel részt vettek Budapesten egy településfejlesztési konferencián, ahol sok hasznos dolgot láttak
és hallottak.
Július 7-én a Béke Mgtsz faházának árverésén vettek részt, a
licitálás még a holnapi nap folyamán folytatódik.
Július 15-én este a választóival találkozott.
Július 16-án a Körös Maros Nemzeti Park Intézı Bizottságának
összejövetelén vett részt.
A napirendek tárgyalása elıtt az volt a kérése, hogy Dávid
István MSZMP képviselı és a rendırség ügyét tárgyalják meg.
Ezek után ismertette, hogy az MSZMP-nek van egy olyan kérése,
mely szerint augusztus 20-ára szeretnének egy országos találkozót szervezni az endrıdi városrészben /a ligetet, valamint a
3. sz. Általános Iskola udvarát kérnék a programok megvalósítására./
Az ünnepi beszédet Thürmer Gyula tartaná.
Kérte a képviselıtestület tagjainak véleményét.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye az volt, hogy a városban a lakosság /mivel mezıgazdasági jellegő település vagyunk/ nagy része kisgazdapárti érzelmő, a lakosság hangulatát
az MSZMP-s rendezvény negatívan befolyásolná. A lakosságot inkább a kárpótlási ügyek, ezzel összefüggésben a tulajdonviszonyok rendezése érdekli.
Bátori Gyula képviselı tájékoztatást kért arról, hogy ezt a
rendezvényt kik szerveznék, s kik lennének a résztvevıi.
Dávid István az MSZMP képviselıje ismertette a meghívottak
névsorát:
Horn Gyula, Nagy Balázs, Sümegi Csaba, Szilvasán Pál, Vanek
Béla, Csizmai Tibor, dr. Horváth Ferenc, Piros László.
Természtesen a termelıszövetkezetekkel, ipari szövetkezetekkel, az Agrárszövetséggel közösen lenne megtartva. /MSZP, a
Mezıgazdasági Szövetkezık és Termelık Országos Szövetsége,
SZÖVOSZ, OKISZ, MEDOSZ, ÉVOSZ, Magyar Agrárkamara, Élelmiszer
feldolgozók Országos Szövetsége, a Magyar Televízió, a Magyar
Rádió és az országos lapok képviselıi./
Ezek után ismertette a rendezvénytervezetet, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi (a városi és az MSZMP rendezvényeit
egyaránt tartalmazza.)
Dr. Kovács Béla képviselı egyetértett dr. Farkas Zoltán alpol-
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gármester véleményével. Ilyen kérdésben az ülésnek legjobb, ha
hallgat, egyrészt a nap, másrészt az esemény miatt. Esetleges
nemleges válasz esetén az terjedne, hogy Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete feljogosítva érzi magát arra, hogy bármelyik pártot az országból diszkriminálja.
Hanyecz Margit a Független Kisgazdapárt Endrıdi Szervezetének
elnöke elmondta, hogy nagyon rossz a politikai hangulat napjainkban, s jó lenne ha az emberek nyugalmát megtartanánk.
Dávid István az MSZMP képviselıje elmondta, hogy nem a saját
találmánya ez a rendezvény, hanem az országos szerveké, a településen és az országban kialakult politikai hangulatot nem
az MSZMP teremtette, s nem az MSZMP intézkedései, ebbe a politikai vitába nem menjenek bele. Sajnálja, hogy a polgármester
úr ígérete ellenére nem támogatja.
Szeretı Béla bizottsági elnök véleménye az volt, hogy a városi
rendezvényt és a párt által szervezett dolgokat ne kössék öszsze.
Csorba Csaba jegyzı hozzátette, hogy maga a testület nem tilthatja meg ennek a megtartását, de elhatárolhatja magát. Amenynyiben elhatárolja magát, úgy az említett intézményeket nem
használhatja az MSZMP, ha azonban a testület úgy dönt, hogy
támogatja, abban az esetben használhatják.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselıtestületnek, hogy határolják el magukat, mivel nem
tartják szerencsésnek ezt a dolgot.
A képviselı-testület 10 szavazattal, 2 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183./1992./VII.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elhatárolja
magát az MSZMP által szervezendı politikai nagygyőléstıl a Népligetben.

Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra,
hogy a májusi testületi ülésen úgy döntöttek, hogy a rendırséget segítik havi 30.000.- Ft-tal három hónapon keresztül.
Ezért megígérték, hogy fokozottabb lesz az ellenırzés.
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Azonban azóta nem történtek változások, a motorosok ugyanúgy
száguldoznak, a ligetben 22,00 óra után is hangosan szól a zene.
Hangya Lajosné bizottsági elnök saját tapasztalatát ismertette, hogy a körösladányi úton a közúti hídról ugrálnak a gyerekek a vízbe. Jó lenne, ha a rendırség tenne intézkedéseket,
mivel ez mindennapos dolog.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye az volt, hogy a rendırségnek augusztus hónapban ne adjanak pénzt, mivel a munkájukban nem vesznek észre változásokat.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye az volt, hogy ne
vonják vissza a pénzbeli támogatást, valami toleranciával élni
kell.
Szeretı Béla bizottsági elnök sem javasolta visszavonni az
összeget. Véleménye az volt, hogy talán nem benzin pénzre kellene adni, hanem plusz órára kaphatnának plusz térítést.
Tóth Mihály a helyi rendırırs közbiztonsági csoportjának parancsnoka megköszönte a képviselıtestületnek a havonta fizetett összeget. Azonban nem tudják megoldani a lényegesen fokozottabb ellenırzést, ugyanis létszám gondokkal küszködnek, három fıvel kevesebb a létszám, mint tavaly volt. Naponta egy
/jobb esetben 2/ rendırjárırt tud kiküldeni az utcára, a város
nagysága miatt ez kevés. De ott van továbbá az ügyelet, ahol
bejelenthetik panaszukat.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy többször telefonált már be, intézkedjenek, mivel a ligetben hangos a zene.
Azonban a fiatal rendırök nem tettek feljelentéseket, mivel
barátaik, ismerıseik, stb. talán náluk tisztázni kellene, hogy
mi is a feladatuk.
Tóth Mihály ırsparancsnok erre válaszolva elmondta, hogy ha az
ügyeletes nem intézkedik a bejelentés okának megszüntetésével
kapcsolatban, akkor nekem kell szólni és megteszem a megfelelı
intézkedést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetésére reagálva elmondta,
hogy a rendırök nem fognak a gyerekek után ugrani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatást kért arról, hogyan állnak a Corini képek nyomozásának ügyében.

289
Tóth Mihály ismertette, hogy a helyszíni szemle szerint úgy
néz ki, hogy elıre eltervezett akció volt. Országos körözést
adtak ki.
Dr. Frankó Károly polgármester rátért az elsı napirendi pontra.
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Alföldi TÜZÉP részérıl
rendkívül nemes gesztus volt, hogy a lakásokat letartotta az
alapítvány számára.
Egy csodás intézmény létrehozásáról van szó, azonban sajnos az
alapítvány anyagi gondokkal küzd, s ezért kérték az önkormányzat segítségét, ez a kérelem 1.800.000.- Ft kölcsönre vonatkozik, 1992. december 31-i visszafizetési határidıvel.
Ezek után átadta a szót az alapítvány tagjainak.
Balog Károlyné alapítványi tag ismertette, hogy a TÜZÉP lakások megvásárlásához mindenféle pénzszerzési lehetıséget felkutattak. A településen levı összes céget felkeresték, plusz még
a környezı önkormányzatokat is, valamint több pályázatot nyújtottak be. Azonban a pályázatokról még nem kaptak hírt.
Hornok Andrea az alapítvány tagja ismertette, hogy miért is
van szükség erre az intézményre, továbbá az intézmény célját
mondta el.
Csorbáné Balog Éva alapítványi tag ismertette az alapítvány
pénzügyi helyzetét. Majd elmondta, hogy ık nem támogatást kérnek, hanem kölcsönt, amit a pályázatok elbírálása után visszafizetnének, amely szeptember 15-ig lezáródik.
Dr. Mucsi Gyula Szarvas Város Tisztifıorvosának képviseletében
a képviselıtestület figyelmébe ajánlotta az elhangzott szavakat. Sajnos hivatalból meg kellett fordulnia olyan intézményekben, ahol hasonló emberek élnek. Túlzással nevezhetı azonban az ı életük életnek. Csupán az egészségügyi létfeltételek
biztosítása a 20. század végén nem lehet az emberek egyértelmő
célja.
A hölgyek által elıadott szakmai irányelvek egyértelmően vázolják elıttünk azt, hogy a szociális, egészségügyi és oktatási gondoskodás ötvözete valósul meg. Teljes jogú tagjaivá tennék a társadalom számára ezeket az embereket. Ez társadalmunk
számára a jövı útja, mindenképpen ezt kell képviselni. Amenynyiben a város ebben a vonatkozásban tesz szert hírnévre, ez
mindenképpen a város javára szolgálna, a város dicsıségét jelentené.
Intézetük eszmei és szakmai támogatáson kívül anyagi támogatást nem tud adni.
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Végezetül arra a kérte a testületet, hogy amennyiben döntésre
kerül sor, az észrevételeit, javaslatait is mérlegelve hozzák
meg a testületi döntést.
Hornok Lajosné képviselı kérte, hallgassák meg a jelenlévı
gyermekorvost és pénzügyi csoportvezetıt.
Dr. Varga Géza gyermekorvos elmondta, ez úgy indult el, hogy
egy szellemileg fogyatékos gyermek anyukája volt nála, aki
felvetette, hogy egy alapítvány formájában részt vennének abban, hogy a gyermekük helyben lenne elhelyezve. Erre összeállt
egy olyan csapat, amely szép és nemes célért küzd.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı ismertette, hogy megalakulásától kezdve figyeli az alapítvány tevékenységét. Az volt
a legvégsı eset, hogy az önkormányzathoz fordultak segítségért. Véleménye szerint a városnak egy ideiglenes pénzátcsoportosítással meg kell oldania ezt, tehát akkor dönt helyesen
a testület, ha az 1. határozati javaslatot fogadja el.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök maximálisan támogatta az
alapítvány kérelmét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye az volt, hogy az
"Érted Vagyunk" Alapítvány nagyon nemes, humán célt szolgál,
feltétlenül támogatni kell. Az 1,8 millió forint kölcsön nem
olyan nagy rizikó, ha azt vesszük, hogy az alapítványnak 5 pályázata van beadva. Mindenki érdeke az lenne, hogy jövı szeptemberben elinduljon.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy fogadják el az 1. számú határozati javaslatot, mely
szerint 1,8 millió forint kamatmentes kölcsön formájában támogassák az alapítványt.

A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag -12 fı egyetértı szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184./1992./VII.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ''Érted Vagyunk'' Alapítványt kamatmentes kölcsön formájában
1.800.000.- Ft összegben támogatja a "TÜZÉP" lakások
megvásárlásához, 1992. december 31-ei visszafizetési
határidıvel.
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Határidı: 1992. augusztus 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Balog Károlyné az alapítvány nevében köszönetet mondott a képviselı-testületnek.
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı napirendi
pontra, amely a besenyszegi óvoda dolgozóinak kérelmét tartalmazta, melyben kérik, hogy óvodájukat csatolják vissza a 2.
sz. Napközi otthonos Óvodához.
Mivel ebben a témában hozzászólás nem volt, így javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslat 1. pontját
fogadják el, mely szerint csatolják vissza az óvodát.
A képviselı-testület a javaslatot 11 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185./1992./VII.21./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a besenyszegi
óvodát a 2. sz. Napközi otthonos Óvodához csatolja.
Határidı: 1992. szeptember 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
a.

A Képviselı-testület utasítja a két intézmény vezetıjét, hogy a költségvetési elıirányzat átadásáról, átvételérıl írásban
állapodjanak meg, az alkalmazottak munkaviszonyával kapcsolatos teendıket bonyolítsák le.
Határidı: 1992. augusztus 15.
Felelıs : dr. Csoma Antalné
Szabó Istvánné

b.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli
a költségvetés átcsoportosítását a két intézmény közötti megállapodás alapján.
Utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetés átcsoportosításáról a rendelet-tervezetet készítse
elı.
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Dr. Frankó Károly polgármester a következı elıterjesztésre
tért rá, amely a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Iskola pályázat támogatási kérelme volt.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı véleménye az volt, hogy a
határozati javaslatba kerüljön bele az is, hogy "a felmerülı e
esetleges mőködési többletköltségeket vállalja." Nem tudta
megmondani, hogy merül-e fel esetleges többletköltség.
R. Nagy János iskolaigazgató ismertette, hogy az elmúlt évben
pályázatot adott be az iskola cipıipari bırdíszmőves tanmőhelyre, amelyet az iskola tetıterében kívántak kialakítani. Ez
az átalakítás jelenleg folyamatban van. Amennyiben az ENCI
tanmőhely megvásárlásra kerülne, akkor a bırdíszmőves képzést
áttennék abba az épületbe, s a tetıtérben lévı mőhely lenne a
nıi ruha készítı mőhely. A felmerülı többlet költség 15 tanulónak a gyakorlati oktatása, amelyet jelen pillanatban a majdnem rendelkezésre álló normatív támogatásból fedezni tudjuk.
Ennek a pályázatnak az elkészítésére az indította ıket, hogy a
Kötıipari Szövetkezetnél a gyakorlati képzés megszőnt, a szövetkezet is felbomlóban van, 15 diák tanult a szövetkezet tanmőhelyében, az ık képzését szeretnék megoldani ily módon. Továbbá tudják azt, hogy a nıi ruha készítı szakmában mindig
túljelentkezés van. A Szabóipari Szövetkezetnél a képzés létszáma kötött, illetve ígéretet is kaptunk, hogy ebben az évben
nem tudják elindítani a képzést ha betelik a létszám. Ezeket a
problémákat próbálják ilyen módon megelızni. Továbbá tervezik
majd Ruhaipari Szakközépiskolai képzés beindítását, ennek a
feltétele egy saját tanmőhelynek a megléte.
Szeretı Béla a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke érdeklıdött afelıl, hogy a pályázat beadásának van-e anyagi vonzata.
R. Nagy János iskolaigazgató elmondta, hogy jelenlegi számításai szerint az állami normatív támogatáson belül tudnak maradni a költségekkel.
Nagy Istvánné pü. csoportvezetı elmondta, hogy ismeri az 1992.
évi normatív támogatásnak az alakulását. Azonban azt tudomásul
kell venni, hogy a szakmunkástanulói létszám az iskolában kb.
23 fıvel csökkent, ami azt jelenti, hogy a városnak visszafizetési kötelezettsége lesz az állami támogatásba. Kevesebb
lesz az elhelyezett tanuló és gyermek, emiatt sajnos az állami
támogatásba kb. 2 millió forintot vissza kell fizetni a jegybanki kamat kétszeresével. Az biztos, hogy a tanulók tanmőhelyi foglalkoztatása csak ilyen körülmények között biztosítha-
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tó, az is biztos, hogy támogatni kell. De a testületnek így
összességében is látnia kell a dolgot.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy amennyiben a testület támogatja a pályázatot, abban az esetben az az iskola profilját
hosszú távon határozza meg.
Jelenleg úgy néz ki, hogy az ENCI tanmőhelyének megvásárlása
áll. Nem lehet tudni mi a tanmőhely sorsa, annak ellenére,
hogy maximálisan szorgalmazták annak megvásárlását.
A testületnek a pályázat támogatását összvolumenében kell látnia.
Dr. Kovács Béla képviselı kérdése az volt, hogy az említett 15
gyerek közül mennyi a gyomaendrıdi és mennyi a vidéki száma.
R. Nagy János iskolaigazgató elmondta, hogy kb. 10 fı helybeli.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy sajnos a városban a vállalatok egy része megszőnik, amely érezteti hatását a
szakmunkás és szakközépiskoláknál. Sajnos éppen ezért az önkormányzatnak költségbe fog kerülni az, hogy a gyerekeknek
kérjenek munkát a vállalatoktól. Tanmőhelyt kell venni a szakmunkásképzı iskolának, a géplakatos tanulóknak gyakorlati helyet kell keresni, tangazdaságot segíteni kell létesíteni a
mezıgazdasági iskolának, s ezt mindet valószínőleg az önkormányzat költségére. Végezetül hozzátette, hogy fel kell mérni,
ez a jövı évi költségvetésben komoly milliókba fog kerülni.
Dr. Kovács Béla képviselı felvetette, nem lehetséges-e olyan
megoldás, hogy amennyiben átlépnék az elıbb említett keretet,
akkor a gyomaendrıdi gyerekek részét vállalná az önkormányzat,
a többi gyereknél a szülık vagy az illetékes önkormányzatok
vállalnák a költségeket.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy maximum együttmőködési
megállapodást lehet kötni.
R. Nagy János iskolaigazgató kérése az volt, hogy ne élezzék
ki a vidéki és gyomaendrıdi viszonyt.
Szeretı Béla a pü. bizottság elnöke elmondta, hogy a tájékoztatóban szerepel, hogy az önkormányzat éves bevételében növekszik a helyi adók szerepe, tehát az állami pénzeket csökkenteni fogják. Végülis ki meri felvállalni, hogy munkanélkülieket
képezzenek ki az iskolákban.
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Knapcsek Béla képviselı szerint azok a gyerekek, akik ma még
1. vagy 2. osztályosok, két vagy három év múlva egy valamelyest képzettebb gyerek nagyobb eséllyel indulhat.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye az volt, hogy fel
kell vállalni, mivel így nem 14 éves korában lesz munkanélkülivé a gyerek, s ennek van egy lélektani hatása is.
Bátori Gyula képviselı véleménye az volt, hogy támogatni kell
a képviselıtestületnek, ha nem akarják az abszolút képzetlenek
számát növelni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy támogassák az ipari iskola pályázatát azzal
a kiegészítéssel, hogy a felmerülı esetleges mőködési többletköltségeket az iskola vállalja.

A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozati javaslatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186./1992./VII.21./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617. számú
Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
Békés megyei decentralizált szakképzési alapra benyújtandó pályázatát támogatja azzal a feltétellel,
hogy a felmerülı esetleges mőködési többletköltségeket az iskola vállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola kérelmét, amely új tartalmú
kereskedelmi szakképzési kísérlethez való csatlakozásához kéri
a testület támogató egyetértését.
Dr. Kovács Béla gimnázium igazgató ismertette, hogy eddig bolti eladókat képeztek, azonban egy korszerőbb iskolát szeretnének megvalósítani. Ehhez plusz pénz nem kell, a lényege az,
hogy idegen nyelvbıl is érettségiznek a tanulók. Ezen kívül
számítógép kezelıi és közgazdasági ismeretek órákat is tartanak. Ez egy korszerőbb képzést nyújt a korábbiakhoz képest,
jelenleg az ÁFÉSZ-nél vannak szakmai gyakorlaton a gyerekek,
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tanmőhelyt még nem kellett venni. Ez a képzés kevesebb szakmai gyakorlatot is igényel, figyelembe véve az ÁFÉSZ nem éppen
viruló helyzetét.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a Kner Imre Gimnázium kérelmét támogassa.
A képviselı-testület a javaslattal 11 szavazattal, egy tartózkodás mellett egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187./1992./VII.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre
Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola új tartalmú kereskedelmi szakképzési kísérlethez való csatlakozásával egyetért, bevezetését támogatja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a szóbeli bejelentésekre. Az orvosi ügyeleti rendszerrel kapcsolatban hozott egy határozatot a testület, mely szerint a hétvégén egy orvos 24
órát ügyel.
Beszélt ügyeletes orvosokkal, akik elmondták, hogy a hétvégén
48 órát ügyeltek egyedül, elláttak 7-8 kihívást, s utána bementek az ügyeletre, ahol voltak betegek, akik már 1,5 órája
vártak rá.
Majd egy statisztika szerint ismertette a hétvégi betegforgalmat, ami jelentıs számokat mutatott. Továbbá a testület rendelkezésére bocsátotta a júliusi ügyeleti beosztást, melybıl
egyértelmően látszott az, hogy az orvosok 48 órára voltak beosztva hétvégenként.
Tehát a testület által hozott határozat nem volt megfelelı.
Sajnos nem vehetett részt azon a testületi ülésen, s a megjelent 3 orvos félre vezette a testület tagjait, hiszen ez a
legrosszabb megoldás a betegek számára, s az orvosok sem mindannyian vállalják a 48 órás ügyeletet.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy Gyomaendrıdön a házi orvosi szolgálat bevezetéséig az orvosi szolgálat, valamint a
betegek ellátása megfelelı volt /néhány probléma kivételével./
A házi orvosi szolgálat bevezetése kezd a feje tetejére állni.
több munkaértekezlet volt az orvosokkal együttesen, amikor
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megfelelı tájékoztatást kaptak arról, hogyan lehet a szolgálatot szervezni, s melyek ennek a követelményei. Úgy néz ki,
hogy az akkor elhangzottakat figyelmen kívül hagyták, s a júliusi ügyeleti beosztás szerint a testület határozatát sem
vették figyelembe, mely szerint 24 órán keresztül történne az
ügyelet szervezése, ennek ellenére 48 órán történik meg az
ügyelet szervezése.
Hozzátette, hogy kérje fel a testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy ellenırizze a hétvégi szolgálatot, ez a
jogköre megvan. Ez azért lényeges, mivel augusztus 1-tıl hatályba lépı kormányrendelet szerint a hétvégi ügyelet nem haladhatja meg a 24 órát.
Az orvosok továbbá felvetették, hogy a hétfıi rendes munkát a
48 órás ügyelet után nem tudják elvégezni.
Összegezve elmondta, hogy lehetıség van a korábbi testületi
határozatot visszavonni, figyelembe véve az itt elhangzott
tendenciákat, lehetıség van a kettıs ügyelet visszaállítására.
Majd felhívta a testület figyelmét arra, hogy Gyomaendrıdön az
egészségügyi ellátással gondok és problémák mutatkoznak, célszerő ezért a testületnek odafigyelni, akár úgyis, hogy többször ellenırzi az ügyeletet, vagy többször beszámoltatja az
orvos kollegákat, erre joga van.
Dr. Mucsi Gyula tiszti fıorvos helyettes elmondta, hogy a megyei tiszti fıorvos asszony véleményt nyilvánított az orvosi
ügyeleti rendszerrel kapcsolatban /szakmai szempontok figyelembevételével/, amelyet a testület is megkapott még annak
megtárgyalása elıtt. Abból egyértelmően látszott, hogy a régi
ügyeleti rendszer mellett tört pálcát.
Kb. egy - egy arányban oszlik meg az ügyeleten, ill. a házaknál ellátott betegek aránya. Amennyiben egyenletes és megfelelı ellátást kívánunk létesíteni, akkor járjunk el a megfelelı
módon, tehát az ügyeletet két orvos lássa el. A másik dolog,
amit figyelembe kell venni az a rendeletbıl adódik, amit a
jegyzı úr is említett.
Továbbá egyetértett a jegyzı javaslatával, miszerint a bizottság vizsgálja felül, s ha úgy találja, hogy indokolt, akkor
ismételten terjessze a testület elé ezt a problémát.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy azon a testületi ülés, amelyen a határozatot hozták, felmerült az is,
hogy Békéscsabán egy orvos végzi az ügyeletet. Ez azért az akkor felszólaló orvosok mellett szólt. Nem volt olyan felszólalás, aki nem értett vele egyet.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy ott a kórház is
ellátja a betegeket, mentıautók is vannak.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottsági
ülésen a bizottság nem hozott döntést. A jelenlévı két orvos
ugyanazokat mondta el, mint a testületi ülésen. Arról, hogy az
elıttünk lévı júliusi ügyeleti beosztás szerint ügyeljenek,
nem volt szó. Igazándiból a gyermekorvosokat akarták bejuttatni az ügyeletbe, hogy azok is 24 órát ügyeljenek.
Ígéretet tett arra, hogy záros határidın belül ellenırzik az
ügyeletet.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, hogy ennek a döntésnek a
testület mőködésére vonatkozó konzekvenciái vannak. Az akkor
jelenlévı orvosaink példákkal gyıztek meg. Azt fájlalta, hogy
a hivatal részérıl nem volt ellenvélemény.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a hivatal részérıl minden
le volt írva az elıterjesztésben, sıt csatolva volt fénymásolt
példányban a megyei tiszti fıorvos véleménye is.
Szeretı Béla bizottsági elnök véleménye az volt, hogy a szociális bizottság végezzen egy tényfeltárást.
Hornok Lajosné képviselı véleménye az volt, hogy vissza kell
vonni a határozatot.
Dr. Mucsi Gyula tiszti fıorvos helyettes elmondta, hogy most
látszott, mennyire fontos ilyen ügyek tárgyalásánál a tiszti
fıorvos jelenléte, aki befolyásolná a testület véleményét.
Csorba Csaba jegyzı arra kérte a testületet, hogy a múltkori
döntést kontrollálja vissza. Ugyanis volt egy lakossági vélemény, s volt egy orvosi ígéret, ami abból indult ki, hogy az
orvosi ügyeleti ellátás jobb és udvariasabb lesz, kevesebb
lesz a várakozási idı, hétfın pihentebbek lesznek, s 24 órás
lesz az ügyeleti szolgálat. Ez azonban nem valósult meg, s
megvan a testületnek minden lehetısége arra, hogy ezt a döntését visszavonja. Megnézhetik a betegforgalmi statisztikát, a
várakozási idı nem csökkent, arról sem beszélhetünk, hogy az
orvosok udvariasabbak, s hétfın sem pihentebbek.
Így a bizottság leellenırizheti, s az ellenırzésbe bevonhatja
a tiszti fıorvost is. Amit kifogásol, azt a testület köteles
figyelembe venni.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a testületi
határozatot vissza kell vonni augusztus 1-tıl, mivel nem lett
betartva. Amit ígértek, nem hajtották végre.
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Csorba Csaba jegyzı véleménye az volt, hogy ennek egy kicsi
átfutási idıt kell hagyni elsısorban azért, mert augusztus 1tıl lép életbe a jogszabály, melyben be lesz szabályozva a 24
órás ügyelet.
Knapcsek Béla képviselı azt tartaná ésszerőnek, ha a dr. Veréb
Lajos által elhangzott ígéreteket ellenıriznék. Továbbá javasolta, hogy a jegyzı úr javaslatát fogadja el a testület.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye az volt, hogy augusztus 11-ig le tudnák szőrni a tapasztalatokat. /Esetleg az
egyik hétvégi ügyeletet a tiszti fıorvos ellenırizné, s leírná
a tapasztalatát./ Így augusztus 11-én már visszavonhatná a
testület a határozatot a tényeknek megfelelıen.
Dr. Valach Béla képviselı véleménye az volt, hogy ezt a döntést vissza kell vonni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy vonja vissza a 146./1992./VI.30./számú határozatát, s a központi orvosi ügyeleti rendszert az alábbiakra
módosítsa.
A központi ügyeleti szolgálatban hétköznap 17 órától 08 óráig
egy felnıtt körzeti orvos teljesít szolgálatot, hétvégén két
körzeti felnıtt orvos 24 órás ügyeletet lát el.
A képviselı-testület 8 szavazattal, 4 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
188./1992./VII.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi
XX. tv. 129. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
központi orvosi ügyeleti rendszert az alábbiak szerint módosítja, és egyidejőleg a 146./1992./VI.30./
számú határozatát visszavonja.
A központi ügyeleti szolgálatban hétköznap 17 órától
08 óráig egy felnıtt körzeti orvos teljesít szolgálatot, hétvégén két körzeti felnıtt orvos 24 órás
ügyeletet lát el.
Határidı: 1992. augusztus 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a kárpótlási jogszabály
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megjelenésével létre kell hozni egy bizottságot, amely a földigénylések elbírálásával foglalkozik.
A továbbiakban a testület tájékoztatást kap a polgári védelmi
vagyon átadásával kapcsolatban, ugyanis a megyei polgári védelem az egész épületet a tulajdonába kívánja venni.
A Gyomacoop megkereste az önkormányzatot, mivel felszámolás
alatt áll, s az egyik üzlethelyiségét felajánlotta megvásárlásra, mivel az alatta levı terület az önkormányzaté.

Továbbá tájékoztatta a testületet arról, hogy a Békés Megyei
Moziüzemeltetı és Kulturális Vállalat megszőnt, tehát augusztus 7-tıl filmet forgalmazni nem tud. Így egy másik filmforgalmazóval kell szerzıdést kötni. Békés megyében nincs, ezért
más megyében érdeklıdtünk, s így a Csongrádi Megyei
Moziüzemeltetıvel fog szerzıdést kötni az Apolló Mozi. Ha meglesz az érvényes szerzıdés, akkor a testület elé fogjuk terjeszteni. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
A képviselı-testület egyhangú szavazattal tudomásul vette a
tájékoztatót.
Dr.Frankó Károly polgármester más bejelentés, hozzászólás nem
lévén az ülést bezárta.
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