Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. november 12-i ülésén.

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, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó
Györgyné kirendeltség vezetı, Kolohné Kulik
Éva, Megyeri László fımunkatárs,
önkormányzati intézmények képviselıi, érdeklıdı
állampolgárok.

polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, Gyomaendrıd állampolgárait, az intézmények vezetıit,
valamint a hivatal dolgozóit.
Majd megállapította, hogy a testület határozatképes, csak
Pocsaji Zsolt képviselı hiányzik. A mai testületi ülés jegyzıkönyv hitelesítıinek Hunya Lajos és dr. Kovács Béla képviselıket jelölte meg.
Ezek után a polgármesteri beszámoló következett, amelyben ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit.
Mint köztudott dr. Koleszár József és Csorba Csaba jegyzı társaságában részt vettek egy francia tanulmányúton.
November 2-án az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén volt jelen.
November 4-én Kardoskúton volt, ahol a megye polgármestereinek
tartottak továbbképzést, felkészítést a polgári védelem vezetıi. November 5-én a T' Boy Klub vezetıivel tárgyaltak, ugyan-
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is lakossági panaszok érkeztek a klub mőködésével kapcsolatban. Megkértük ıket, hogy decembertıl a hétköznapi nyitva tartás 22,00 óráig, szombaton és vasárnap hajnali 2,00 óráig legyen. Ha így is lesznek további bejelentések, akkor a jegyzı
úr visszavonja a játékkaszinók mőködésének engedélyezésére vonatkozó határozatát.
November 6-án megkereste Soós Béla - aki a város kertészeti
szaktanácsadója - azzal, hogy társadalmi munkában elkészítené
a város fıterének parkosításának terveit. De mindez majd a bizottságok elé fog kerülni.
November 8-án a jegyzıvel részt vettek az endrıdi katolikus
templomban tartott ünnepi misén.
November 11-én megyegyőlésen vettek részt Békéscsabán dr. Kovács Bélával, ahol a Víz- és Csatornamő Vállalat átalakításáról volt szó.
Ezek után a Franciaországról számolt be, ahol megnézték az önkormányzati munkát. A minıségre, a versenyre építették a rendszerüket. Nagyon hasznos volt ez az út, de talán a szakmai oldalát a jegyzı úr ismertetné.
jegyzı röviden ismertette, hogy az Önkormányzat
rendszere hasonlít a mi rendszerünkhöz, különösen a közigazgatási rendszer, s magának az Önkormányzatnak mőködési szisztémája. A Képviselı-testületnek ott is hasonló hatáskörei vannak, mint Magyarországon, hasonló a bizottságok elnevezése is,
s nagyjából hasonló a bizottsági képviselet is. Kb. annyi bizottság van, mint nálunk, azonban minden bizottsági elnök alpolgármester, tehát önállóan felel azért a területért, amit ı
képvisel, ellát. Hasonló a hivatali struktúrájuk is, csoport
felállásban dolgoznak ık is. Hasonló a prefektúra rendszer,
mint nálunk a köztársasági megbízotti rendszer.
Lényeges volt továbbá a költségvetés összetétele, fordított az
arány, mint nálunk, ugyanis 70 % a saját erı, 30 % az államtól
átengedett bevétel, amivel a város gazdálkodik. A 70 % bizonyos részét az adók képezik, s van egy 20 %-os arány, ami igazán helyi bevételekbıl jön. Mások a jövedelmi, bér és vagyoni
viszonyok, ezért a költségvetés nagyon szoros összefüggésben
van az adóval, a költségvetés hiányát akár adó kivetéssel pótolják. Azonban ott ezt másként élik meg az emberek, mint nálunk. Az adónemek is hasonlóak.
A decentralizációs folyamat kb. akkor kezdıdött, mint nálunk,
azonban kicsit másképp ment végbe.
Mindent a gazdaság oldaláról közelítenek meg, ebbıl adódik a
rendszerbeli különbség.
polgármester ismertette, hogy a Környezetvédelmi miniszter úrtól megkapta a Minisztertanács elé kerülı
programot. Gyomaendrıd térségében az ivóvíz jódtartalmának
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csökkentésére programot kell készíteni, ennek a határideje
1993. március 31.
A továbbiakban felolvasta azt a levelet, amelyet a köztársasági megbízott írt, melyben tájékoztatott arról, hogy a mezıgazdasági nagyüzemek helyzetével kapcsolatos megkeresés alapján
felterjesztéssel élt a minisztériumba.
Mindezek után átadta a szót az alpolgármestereknek.
alpolgármester tájékoztatta a testületet arról,
hogy 7-én találkozott a vállalkozók egy csoportjával, akik elmondták, nem jutnak hozzá az eddigi tszek tulajdonában lévı
földek elmúlt 2-3 évi vegyszerezési adataihoz, amelyekre a vetéshez nagy szükségük lenne. Az önkormányzat levélben jelezte
az egységeknek ezt a problémát, javasolta, hogy ezeket az adatokat a Földrendezı Bizottság rendelkezésére bocsássák.
alpolgármester ismertette, hogy a DY-WA Kft.
új üzlethelyiségét megnyitotta. A kft. tagjaiban megvan a
készség arra, hogy bıvítsék az üzletet.
Nem hivatalos minıségben tartózkodott Gyomaendrıdön a Giricz
házaspár /Gyomáról származtak el/, akik egy osztrák kisvárosban laknak /régi Németújvár/, felvetették, hogy jó lenne testvérvárosi kapcsolatot kialakítani Gyomaendrıddel. A kisváros
rendelkezik mezıgazdasági szakmunkásképzı iskolával, mint
Gyomaendrıd.
polgármester is felvetette, Franciaországban
komoly ajánlatot kaptak arra, hogy próbálnak nekünk szerezni
egy kisvárost a Pireneusokban, testvérvárosi kapcsolatra.
bizottsági elnök megköszönte a testületnek
azt a gesztust, hogy ıt jelölték ki a Mezıgazdasági Bizottság
képviseletére. Véleménye az, hogy Franciaországot és Magyarországot nem szabad összehasonlítani. A francia mezıgazdaságra
jellemzı, hogy visszafogott, a mennyiség helyett a minıségre
törekszik. Az alaptevékenységet családi alapon folytatják, a
szövetkezés erre nem jellemzı. Az ipara fejlett és ez lehetıséget ad arra, hogy a mezıgazdasági termelést visszafogja.
képviselı elmondta, hogy Pocsaji Zsolt képviselı
október 13-ai bejelentésével kapcsolatban megjelenı sajtó
cikkben felhívást kapott az ezzel kapcsolatos reagálásra. Mivel a legutóbbi testületi ülésen ezen a vitán nem vettem
részt, ezért ragadom meg az alkalmat. Nem reagáltam volna most
sem ezekre a felhívásokra, de az elmúlt két év során ez már
kb. a negyedik olyan inspiráció volt, amelyet illik véleményeznem. Eddig ezt a lépést a békesség megırzéséért nem tettem
meg.
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Most az elmúlt két évben a nyilvánosság elıtt és a sajtóban
megjelent, személyemet érintı dolgokra reagálnék. A polgármester úr elsı sajtó nyilatkozatát lenyeltem, amely a DélKeletben jelent meg. A személyemre szóló bántó, és nem is a
valóságnak megfelelı dolgok szerepeltek ebben a cikkben. A késıbbiek során velem készített cikkben úgy gondolom, hogy meszszemenıkig túl léptem ezen a problémán, s több képviselı is
korrektnek és tisztességesnek tartotta azt a sajtó nyilatkozatot, amelyet a választások után velem készítettek, amelyben a
képviselı-testületrıl és a rendszerváltással kapcsolatos dolgokról nyilatkoztam.
a GYOMAKÖR Egyesület megalakulása után megjelent olyan cikk a
sajtóban, amelybıl idézve: "néhány hatalomból kiszorult ember
hozza a bajt erre a városra." Mások is, de én is úgy véltem,
hogy ez a célzás is engem illet, mivel tagja vagyok a
GYOMAKÖR-nek, s korábbi vezetı személyiség voltam, s magam körül nem találtam más hasonló személyt. Elsiklottam a polgármester úr azon nyilatkozata elıtt is, amikor a sajtóban és
nagyközönség elıtt elmondta, hogy személyen (mint volt tanácselnök) zavarja a testületi munkát. Úgy érzem igazságtalanul
ért ez a megjegyzés engem, ugyanis a testületi üléseken úgy
vélem, hogy hozzászólásaimban igyekeztem konstruktív lenni, s
jobbító szellemben hozzászólni, s mindig a város érdeke játszott szerepet elıttem.
A FIDESZ képviselıje, Pocsaji Zsolt képviselı által tett bejelentés kapcsán is elmarasztalta személyemet a polgármester úr,
szóvá tette, hogy mint cinkosa szó nélkül hagytam ezt a felvetést. Ennek kapcsán elıkerültek ismét ilyen titulusok, hogy
hatalomból kiszorultak, akiknek semmi sem jó, s az elmúlt két
év eredményeit semmire sem becsülik. Sohasem konkrét
megnevesítéssel kerültek a nyilvánosság elé, s így szintén
sajnos rám utaltak.
Ugyanakkor ezekbıl a sajtó cikkekbıl megtudhattuk azt is, hogy
ennek a településnek a szétválása milyen csapásokkal járna,
milyen tragédiákat okozna a település számára. Nem tartom sem
igazságosnak, sem jogosnak azt, hogy személyen tendenciózusan
elmarasztalásra került.
1987-ben az ENCI épületében volt egy győlés, amikor endrıdi
személyek elég durva, becsületembe gázoló kijelentésekkel illettek /volt aki az 1935-ös sortüzet is a gyomaiak mővének
tartotta./ Ekkor is meg tudtam ırizni a higgadtságomat, s az
emberek azon győlés után úgy jöttek el, hogy hátrányosnak vélték a település szétválását. Többek között nem csatlakoztam
azokhoz, akik az október 13-ai ülésen lerohanták, felindultan
elmarasztalták Pocsaji Zsolt képviselıt.
Szeretnék reagálni a "hatalomból kiszorultak" titulusra, amely
bár félreérthetetlenül rám irányul, nem veszem magamra, mivel
gyakorolhattam volna a hatalmat beosztásaimnál fogva, de úgy
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érzem mindig szolgálatot teljesítettem, szolgálatnak tartottam
az adott feladatot, módszeremnek a toleranciát, a meggyızést
és a összefogásra való sarkalást tartottam és gyakoroltam a
korábbi idıkben.
Nem kerültem el Pocsaji Zsolt képviselı bejelentésével kapcsolatban a megnyilatkozást, hiszen az inspiráció talán döntıen
erre irányult. A véleményem a következı: a FIDESZ döntését talán nem kellene katasztrófaként felfogni és annak tekinteni. A
lakosság reagálását tartanám perdöntınek. A lakosságnak lesz
lehetısége a véleményének kinyilvánítására, hiszen közmeghallgatás elıtt állunk. Ez fogja majd tisztázni a problémát.
Az egyesülés 1981-ben célszerő volt, hiszen felgyorsította
mindkét település fejlıdését, lehetıvé tette, hogy Endrıd is
várossá fejlıdjön. Meggyızıdésem szerint még elıbbre juthattunk volna, ha nem emészt fel rengeteg energiát az a hátráltató, gáncsoskodó propaganda, amely megjelent az egyesülés után
2-3 évvel és végig kísérte a rendszerváltásig ezt a folyamatot.
Megvallom, hogy a testületi üléseken a felszín alatt érzékeltem, hogy megvan a Gyomán vagy Endrıdön való megvalósulás
problematikája a fejekben. Egy-egy döntésnél megjelenik ez a
mérlegelés, s az egyesített erıforrásaink hatékony hasznosítását nem jó irányba befolyásolja. A 11 éves együttélés tapasztalatai azt mutatják, hogy az együtt maradásnak vannak továbbra is elınyei Gyomaendrıd tekintetében. A szétválás, nyilvánvaló a gyomai részen kedvezıbb helyzetet teremtene. Az endrıdi
városrész bizonyára nem kapna városi státuszt, de mindenképpen
megmaradnának azok a fejlıdési eredmények amelyek vannak. Úgy
vélem, hogy a szétválás után a közös hasznosítású közintézményeink továbbra is az összes állampolgár ügyét szolgálnák. Véleményem az, hogy a szétválásnak lennének pozitív következményei is mind a két településen. Egyrészt nyíltabbak lennének a
testületi ülések, a testületi munkák, valamint egészségesebb
lokálpatriotizmus nyilvánulhatna meg, mert a sandaság ártó hatásai eltőnnének, nıne a közélet aktivitás. Önálló jogi státuszt, tiszta anyagi viszonyokat teremtene /nem lenne ilyen
vádaskodás mint most, hogy ki kinek a pénzét használja./
Szétválás esetén a két település kölcsönös együttmőködése valóságos és kölcsönös érdekeik alapján megfelelı módon, korrektül megoldható lenne, s a lokálpatrióta tudat is erısödne.
Mindezeket azért mondtam el, mivel szerintem, mint minden lényeges problémát, mint az együtt maradás és a szétválás kérdését is csak higgadtan és tényszerően lehet véleményezni, nem
elfogult politikai koncepció alapján. Mérlegelni kell az elınyöket, a hátrányokat, a reális lehetıségeket. A lakosságnak
joga van egy ilyen ıt érintı probléma minden oldalát megismerni, hogy felelıs álláspontja legyen. Tartok tıle, hogy az utánunk következı testületben, megváltozott erıviszonyok között
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újra sokkal kiélezettebb lehet a gyomaendrıdi probléma, mint
most.
Tudatában vagyok azonban annak, hogy bonyolultabb ez a kérdés
annál, hogy egy ilyen rövidre szabott reagálásban minden oldalára utalni lehetne. De mivel felszólítattam a vélemény nyilvánításra, rá akartam mutatni a dolgok más oldalaira is. Egy
egészséges viszony keretében nyilvánvaló az együtt maradást
kell, hogy támogassa az ember, de ha nem lehet túllépni, akkor
el kell gondolkodni, de úgysem mi döntjük el, hanem a lakosság, azonban véleményünk lehet. Ezt a véleményt mindenkinek
tiszteletben kell tartani, mindenféle indulat nélkül.
polgármester úgy vélte, hogy hatalomból azok
szorultak ki, akik majdnem bekerültek. A hatalomból nem szorult ki Jenei Bálint, hiszen mint Szociáldemokrata képviselı
itt ül közöttünk. Ha én tanácselnök lettem volna, s azon fáradoztam, hogy két település egyesüljön, akkor most arra törekednék, hogy megmaradjon együtt.
A napirenddel kapcsolatban változtatást javasolt. Kérte a testületet, fogadják el a következı javaslatot:
1./

Az Önkormányzat tulajdonairól és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
rendelet vitája

2./

Bejelentések

3./

A költségvetés tárgyalásának elıkészítése

A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta.
polgármester elıször a lejárt határidejő határozatokról kérte a képviselık hozzászólásait, kérdéseit.
Hozzászólás nem lévén, javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
60/1992.(III.24.), 66/1992.(III.26.),
83/1992.(IV.23.) 93/1992.(IV.23.),
134/1992.(VI.11.), 135/1992.(VI.11.)
192/1992.(VIII.11.) 196/1992.(VIII.11.) 199/1992.
(VIII.11.), 200/1992.(VIII.11.),
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205/1992.(VIII.11.), 208/1992.(VIII.11.)
211/1992.(VIII.11.) 212/1992. (VIII.11.),
223/1992.(VIII.27.), 227/1992.(VIII.27.),
233/1992.(IX.22.), 234/1992.(IX.22.)
235/1992.(IX.22.) 237/1992.(IX.22.),
238/1992.(IX.22.) 241/1992.(IX.22.)
242/1992.(IX.22.), 243/1992.(IX.22.)
244/1992.(IX.22.) 245/1992.(IX.22.),
246/1992.(IX.22.) 254/1992.(IX.22.)
259/1992.(IX.29.), 260/1992.(IX.29.)
261/1992.(IX.29.) 263/1992.(X.13.),
266/1992.(X.13.), 269/1992.(X.13.),
271/1992.(X.13.), 273/1992.(X.13.), 279/1992.
(X.13.), 283/1992.(X.22.), 284/1992.(X.22.) számú
lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést elfogadta.

polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy térjenek rá az SZMSZ módosításáról szóló
rendelet-tervezetre. Átadta a szót a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének, Gellai Józsefnek.
bizottsági elnök ismertette, a rendelet-tervezet
az SZMSZ kérdések, interpellációk, közérdekő ügyek részére vonatkozik, pontosan arra, hogy ezek mikor kerüljenek a testület
elé. Az SZMSZ 14. §-a úgy határozta meg, hogy napirendben legutolsóként szerepeljenek ezek az ügyek. A gyakorlat bizonyította, hogy ez nem megfelelı. Az érdeklıdı állampolgárok közül
többen azért jöttek el a testületi ülésre, mivel abban bíztak,
az elıször az dolguk kerül napirendre. Ennek a módosításnak a
lelke a középsı rész, itt a 2. §. Mindez még a napirend elıtt
történne meg, ahogy a gyakorlat megkívánja. Ha ez nem napirendbe van iktatva, hanem napirend elé, akkor az 1. §-al jelölt rész utolsó mondata ("14. §-a /6/ bekezdésének utolsó
fordulata az elsıre módosul") hatályát veszti, kimarad az
utolsó napirendbıl az kérdések, interpellációk, közérdekő
ügyek, hiszen a napirend elıtt fogjuk megtárgyalni.
Továbbá a 20. § /2/ bekezdésébıl kimarad: "az ülés végén". Ennek megfelelıen így hangzik a bekezdés:
A képviselıi interpelláció a testületi ülésre szóban vagy
írásban terjeszthetı elı. A képviselı szóbeli interpellációját
maximum 3-5 percben adhatja elı.
Az elıttünk lévı anyag 2. §-a megadja a kérdések, interpellációk, közérdekő ügyek helyét, hogy a testületi ülés elején, a
napirendek elıtt legyenek. Ha ezek így következnek egymás
után, akkor nem kerül egyik pont a másikkal összeütközésbe.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy így fogadják el az
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SZMSZ módosítását.
képviselı nem értett egyet ezzel a módosítással, mivel úgy vélte, a testületi ülés eleje olyan dolgokra
megy el, amelyeket inkább a végére hagyna, s ez idıben is sokat jelentene. Így megtörténhet az, hogy fontos kérdésekben az
ülés végén már nem kellı odafigyeléssel döntenek.
polgármester felvetette, hogy ez idıben korlátozva van, az SZMSZ-ben egyértelmően szerepel, a szóbeli interpelláció megtételére 3-5 perc áll a képviselık rendelkezésére.
képviselı elmondta, ezt a javaslatot a Jogi
és Ügyrendi Bizottság átgondolta. Annak idején az eredeti
SZMSZ vonatkozásában tett bizottsági javaslat is ezt célozta
meg, akkor azonban a testület ezt nem akceptálta. A gyakorlat
egyértelmően azt igazolta, hogy igen fontos interpellációk,
hozzászólások hangozhatnak el a napirend elıtt. Egyértelmő, az
állampolgárnak sokkal fontosabb az a kérdés, amelyben érdekelt.
A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, fogadja el ezt
a módosítást.
Több hozzászólás, észrevétel nem volt, ennek megfelelıen a
polgármester kérte a testületet a rendelet megalkotására.
A Képviselı-testület 16 fı egyetértı szavazatával, 1 fı tartózkodásával, 1 fı ellenszavazatával megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1992./..../KT. számú rendeletét
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról

polgármester elmondta, hogy az orvosi ügyeleten mulasztás történt. Mivel az Önkormányzat a munkáltatója
az orvosoknak, ezért úgy gondolom nekünk kell eljárni ebben a
dologban, a lakosság felé is kötelességünknek tartom számon
kérni. Az ügyeleten egy orvos ügyelt, a másik otthon tartózkodott. A bent lévı orvos több ízben megtagadta a beteghez való
kimenetelt, a beteg meghalt. Ezért fegyelmi eljárást kell végrehajtani, amelyhez egy bizottságot is ki kell jelölni. Tisztelettel kérem a testület tagjait, értsenek egyet a fegyelmi
eljárás megtételével, hatalmazzon fel a testület annak lefoly-
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tatására.
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
ismertette, hogy a bizottsági ülésen felkérték az Intézményirányító csoportot, a fegyelmi eljárást indítsák meg.
jegyzı ismertette a két orvos, akivel probléma
volt dr. Veréb Lajos és dr. Horkai Kálmán. Fel kell mérni, miért nem ment ki az ügyeletes orvos a kétszeres hívásra, a másik orvos miért ment haza az ügyeletbıl.
A testületnek arról kell dönteni, megindítja e a fegyelmi eljárást, ha igen akkor a polgármestert meg kell bíznia a fegyelmi eljárással kapcsolatos feladatok ellátásával. Fel kell
kérni a fegyelmi tanács tagjait ennek az eljárásnak a lefolytatására. Ennek a határideje december 31.
Fel kell mérni, miért nem ment ki az ügyeletes orvos a kétszeres hívásra, a másik orvos miért ment haza az ügyeletbıl.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, járuljon hozzá a fegyelmi eljárás megindításához,
az ezzel kapcsolatos további feladatok elvégzésével bízza meg
a polgármestert.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi
LXXXIII. törvény alapján
dr. Veréb Lajos és
dr. Horkai Kálmán
háziorvosok ellen fegyelmi eljárást indít meg, figyelemmel arra, hogy fegyelmi vétség fennállására
alapos gyanú merült fel.
A Képviselı-testület a fegyelmi eljárással kapcsolatos további feladatok elvégzésével, így pl. a vizsgálóbiztos kijelölésével dr. Frankó Károly polgármestert bízza meg.
Határidı: azonnal, illetve a fegyelmi eljárásra vonatkozó
jogszabályban meghatározott határidık
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Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

polgármester ismertette a következı rendelet-tervezetet, amely az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szól. Ezt minden
bizottság megtárgyalta, az általuk javasolt módosítások a rendelet-tervezetben szerepelnek.
Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket.
képviselı véleménye az volt, a mellékletben
szereplı jelek érdemelnének még egy megbeszélést. Nem lát egyfajta szemléletet, amely megnyugtatóan rendezi ezen épületek
sorsát. Példának hozta fel az 1. sz. Általános Iskola és a 2.
sz. Általános Iskola épülete a melléklet szerint eladhatatlan,
azonban a 3. sz. Általános Iskola épülete forgalmazható. Ez
így nem logikus. Gondolom nem akadálya a törvény elfogadásának, ha ezekre még egyszer kitérünk.
jegyzı ismertette, amennyiben elfogadásra kerül a
rendelet, abban az esetben ugyanúgy, mint más rendeletet,
idınként felül kell vizsgálni, ki kell egészíteni és módosítani kell. Ennek végrehajtásában fontos szerepe lesz a Pénzügyi
Ellenırzı, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak. Hornok
Lajosné képviselı felvetésére reagálva elmondta, hogy a 3. sz.
Általános Iskola épülete is eladhatatlan.
képviselı elmondta, a Jogi és Ügyrendi Bizottság már korábban tett módosító javaslatot. A tervezet azzal kiegészítve, módosítva jelent meg. Különös figyelemmel a
törzsvagyon hasznosításával kapcsolatos döntési hatáskörök
egyértelmővé tételére és bizonyos átfedések, párhuzamoknak elhagyására. Egyértelmővé lett téve az intézményvezetıknek a
döntési jogosítványa, az ágazatilag illetékes képviselıtestületi bizottságok döntési jogosítványa, valamint a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság jogosultsága. Továbbá a hivatalnál
kezelt vagyonnál a polgármester és a jegyzı döntési hatásköre,
valamint a polgármester kötelezettség vállalási hatásköre.
Egyéb tulajdonosi jogok a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság
vonatkozásában tartalmi hatásnélküliként lett hagyva, mivel
lényegében a képviselı-testület döntési jogkörébe adott tulajdonosi jogok szinte kivétel nélkül a 9. § /1/ bekezdésében
megfogalmazást nyertek, így azt elhagytuk. Így ezen módosítások ismeretében a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezetet alkalmasnak találja és javasolja a testület felé
elfogadásra.
Végezetül a Hornok Lajosné képviselı felvetésével egyetértett.
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képviselı felvetette, hogy a tervezet 9. §-ának
/2/ bekezdésében a következı szöveg szerepel: "figyelemmel a §
/2/ bekezdésére". Ez nem érthetı, hiszen ugyanarra a paragrafusra hivatkozik.
jegyzı ismertette, hogy a 7. § /2/ bekezdését
hozza fel példaként, tehát hiányzik a 7-es szám.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, alkossa meg az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletét.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 18 fı egyetértésével - elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1992./..../KT. számú rendeletét
az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól
bizottsági elnök kiegészítésként felvetette, a
Képviselı-testület bízza meg az egyes bizottságokat, hogy az
ágazathoz tartozó egyes bérleményeknek a besorolását vizsgálja
meg és a közeljövıben tegyen javaslatot ezekre.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a dr. Valach Béla által felvetett kiegészítést fogadják el.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag - 18 igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287./1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza valamennyi bizottságát, hogy az Önkormányzat tulajdontárgyainak körét vizsgálja meg, s ezzel kapcsolatosan tegyen javaslatot.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : bizottságok
polgármester rátért az írásbeli bejelentésekre. Az elsı a Szociális és Egészségügyi Bizottság elıter425

jesztése volt, amelyben kérték a rendszeres nevelési segély
szakfeladaton biztosított keretbıl, a rendkívüli nevelési segély szakfeladatra 650.000.- Ft átcsoportosítását.
Mivel hozzászólás, kérdés ezzel kapcsolatban nem volt, így javasolta a képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá az átcsoportosításhoz.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a rendszeres
nevelési segély szakfeladaton biztosított keretbıl,
a rendkívüli nevelési segély szakfeladatra 650.000.Ft átcsoportosítását rendeli el.
Utasítja a Képviselı-testület a jegyzıt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
polgármester ismertette, hogy megkereste dr.
Bumbera József az Országos Mentıszolgálat Békés megyei Szervezetének vezetı fıorvosa, aki ismertette, hogy új mentı autókat
kapnak, s szeretnék a garázshelyiséget kibıvíteni, amihez egy
kis anyagi segítségre lenne szükségük. A mentısök megpróbálják
a saját fizikai erejüket felhasználni. 540.000.- Ft-ba kerülne
ennek az épületnek a bıvítése.
Dr. Bumbera József vezetı fıorvos megkereste a környezı települések polgármestereit is ezzel a kéréssel. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta ezt a kérelmet, s a javaslata a testület felé az, hogy a környezı településekkel arányosan kell támogatni a mentıállomást.
képviselı úgy vélte, ezt a mentıállomást
mindenképpen bıvíteni kell. Javasolta a testületnek, támogassák ezt a kérelmet, hiszen mindennél fontosabb ügyként kellene
ezt kezelni.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy fogadják el a bizottsági javaslatot.
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A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete más településekkel arányos mértékben támogatja a gyomaendrıdi
mentıállomást.
A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottságot, hogy a szükséges összeget és fedezetét jelölje ki.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
polgármester a következı elıterjesztésre
tért át, amely a gyomaendrıdi és elszármazott közéleti személyiségek kitüntetésére irányul.
Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Mivel vélemény, hozzászólás nem volt, így javasolta a képviselı-testületnek, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangú szavazással, 18 egyetértı szavazattal a javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottságot, hogy vegye fel a kapcsolatot
a Honismereti Egyesülettel, a Gyomakörrel, a Gyomai
Szülıföld Baráti Körrel és egyéb társadalmi szervezettel, ezen kívül a Gyomaendrıdi Híradóban közzétett felhívással kérje a lakosság segítségét az arra
érdemes személyek felkutatására.
Kísérje figyelemmel az évfordulókat és a megfelelı
idıpontokban tegyen konkrét javaslatokat a kitüntetésre jelölt személyekre.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök
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(A szünetben Bátori Gyula, Hunya Lajos és Martinák Csaba képviselık más elfoglaltságukra való hivatkozással eltávoztak.)
A szünet után Gellai József alpolgármester felolvasta azon
nyilatkozatot, amelyet Martinák Csaba képviselı kívánt tudatni
a képviselı-testülettel.
"Én Martinák Csaba Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
tagja, ezúttal kijelentem, hogy csatlakozom ahhoz a 13 képviselıhöz, aki már korábban kinyilvánította a következıket:
A továbbiakban Gyomaendrıd együtt maradásáért fáradozom és nem
értek egyet a szétválás gondolatával. Miután a lakosság részérıl sem keresett meg senki hasonló problémával."
képviselı ismertette, ı sem volt jelen azon a
bizonyos testületi ülésen, s ezért ismerteti, hogy az együtt
maradás mellett voksol.
képviselı szintén nem volt jelen azon az ülésen,
s csatlakozott Hangya Lajosnéhoz.
képviselı is elmondta, távol volt azon testületi
ülésrıl, bejelentette, szívvel, lélekkel azon fáradozik, hogy
Gyomaendrıd együtt maradjon.
polgármester folytatta a testületi ülést a
Balkán Néptáncegyüttes képviselıjének megkeresésével kapcsolatos elıterjesztéssel.
Ezt a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság megtárgyalta, s egyetért azzal, hogy a városunk helyszíne legyen a I. Nemzetközi Balkán Néptánc Nyári
Tábor megrendezésének, amennyiben Gyomaendrıdöt választják ki
erre a feladatra.
Ezzel kapcsolatban nem volt hozzászólás, ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, hogy fogadják el a bizottság
javaslatát.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 15 igen szavazattal - elfogadta a bizottsági javaslatot és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/1992./XI.12./számú határozata

428

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a város színteret, lehetıséget biztosít az
I. Nemzetközi Balkán Néptánc Nyári tábor megrendezéséhez.
Utasítja a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a tábor szervezıivel és tájékoztassa ıket a lehetıségekrıl.
Egyben utasítja Dr. Farkas Zoltán alpolgármestert,
hogy a rendezvény szervezésével kapcsolatos munkában
vegyen részt.
Határidı: 1992. december 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
dr. Farkas Zoltán alpolgármester
polgármester a következı elıterjesztéssel
kapcsolatban kérte a véleményeket, észrevételeket.
Az egészségügyi dolgozók 13. havi illetményének kifizetésével
kapcsolatban nem voltak észrevételek, ennek megfelelıen a polgármester javasolta képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag - 15
igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1992. évi
költségvetésben a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi intézmények mőködésére biztosított 1.500.000.- Ft-ot a dolgozók 13. havi illetmény kifizetésének biztosítására használhatja fel.
A képviselıtestület utasítja a jegyzıt, hogy az
1.042.000.- Ft bérnövekedést és 458.000.- Ft társadalombiztosítási járulék növekedést, ezzel együtt
1.500.000.- Ft dologi elıirányzat csökkenést az
1992. évi költségvetés módosítási rendelet tervezetben szerepeltesse.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
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polgármester az "Érted Vagyunk" Alapítvány
kérelmével folytatta az ülést. Kérte a képviselıket,
támogatólag szóljanak hozzá ehhez a kérelemhez.
képviselı véleménye az volt, hogy az elıterjesztésben feltüntetett területnagyság nagyon kicsi. Ha ez az otthon mőködni kezd, akkor a gyerekeknek nemcsak az épületben való tartózkodásra lesz igényük, tehát valamivel nagyobb szabad
teret kellene biztosítani számukra.
fımunkatárs kiegészítésként hozzátette, ez
nemcsak az épületek alatti terület.
az alapítvány képviseletében ismertette, hogy
idıközben nyertek 2.055.000.- Ft-ot, amely nem visszatérítendı, ezt az összeget teljes egészében az épület kialakítására
fogjuk fordítani. A mostani kérelmünk csak arra a területre
vonatkozik, amely ezen a helyrajzi számon szerepel. Úgy vélte
szerencsésebb dolog lenne, ha ezen területek értékét a testület meghatározná pénzben. Így megfogható az, hogy mit kaptak
ezek a gyerekek a várostól.
képviselı a határozati javaslatot szeretné kiegészíteni azzal a gondolattal, ha ez az otthon elkezd mőködni,
akkor a helyi viszonyok 100 %-os kihasználtsága után lehessen
más településrıl gyermekeket hozni. A helyi gyerekek elsıbbségi jogát szeretném ezzel biztosítani, mivel ez a város tulajdona. Így teljes mértékben egyetért azzal, hogy ingyen adják
oda a területet az alapítványnak.
az alapítvány képviseletében ismertette, hogy
az elsıdleges céluk a Gyomaendrıdön élı szülık igényeinek kielégítése. Gyomaendrıdön kb. 15 gyermek van, aki igényt tart
az otthonra, azonban ezt a létszámot ki kell bıvíteni 30 fıre.
fımunkatárs hozzátette, ha ragaszkodik a
testület hozzá, a telekértéket meg lehet határozni. Ennek a
területnek az értéke 560.000.- Ft.
jegyzı ismertette, ha az alapítvány nem éri el a
célját, akkor az adomány visszaszáll az Önkormányzathoz.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy járuljon hozzá a földterület ingyenes átadásához azzal a kiegészítéssel, hogy helyi igények 100 %-os kielégítése után vehetnek fel más településrıl gyerekeket.
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Ezt a javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az "Érted Vagyunk" Alapítvány kérelmét támogatja.
A 3542/15 hrsz. alatti 990 m2 területő, 560 ezer forint értékő földterületet - mely a volt TÜZÉP lakások alatti földterülettel megegyezı nagyságú - ingyenesen az Alapítvány tulajdonába adja.
A Képviselı-testület az ingyenes tulajdonba adás
feltételeként kiköti, hogy az Alapítvány a helyi
igények maradéktalan kielégítése után vehet fel az
általuk kialakított létesítménybe máshonnan gyermekeket.
Határidı: 1992. december 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
polgármester a következı elıterjesztéssel
folytatta, amely egy szándéknyilatkozatot tartalmaz, hogy
Gyomaendrıd Város Önkormányzata be kíván e lépni a DélMagyarországon létrehozandó Regionális Fejlesztési Társaságba.
Ezzel kapcsolatban nem volt hozzászólás, ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/1992./XI.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Regionális
Fejlesztési Társaság céljaival egyetért.
További tájékoztatást, részletes információt kér a
társaság céljairól, ez alapján dönti el, hogy mivel
lép be a társaságba /készpénz, apport, részvény./
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Szándéknyilatkozat
Alulírott Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetértünk a Dél-Magyarországon létrehozandó
Regionális Fejlesztési Társaságnak
a Magyar Befektetési és Fejlesztési Részvénytársaság
munkatársai által ismertetett létesítési koncepciójával.
További információk birtokában nyilatkozunk arról,
hogy mit kívánunk a részvénytársaságba bevinni.
Határidı: 1992. november 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

polgármester Andor Károly vállalkozó kérelmével folytatta az ülést. Kérte a hozzászólásokat.
jegyzı ismertette, hogy eredetileg 2310 m2 területet kért megvásárolni, azonban ı ténylegesen nagyobb területet használ, mint amit meg kíván vásárolni. Éppen ezért most
kérte a maradék terület megvásárlását is. Arról kell döntenie
a testületnek, hogy a további területet is Andor Károly tulajdonába kívánja e adni.
bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra,
hogy Andor Károlynak jelentıs köztartozásai vannak, s talán
ezek kielégítése után kellene ezt a területet eladni számára.
jegyzı javasolta a testületnek, hogy a határidıt
1992. december 31-ben határozzák meg.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az adás-vételi szerzıdés megkötésének feltétele a fennálló tartozásainak megfizetése.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/1992./XI.12./ számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Andor Károly
vállalkozó részére 6.318 m2 földterületet 35.Ft/m2-es vételár mellett elad.
Az adás-vételi szerzıdés megkötésének feltétele,
hogy Andor Károly a fennálló /cca. 150.000.- Ft/
tartozását Gyomaendrıd Város Önkormányzata felé megfizesse.
Nevezett a vételárat a szerzıdés aláírásakor egy
összegben eladónak megfizet.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
polgármester elmondta, hogy van egy bejelentése, amelyet kiosztottak az ülés elıtt. Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete 1991. évben rendeletet alkotott a "Díszpolgári" cím és a Gyomaendrıdért emlékplakett adományozásával
kapcsolatosan. A rendelet 5. § /1/-/2/ bekezdése értelmében a
díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására az önkormányzat tagjai, bizottságai, a város politikai, társadalmi
szervezetei, valamint az állampolgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot, mely javaslatot az e célra létrehozott elıkészítı bizottság terjeszt a testület elé.
A fentiek értelmében javaslom a tisztelt Képviselıtestületnek, hogy az elıkészítı bizottságot hozza létre.
A bizottság létszámát 7 fıben javaslom meghatározni, melybıl 3
fı az Önkormányzatot képviselné - polgármester, a két alpolgármester -, míg a többi négy fı a város köztiszteletben álló
és közismert polgáraiból kerülne ki.
Ezzel kapcsolatban észrevétel nem volt, így javasolta a testületnek fogadják el ezt a bejelentést.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/1992./XI.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "Díszpolgári" cím és a "Gyomaendrıdért" emlékplakett adományozására elıkészítı bizottságot hoz létre.
A bizottság létszámát 7 fıben határozta meg, melybıl
3 fı az Önkormányzatot képviseli - polgármester, 2
alpolgármester -, míg a többi 4 fı a város köztisz-
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teletben álló és közismert polgáraiból kerülne ki.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
alpolgármester ismertette, hogy többen megkeresték a Blaha L. utcai mőhellyel kapcsolatban. A lakosok - nem
mőszaki szemmel - többször megnézték az épületet. Úgy vélték,
ha lesz aki lebontja az épületet, akkor ott kereskedelmi és
más közcélokat eredményezı szolgáltatást kellene létesítenie.
Volt olyan javaslatuk is, hogy még egyszer járják körül ezt az
épületet, s jelen formájában is talán hasznosítható lenne.
mőszaki csoportvezetı ismertette, hogy a szakértıi
vélemény szerint az épület egyik fele nem alkalmas a további
hasznosításra, mindenképpen le kell bontani. A másik felét lehetne hasznosítani egy átépítéssel. Nem számoltunk utána, hogy
mi éri meg jobban a lebontás vagy az átépítés.
alpolgármester érdeklıdött afelıl, hogy az egész
épület életveszélyes? Az épületnek vannak e olyan helyiségei,
amelyek különösebb beavatkozás nélkül használhatók lennének.
szerint ha van is használható helyisége, azt magával húzná a veszélyes épületrész, amelyet mindenképpen le kell
bontani.
alpolgármester kérte a testületet, hogy utasítsa
a mőszaki csoportot, végezzék el a megfelelı számításokat, mi
érné meg jobban a lebontás vagy az átépítés.
jegyzı elmondta, hogy lényeges dolog, mire történik az épület további hasznosítása. Ha bérleményként akarnánk
tovább hasznosítani, akkor meg kell oldani a padlószerkezetét,
a tetıszerkezet kijavítását, tehát teljesen át kell alakítani
ahhoz, hogy érdemes legyen az Önkormányzatnak megtartani és
valamilyen célra felhasználni.
fımunkatárs ismertette, hogy az épület hasznosítása meg lett hirdetve, a határidı november 15-én jár le,
ennek a hasznosítására van jelentkezı.
alpolgármester ismertette, hogy többen keresték
meg azzal, ez az épület nincs olyan rossz állapotban, van
olyan része, amely még használható. Természetesen én nem tudom
megállapítani, ehhez számítások szükségesek.
jegyzı elmondta, hogy a pályázat elbírálását
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mindenféleképpen meg kell hosszabbítani, hozzon a testület egy
olyan határozatot, hogy végezzék el a számításokat, s azok elkészültéig értesítsük ki azokat, akik pályázatot nyújtottak
be. Miután a testület elıtt lesznek a számítások, dönteni lehet arról, hogy melyik megoldás a gazdaságos.
bizottsági elnök szeretné segíteni azt a szakkört, amelynek szüksége lenne erre az épületre, azonban szakértı megvizsgálta, s kinyilvánította véleményét, mely szerint
nem alkalmas a hasznosításra. Ennek megfelelıen az ı szakvéleményét kérdıjeleznénk meg.
bizottsági elnök nem tudta támogatni, hogy a
szakértıi véleményt megkérdıjelezve újabb szakértıi véleményt
kérjenek.
képviselı véleménye az volt, a testület korábbi
döntése nem volt megalapozatlan. Ismeri az épületet, amely
borzalmas rossz állagú.
jegyzı ismertette, ha a testület úgy dönt az épület egyik részét le kell bontani, akkor a másik részét úgy
kell helyreállítani, hogy minden követelményt kielégítsen, de
az a bérleti díj, amelyet kiszabnak majd rá, nem fogja a költségeket visszahozni.
fımunkatárs elmondta, hogy több érdeklıdı
volt az épülettel kapcsolatban, akik megnézték, s egy ember
mondta azt, talán megéri az anyagért lebontani.
alpolgármester úgy vélte, hogy jó helyen van
az az épület, azonban ott egy ócska épületet nem érdemes milliókért ırizgetni. Ha egy szakértı azt mondja rá, hogy életveszélyes, akkor nincs tovább el kell fogadni.
alpolgármester tudomásul vette a képviselıtestület álláspontját és visszavonta az indítványát.
Az 1993. évi költségvetés elıkészítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a hivatal a rendelkezésre álló adatok, illetve az önkormányzati intézmények
által nyújtott adatok és igénybejelentések alapján készített
számításokat az 1993. évi költségvetéshez.
Az anyagot a hivatal bizottságok elé még nem terjesztette.
Ezért javasolta a bizottságok elnökeinek, hogy a költségvetést
bizottságon belül vitassák meg.
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Felkérte Nagy Istvánnét, a költségvetési csoport vezetıjét,
amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Nagy Istvánné csoportvezetı elöljárójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a bevételi oldal eléggé behatárolt és pontos.
Amennyiben a kétkulcsos ÁFA-val kapcsolatos törvény bevezetésre kerül, úgy a helyzet még rosszabb lesz. Az önkormányzati
beruházások után az ÁFA visszaigénylés megszőnik, így ebbıl
következik, hogy a benyújtott céltámogatási beruházások költségvetését is át kell dolgozni, a bekerülési összeg jóval magasabb lesz. El kell azt is mondani - hangsúlyozta, hogy lényegében a számítások semmi luxust nem tartalmaznak. Az intézmények az igényeik leadásánál számításba vették az ÁFA törvény
hatását. Ugyanakkor azt is láthatja valamennyi képviselı, hogy
az elızetes számítási anyag is változott, hiszen az intézmények máris jeleztek olyan problémákat, melyek az anyag bekérésekor még nem került számításba. Ilyen pl. a Mezıgazdasági
Szakmunkásképzı Iskolának a tangazdaság üzemeltetési költsége.
A közalkalmazotti törvény végrehajtásából adódóan elıfordult
olyan intézmény, ahol nem került bontásra a végrehajtási utasításból adódó feladatok.
Ezt követıen a Képviselı-testület tagjai úgy foglaltak állást,
hogy a beterjesztett számításokat, a tervezetet bizottsági
ülések keretében vitatják meg, és ezt követıen pedig közmeghallgatás keretében a lakosság elé viszik.
Éppen ezért a testület megbízta a bizottsági elnököket a bizottsági viták elıkészítésével, illetve a polgármestert, hogy
a közmeghallgatás megtartásához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
A Képviselı-testület állást foglalt arról is, hogy a közmeghallgatáson az 1993. évi költségvetés mellett napirendként
szerepel a testület és a polgármester kétéves munkájáról szóló
beszámoló is.
A Képviselı-testület a közmeghallgatást 1992. november 24-ére
hívta össze.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a tisztelt testületet, hogy
a képviselı-testület döntésének megfelelıen megtörtént a bérfejlesztés a Hivatal dolgozóinál. Kormány és a Szakszervezet
között létrejött megállapodás értelmében a Kormány által biztosított 1.300.-/fı igazgatási dolgozók közötti bérfejlesztést
is megkapták az érintett dolgozók, kivéve a polgármester személyét, hiszen a Ötv. szerint a polgármester illetményét a
testület hagyja jóvá.
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Éppen ezért javasolta a testületnek, hogy amennyiben egyetértenek vele, úgy járuljanak hozzá ahhoz, hogy dr. Frankó Károly
polgármester 1.30 Ft bérfejlesztésben részesüljön.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke a jegyzı úr által elıterjesztett javaslattal egyetértve
kérte a testületet, hogy azt támogassa.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/1992./XI.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
polgármesternek 1.300 Ft bérfejlesztést biztosít 1992. július hó 1. napjától viszszamenılegesen.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
polgármester átsorolását készítse el.
Határidı: 1992. november 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester a testület döntését megköszönte.
Több bejelentés, kérdés, interpelláció nem lévén az ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hunya Lajos
hitelesítı

dr. Kovács Béla
hitelesítı
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