Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1993.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1993. január
12-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László, Kolohné
Kulik Éva fımunkatársak, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Istvánné, Nagy Mária, Pápai
Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık,
a Gondozási Központtal kapcsolatos bejelentés
tárgyalásánál Szabóné Vaszkó Edit az Egészségügyi Gondnokság vezetıje, Gellai Józsefné a
Gondozási Központ vezetıje, Bolehovszky
Lászlóné az 1. sz. Idısek Klubja vezetıje tárgyalási joggal,
a Körösi Állami Gazdaság kérelmének tárgyalásánál Katona Lajos vállalati biztos tárgyalási
joggal,
Gyomaendrıd állampolgárai, a helyi sajtó képviselıi.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a jelenlévı állampolgárokat, a hivatal és intézményei
jelenlévı dolgozóit. Mindenkinek eredményekben gazdag, boldog
új évet kívánt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 képviselı
közül 17 képviselı jelen van, dr. Kulcsár László képviselı jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt késve érkezik, míg Pocsaji
Zsolt képviselı nem jelezte távollétét.
A jegyzıkönyv hitelesítésével Hangya Lajosné és Kruchió Lajos
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képviselıket bízta meg.

Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére. A testület
e rendkívüli ülésen bejelentéseket tárgyal meg.
A javaslattal a testület egyetértett.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt testületi ülés óta
eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Elmondta, hogy a két ünnep között, illetve az ünnepek elıtti
napokban a Hivatalban a munka zökkenımentesen folyt.
Január 5-én ülésezett a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottsággal közösen. Január 7-én vendégek
voltak a városban, a Közlekedési Minisztérium Közlekedésfelügyeletének munkatársa, a Közlekedési Múzeum munkatársa és a
megyei Közlekedésfelügyelet munkatársa, akik megnézték, és elismerıen szóltak Soczó úr motorgyőjteményérıl, illetve az önkormányzat eddigi erıfeszítéseirıl ezzel kapcsolatosan.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy részt vett a Hıtechnikai
és Gépipari Vállalat értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálásában a Budapest Holding felkérése alapján. A Vállalat
eladása megtörtént. Felhatalmazást kért a testülettıl arra,
hogy a Budapest Holdingot megkereshesse azzal a kéréssel, hogy
az szerzıdés megkötése során az önkormányzatot érintı tulajdonrész is értékesítésre kerüljön az új tulajdonosok felé.
A tájékoztatás után felkérte az alpolgármestereket, bizottsági
elnököket esetleges beszámolójuk megtételére.
/Dr. Kulcsár László képviselı megérkezett./
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy az Újrakezdési Szövetség elnöke, Krucsó László azzal a kéréssel kereste ıt
meg, hogy az Önkormányzat támogassa szövetségüket egy, a várost bemutató 30-60 perces videofilm elkészítésében. A filmre
azért lenne szükségük, mert az Újrakezdési Szövetség Londonban
az angol külügyminisztérium egyetértésével március 1-7. között
magyar termékbemutatót és szakmai napot tart. Ennek keretében
lehetıség nyílik arra, hogy Gyomaendrıdöt is bemutassák egy a
már említett videofelvétel segítségével. Az Újrakezdési Szövetség segítséget kér az önkormányzattól a felvétel összeállításához és elkészítéséhez.
Dr. Frankó Károly polgármester az elsı bejelentés tárgyalása
elıtt elmondta, hogy a következı, tervezett ülés január 28-án
lesz, amikor a város költségvetése kerül napirendre. A nap kiválasztásánál szerepet játszik az is, hogy csütörtöki napokon
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nem ülésezik az országgyőlés, így az országgyőlési képviselı
úrnak is lehetısége nyílna arra, hogy részt vegyen a testületi
ülésünkön.
Mindezek elhangzása után a testület áttért az elsı bejelentés,
a Körösmenti Szövetkezeti Néptáncegyüttes kitüntetésével kapcsolatos anyag megtárgyalására.
A polgármester röviden elmondta, hogy a Körösmenti
Néptáncegyüttes 1992-ben ünnepelte fennállása 25. éves évfordulóját. Az évforduló évében technikai okok miatt nem tudták a
jubileumi mősort megtartani, így erre január 16-án kerül sor.
A testület, illetve a Kulturális Bizottság korábbi ülésén
volt már szó az együttes és két korábbi, hírnevet szerzett koreográfusa és táncosa "Gyomaendrıdért" emlékplakettel való jutalmazásáról.
Azok a fiatalok, akik a 25 év alatt az együttesben táncoltak,
vagy valamilyen formában közremőködtek, fáradságos és komoly
munkát végezve hírnevet és dicsıséget szereztek a városnak.
Kérte a testületet, amennyiben az elıterjesztéssel egyetértenek, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület ennek megfelelıen egyhangú szavazással,
18 szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1993./I.12./ számú határozata

Mírhóháti u. 11. szám alatti garázsok tulajdonviszonya
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület tagjait, hogy
az anyaggal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék
meg.
Dr. Kulcsár László képviselı elıljárójában hangsúlyozta, hogy
az anyag tárgyalásánál nem csupán 4 garázs értékesítésérıl van
szó, hanem egy egységes objektum további hasznosításáról is.
Kérdésként vetette fel, hogy célszerő-e az ingatlan funkcióját
csorbítani a fenti jogügylet jóváhagyásával. Amellett, hogy
elismerte az önkormányzat szőkös pénzügyi helyzetét, mégis úgy
ítélte meg, hogy az ingatlan együtt tartására kellene törekedni.
Sajnálatosnak tartotta, hogy a jogelıd tulajdonos és az MHSZ a
tulajdoni viszonyokat az építmények átadását követıen nem rendezték megfelelıen. Megítélése szerint a Kft. részére az önkormányzatnak csupán a gazdagodás mértékét kell megfizetni.
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Hunya Lajos képviselı egyetértett a Kulcsár képviselı úr által elmondottakkal, emellett szükségesnek látta tisztázni,
hogy mekkora területet érint a fenti jogügylet, mert a beterjesztett, ügyvéd által készített anyagban szereplı 1000 nm területet nem tartotta reálisnak. Ugyanakkor sérelmezte, hogy a
testület szinte kész tények elé lett állítva, a szerzıdés megkötése elıtt nem tárgyaltak a testülettel.
Csorba Csaba jegyzı az elızményeket röviden ismertetve elmondta, hogy a szóban forgó garázsokat a fıépület megépülte után,
a Kft. késıbb építette meg. Itt csak a telek önkormányzati
tulajdon, a felépítmény nem. Az ingatlan értékét felbecsültettük, a reális értéke 300.000 Ft. Hangsúlyozta, hogy a reális
anyagértéket az önkormányzatnak meg kell fizetni a Kft. részére, ha az adásvételi szerzıdéshez nem járul hozzá. Valóban
az lenne a leghelyesebb megoldás, ha az önkormányzat megvásárolná a garázst, és így a tulajdonviszonyok rendezıdnének a
Mirhóháti u. 11. szám alatti ingatlannál. Látni kell azonban
azt, hogy egyrészt anyagi fedezete nincs a városnak erre,
ugyanakkor azt sem látni, hogy hogyan is tudná az önkormányzat
a garázsokat hasznosítani. Elmondta továbbá, hogy korábban a
fıépületet bérlı Munkaügyi Központnak felajánlották a garázsok
megvételét, de a Központnak garázsokra nincs szüksége, így abban az esetben sem kell nekik, ha az önkormányzat megvásárolná. Ugyanakkor azt is látni kell - mondta, hogy a fıépületbıl
40 nm területre a Vagyonátadó Bizottság a Munkaügyi Központnak
ingyenes használatot állapított meg, így az épület hasznosítása eléggé meghatározott.
A Munkaügyi Központ továbbfejlesztéséhez a Defenzív Kft. által
jelenleg használt helyiségekre is szüksége lenne. Mindez pedig
csak akkor valósulhat meg, ha a Kft. a szóban forgó jogügyletet le tudja bonyolítani.
Dr. Kulcsár László képviselı egyetértett azzal, hogy jelen
pillanatban nem tudják hasznosítani a garázsokat, de hosszabb
távon nézve, nem tartja célszerőnek a tulajdoni viszonyok további bonyolítását, amely az épület mőködtetését behatárolja.
Arra is felhívta a testület figyelmét, hogy amennyiben ott magántulajdon is lesz, úgy elképzelhetı, hogy a tulajdonos tovább fogja adni a megvásárolt garázst. Így a késıbbiek során
sem tudják majd hasznosítani az épületet. Nem szerencsés egy
10 millió forint értékő korszerő irodaház ilyen elpazarlása.
Csorba Csaba jegyzı pontosításként elmondta, hogy a fıépületet
korábban már felértékelték és annak a reális értéke 5-6 millió
forint körül van, de a Munkaügyi Központ részbeni ingyenes
használati joga miatt az épület funkciója behatárolt. Az is
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tény, hogy a garázs építésére fordított anyag értéke 220.000
Ft-ra tehetı. A gazdagodás mértékének megfizetése esetén is ki
kell tehát fizetni a 220.000 Ft-ot, illetve a munkadíjat.
Amennyiben a garázsokat Poharelecz úr tovább értékesíteni kívánja, úgy az önkormányzat elıvásárlási joga továbbra is fennáll, és lehetısége lesz a garázs megvásárlására, hiszen az
alatta lévı földterület az önkormányzaté.
A Hunya Lajos úr által felvetettekre válaszolva elmondta, hogy
az egész Mirhóháti út 11. szám alatti ingatlan földterülete
1000 nm, így tehát a testület a határozatában csak a garázs
területe alatti földterület mértékét engedélyezné kiszakítani
a telekbıl, illetve a garázs alatti földterület is önkormányzati földtulajdonban marad.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester arra hívta fel figyelmet,
hogy a testület döntésével egy kft., és egy család sorsát is
befolyásolja. Megítélése szerint 10-15 éven belül az önkormányzatnak arra az épületre nem lesz szüksége, tehát a határozati javaslat elfogadását javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
a képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadják
el azzal a módosítással, hogy egyrészt az adásvételi szerzıdésben kerüljön konkrétan rögzítésre a garázs területe, illetve, hogy a határozat csak abban az esetben érvényes, ha a Defenzív Kft. számlákkal tudja igazolni, hogy a garázs megépítéséhez szükséges anyagokat a kft. vásárolta meg.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellett a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1993./I.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
35/1992./XI.24./KT. számú rendeletének 8. §ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság javaslatára,
a Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 11. szám alatti garázs felépítményt a Defenzív Autóvezetı-Képzı
Kft.-tıl nem vásárolja meg. A felépítmény
Poharelecz László Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u.
91. szám alatti lakos részére történı értékesítéshez az alábbi feltételek mellett járul hozzá.
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1./ Az adásvételi szerzıdés 2. oldalának a.
pontjában konkrétan rögzíteni kell a garázs területét.
2./ A Képviselı-testület határozata abban az
esetben érvényes, ha a Defenzív Kft. az Önkormányzat felé számlákkal igazolja, hogy a garázs
építéséhez szükséges anyagokat a kft. vásárolta
meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy határozatáról a Defenzív Kft.-t értesítse.
Határidı: 1993. január 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Körösi Állami Gazdaság kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére felkérte Kolohné Kulik Éva fımunkatársat.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy ez a földrészlet
tulajdonképpen két különálló terület. Az Állami Gazdaság építette a felépítményt, mely tulajdonképpen mindkét földterületet érinti, de a bejegyzésnél csak az egyikre lett rávezetve,
míg a másik terület beépítetlen telekként szerepel.
Miután a VÁB-hoz az önkormányzat bejelentette, hogy igényt
tart a beépítetlen földterületre, így célszerő ezt a VÁB-nál
visszavonni, és az Állami Gazdaság kérelmét támogatni, hiszen
ez az ésszerő döntés.
Katona Lajos vállalati biztos elmondta, hogy a Gazdaság az
idevonatkozó törvény alapján átalakul 1993. január 1-ével
visszamenılegesen, ami természetesen vagyonmozgással jár. A
szóban forgó ingatlan, mint belterületi ingatlan szerepel a
KÁG vagyonában, így az önkormányzatot bizonyos jogok illetik
meg ezzel kapcsolatosan.
Az önkormányzathoz azért került a kérelem ilyen rövid határidıvel beterjesztésre, mert január 15-éig be kell nyújtani az
átalakulási tervet ahhoz, hogy a törvény által elıírt átalakulási kötelezettségnek eleget tudjanak tenni.
Éppen ezért kérte a tisztelt testületet, hogy a kérelmet tárgyalja meg és fogadja azt el.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
miután az Állami Gazdaság által beterjesztett földterületi
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felértékelést a Hivatal szakemberi is megnézték, a 700 Ft/nmes értéket reálisnak tartják, így javasolta, hogy a határozati
javaslatot fogadják el, illetve, hogy a határozatban kerüljön
rögzítésre az is, miszerint az önkormányzat a VÁB felé jelezze, hogy a már korábban benyújtott igényét a terület vonatkozásában visszavonja.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással, 18
szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1993./I.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az 1992. évi
LIV. tv. 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a gyomaendrıdi 5. sz. tulajdoni lapon az
1173/1. hrsz. alatt bejegyzett belterületi beépített földrészlet értékét 700 Ft/nm összegben
elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy határozatáról a Körösi Állami Gazdaságot
értesítse, továbbá, hogy a Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság felé jelezze, miszerint a fenti
földterületre benyújtott önkormányzati tulajdonba adási igényét visszavonja.
Határidı: 1993. január 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Gondozási Központ ellenırzési tapasztalatai
Dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában hangsúlyozta,
hogy a Polgármesteri Hivatal és a testület intézményei dolgozói munkájuk során feladataik teljesítése érdekében, a jobbító
szándék mellett ellenırzéseket végeznek. Erre került sor az
elmúlt évben is több intézménynél, így az Egészségügyi Gondnokságnál, Gondozási Központnál is. Ezeknek az ellenırzéseknek, illetve az ellenırzést végzı dolgozók feladata az esetleges hiányosságok, kisebb-nagyobb hibák feltárása is. Azt azért
mindenkinek látni kell, hogy a dolgozók mindig a jobbító szándékkal, a segítségnyújtás szándékával végzik feladatukat. Ha
nem találnak hibát, annak mindenki örül.
A gond a következı, mondta.
A Gondozási Központ nagy területet ölel fel, olyan létesítmények tartoznak hozzájuk, ahol idıs embereket gondoznak, ápolnak, foglalkoznak velük. El kell ismerni azt, hogy ezeket az
idıs embereket nagyon tisztességes, jószándékú és lelkes embe-
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rek veszik körül. Az ellenırzés által feltárt dolgok kellemetlenek.
Tudni kell azt is, hogy a rendszerváltás elıtti ellenırzések
is feltártak hasonló jellegő hiányosságokat, elsısorban az 1.
sz. Idısek Klubja vonatkozásában. A jegyzıkönyvekbıl megállapítható, hogy az 1. sz. Idısek Klubjában a vizsgált idıszakban
nem megfelelıen kezelték a letéteket, az intézménynél a vagyonvédelem nem megfelelı. A Gondozási Központhoz 6 Idısek
Klubja tartozik, ebbıl 5 klub úgy tőnik szabályosan dolgozik,
egy klubban vannak évrıl-évre visszatérı problémák. Ha az ellenırzés a jegyzıkönyvben szereplı hibákat már 1989-ben, 1990ben is feltárta, nem tudni, hogy azok kijavítására miért nem
törekedtek. Úgy tőnik, hogy semmit nem okultak az illetékesek
az ellenırzési jegyzıkönyvek által feltártakból. Nagyon súlyos problémának ítélte meg azt, hogy a gondozottak pénzét nem
megfelelıen kezelik, hiszen ez a késıbbiek során komoly problémákhoz vezethet.
Természetesen a Gondozási Központ vezetıjének eddigi érdemeit
senki nem vitatja el, hiszen tényleg szívvel-lélekkel küzdött
az idısekért, magáért az intézményhálózat kifejlesztéséért.
Sajnos azonban a tények ellen, melyeket a jegyzıkönyv feltárt
nem lehet harcolni.
Nekem, mint polgármesternek - mondta dr. Frankó Károly, úgy
érzem nem szabad szó nélkül elmenni ezek mellett. Úgy érzem
mind az intézményrendszer, mind pedig a vezetıje érdeke is azt
kívánja, hogy tisztázásra kerüljenek ezek a ma még homályos
kérdések.
Ezt követıen kérte a testület véleményét.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint mielıtt egy
ilyen súlyos erkölcsi ügybe a testület belemenne, a körülményeket, az érintett felek véleményét meg kell ismerni. Célszerő lenne megismerni azokat a bizonyos jegyzıkönyveket is. Azt
is mérlegelnie kell a testületnek, hogy ha az 6 intézménybıl
csak 1 intézményben vannak komoly gondok, akkor azért a Gellai
Józsefné a felelıs?
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a testületi
ülést megelızıen több alkalommal leültek az érintettekkel beszélgetni, de sajnos egy alkalommal sem tudták megmagyarázni,
miért nem változott semmi. A különbözı technikai jellegő problémák, melyeket az ellenırzés feltárt nem olyan súlyosak, hogy
azokat ne lehessen kijavítani, de a letétek kezelése, a vagyonvédelem a legfontosabbak közé tartoznak. Teljesen érthetetlen, hogy Gellai Józsefné a gondozottak pénzének kezelését
hogyan bízhatta rá arra a kolléganıre, akivel évek óta probléma volt e vonatkozásban.
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Balázs Imre képviselı kötelességének érezte, hogy Gellai
Józsefné érdemeire apellálva kérje a testületet, hogy a 2.
számú határozati javaslat mellett foglaljanak állást.
Hornok Lajosné képviselı Szabóné Vaszkó Edittıl kérdezte, hogy
mibıl eredt az intézménynél a költségvetés túllépése.
Szabóné Vaszkó Edit Egészségügyi Gondnokság vezetıje a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a költségvetést az I. félévben
lépte túl a Gondozási Központ 2.598.000 Ft-tal. A túllépés
nagymértékő anyagbeszerzésbıl eredt, hiszen ekkor vásárolt az
intézmény mélyhőtıt, gázzsámolyt és egyéb eszközöket. Természetesen ezekre az eszközökre, a megvásárolt élelmiszerekre
szükség volt, ugyanakkor a költségvetésben nem szerepeltek
ezek a beszerzések.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hozzátette, hogy a testület elıtt ismert volt a Gondozási Központ I. félévi költségvetési túllépése, hiszen ez testületi ülésen szerepelt. El kell
azt is mondani, mondta, hogy a Gondozási Központ vállalta azt,
hogy az év végére ezt ki is gazdálkodja, ami úgy tőnik sikerült is nekik. Az ellenırzés hiányosságként tárta fel, hogy a
klubok közötti anyagmozgás, elsısorban hús vonatkozásában, nem
volt megfelelıen dokumentálva, nem vezettek szállítólevelet.
Szükségesnek látta azt is elmondani, hogy a 89-es ellenırzés
után Bolehovszki Lászlónétól a pénzkezelés el lett véve, de
aki megbízást kapott a feladat ellátására 1992-ben elment szülési szabadságra, és ekkor került ismét vissza
Bolehovszkinéhoz a pénzkezelés.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint itt a tényeket kell
figyelembe venni, a személyektıl függetlenítve. Kifogásolta,
hogy ha az Idısek Klubjánál már a 89-es ellenırzés is hiányosságokat mutatott, akkor miért nem az akkori vezetés oldotta
meg ezt a kérdést. De ha már akkor ezt nem oldották meg, megítélése szerint nem szabad tovább húzni az idıt, egyszer, s
mindenkorra fel kell deríteni az ügyet.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, hogy a testület nem
fegyelmi tárgyalást folytat, a feladata annyi, eldöntse, hogy
a jegyzıkönyvek alapján történt e olyan mulasztás, amely fegyelmi kivizsgálást igényel. A maga részérıl, és ha ı lenne e
helyzetbe (melybe bármely intézményvezetı kerülhet), kérné is
a fegyelmi eljárás lefolytatását.
Jenei Bálint képviselı hozzászólása elején hangsúlyozta, hogy
egy-egy ellenırzés során mindig lehet találni hibát, amit a
jegyzıkönyvben rögzítenek is. A vagyonvédelem e körbe tarto-
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zik.
Véleménye szerint nem történt olyan súlyos mulasztás, hogy ekkora ügyet kelljen belıle csinálni.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy
az anyagba az ellenırzés által feltárt hiányosságok közül csak
az került be, amely évek óta visszatérı probléma, a vagyonvédelem és a letétek nem megfelelı kezelése. Ezek mind bizonyíthatóak és az intézmény vezetıje tudomásul is vette.
Dr. Frankó Károly polgármester nem tartja valószínőnek, hogy
ha valaki korábban sokat tett egy ügy érdekében, érdemeket
szerzett, akkor mindent el kellene neki nézni. Az, hogy valaki
becsületesen dolgozik, nem érdem, ez kötelesség. Mindenkinek
tudása legjavát kell adni az adott területen.
Bátori Gyula képviselı figyelmébe ajánlotta a testületnek azt,
hogy a városban az ügyrıl már beszélnek az emberek, és azt figyelik, hogy vajon mit tesz az önkormányzat. Ezt az ügyet mindenképpen ki kell vizsgálni.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy az ügy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján került a
testület elé, tehát a bizottság döntését vegye is figyelembe a
testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnöknek az volt a véleménye, hogy
a testületnek nem kell most ezzel kapcsolatban meghallgatást
tartania, abban kell határozni, hogy az ellenırzés által feltárt hiányosságok ismeretében szükségesnek látják-e a fegyelmi
eljárás megindítását. Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy
az intézmény vezetıje felelıs az irányítása alatt lévı intézményben folyó gazdálkodásért. Mindezt pedig nem itt, és nem a
testületnek kell kivizsgálnia.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottsági ülésen meghallgatták az intézmény és a
klubok vezetıit, a határozathozatalnál ı volt az, aki az eljárás ellen szavazott.
Számára az ellenırzések során feltárt hiányosságok nem olyan
súlyosak, hogy a fegyelmi eljárás megindítása indokolt legyen.
Maga részérıl módosító javaslatot kívánt tenni. Eszerint javasolta, hogy a testület részesítse az intézményvezetıt szigorú
figyelmeztetésben, ugyanakkor kötelezze arra, hogy a feltárt
hiányosságok kiküszöbölésérıl igazoló jelentést terjesszen a
testület elé márciusra.
Gellai József alpolgármester hozzászólásában kifogásolta, hogy
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akkor, amikor a Szociális Bizottság a fegyelmi eljárás megindítása mellett szólt, akkor a Pénzügyi Bizottság az eljárás
ellen szavazott. Úgy ítélte meg, hogy a testületnek azt kell
eldöntenie, hogy az ellenırzési jegyzıkönyvben, illetve az
elıterjesztésben szereplı hiányosságokat olyan súlyosaknak
ítéli-e meg a testület, hogy emiatt fegyelmi eljárás megindítását rendeli el. A maga részérıl az eljárás megindítását támogatja. Egy alapos vizsgálatot mindenképpen szükséges tartani.
Kruchió Lajos képviselı véleménye szerint az anyagban szereplı
hiányosságok kimerítik a fegyelmi vétség elkövetésének
gyanuját, ezért a maga részérıl a fegyelmi eljárás lefolytatását javasolta. Szükségesnek látta elmondani azt is, hogy
Gellai Józsefnét mindíg is úgy ismerte, hogy lelkiismeretes,
az intézményért mindent megtesz. Az, hogy valaki ellen fegyelmi eljárást indít a testület, nem jelenti azt is, hogy a fejét
akarják venni. A vizsgálat során fény derül arra, milyen körülmények játszottak esetlegesen közre.
Dr. Kulcsár László képviselı szerint a testület minden körülmény ismeretében és mérlegelése után rendelheti el az eljárás
megindítását. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat fegyelmi eljárást kötelezıen akkor köteles indítani, ha azt rendırhatóság
rendeli el.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
mindezek elhangzása után adjanak szót Gellai Józsefnének a
Gondozási Központ vezetıjének.
Gellai Józsefné Gondozási Központi vezetı hozzászólása a
jegyzıkönyv melléklete.
Szabóné Vaszkó Edit az Egészségügyi Gondnokság vezetıje hangsúlyozta, hogy az ellenırzési jegyzıkönyvek világosan rámutattak azokra a szabálytalanságokra, melyeket az ellenırzés feltárt. Az évek óta visszatérı probléma a vagyonvédelem és a letétek szabálytalan kezelése. Úgy érzem, mondta, hogy az Egészségügyi Gondnokság és a Hivatal elvégezte a feladatát, talán a
testület tagjai részérıl több kérdés felmerülhetett volna több
kérdés, észrevétel.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta,
hogy a döntés névszerinti szavazással történjen.
A Képviselı-testület tagjai a névszerinti szavazás elrendelésével egyhangúlag egyetértettek, és a következı határozatot
hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1993./I.12./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gondozási Központnál végzett ellenırzés tapasztalatairól készült elıterjesztésrıl, és annak határozati javaslatairól névszerinti szavazással
dönt.
Határidı: azonnal
Hangya Lajosné bizottsági elnök módosító javaslatát abban az
esetben tartotta fenn, amennyiben a testület a fegyelmi eljárás megindításától eltekint. Tehát a módosító javaslata ebben
az esetben a következı:
A Képviselı-testület Gellai Józsefnét írásbeli figyelmeztetésben részesíti, és az ellenırzés során feltárt hiányosságokra
tett intézkedésrıl március l-éig igazoló jelentést kér.

Ezt követıen a polgármester a fenti határozatnak megfelelıen
névszerinti szavazást rendelt el.
Balázs Imre nem, Bátori Gyula igen, dr. Frankó Károly igen,
dr. Farkas Zoltán igen, Gellai József igen, Hangya Lajosné
nem, Hornok Béláné igen, Hornok Lajosné igen, Hunya Lajos
igen, Jenei Bálint nem, Knapcsek Béla nem, dr. Koleszár József
nem, dr.Kovács Béla igen, Kruchió Lajos igen, dr. Kulcsár
László nem, Martinák Csaba igen, Szeretı Béla igen, dr. Valach
Béla igen.
Dr. Frankó Károly polgármester megállapította, hogy a névszerinti szavazás során 12 képviselı az eljárás megindítása mellett, 6 képviselı ellene szavazott, így a testület 12 igenszavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1993./I.12./ számú határozata

Dr. Frankó Károly polgármester az írásos anyag megtárgyalása
után elmondta, hogy a Zeneiskola igazgatója, Sági Attila azzal
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a kéréssel kereste meg, hogy az önkormányzat engedélyezze, és
az anyagi forrást biztosítsa egy hangversenyzongora megvásárlásához.
Sági úr elmondta, hogy lehetıség nyílna egy jó állapotban lévı, olcsón megvásárolható zongora beszerzésére, mely a város
tulajdona lenne. Amennyiben anyagi fedezetet találna rá a testület, úgy a polgármester a megvásárlást támogatná és szükségesnek ítélte meg, hiszen a zeneiskolában zongorázni tanuló
gyermekeknek ezzel lehetısége nyílna arra, hogy idınként hangversenyzongorán játszhassanak.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı szintén támogatólag szólt
a zongora vásárlásról. Egyetértett azzal, hogy az itt zongorázni tanuló gyerekeknek meg kell adni a lehetıséget, hogy
helyben megismerkedhessenek a hangversenyzongorával és játszanak rajta.
Szeretı Béla bizottsági elnök szintén támogatta a zongora vásárlását, ugyanakkor kérte a fedezet megjelölését.
A maga részérıl, mint vállalkozó szívesen hozzájárul az összeg
elıteremtéséhez, amennyiben követıkre talál.
Szabóné Vaszkó Edit az Egészségügyi Gondnokság vezetıje elmondta, hogy a Hıtechnikai és Gépipari Vállalat által adományozott 300.000 Ft-ból 60 ezer forintot felajánlott a zongora
beszerzéséhez.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint a hiányzó öszszeg megszerzése érdekében szélesebb körben kellene győjtést
rendezni.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy a zongora megvásárlásához
járuljon hozzá és a megvásárláshoz, illetve szállításhoz szükséges kb. 200.000 Ft-ot elılegezze meg. A testület természetesen csak abban az esetben járuljon hozzá a zongora megvásárlásához, amennyiben azt hozzáértı szakember megvizsgálja és javasolja megvételre.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen, egyhangú szavazással - 18 igen szavaz - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1993./I.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a város részére - a Zeneiskola
igazgatója által ajánlott - hangversenyzongora
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megvásárlás kerüljön.
A megvásárláshoz szükséges kb. 200.000 Ft-ot a
önkéntes hozzájárulásból fedezi a testület.
Az önkéntes hozzájárulás megszervezésével megbízza a testület a polgármester.
A Képviselı-testület a 200.000 Ft-ot megelılegezi.
A Képviselı-testület a zongora megvásárlásához
csak abban az esetben járul hozzá, ha azt szakember megvásárlásra javasolja.
Határidı: a zongora megvásárlásához:
1993.január 31.
az összeg visszafizetéséhez:
1993. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az év utolsó megyegyőlése elıtti napon a Békés Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat Felügyelı Bizottsága elnöke azzal kereste meg, hogy az
1993. január 1-ével részvénytársaságként mőködı Víz- és Csatornamő Vállalat igazgatótanácsába Gyomaendrıd város képviselıjének személyét adja meg. Az idı rövidsége miatt nem volt
lehetıség arra, hogy a testület véleményét ez ügyben kikérje,
így dr. Valach Béla Városfejlesztési Bizottsági elnököt javasolta az RT. igazgatótanácsába. Másnap a megyegyőlés a javaslatot elfogadta.
Kérte a testületet, hogy utólag vegye tudomásul ezt a döntést.
A Képviselı-testület tagjai 17 szavazattal - 1 tartózkodással
tudomásul vette dr. Valach Béla megválasztását a Békés Megyei
Víz-és Csatornamő RT. igazgatótanácsába.
Ezt követıen kérdések, interpellációk következtek.
Hornok Lajosné elmondta, hogy a lakosság panaszként észrevételezte, miszerint a város két gyógyszertára az év végi ünnepek
alatt egyszerre volt zárva.
Dr. Frankó Károly polgármester ígéretet tett arra, hogy a
Gyógyszertári Központ felé jelzéssel fog élni, hogy a jövıben
hasonló eset ne forduljon elı.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester az
ülést bezárta.
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K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Kruchió Lajos

Hangya Lajosné

hitelesítı

hitelesítı
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