Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
2/1993.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. január
28-i ülésén.
Jelen vannak:dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán
és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné,
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 kirendeltségvezetı, Kolohné Kulik Éva,
Megyeri László fımunkatársak,
önkormányzati intézmények vezetıi a költségvetés
tárgyalásánál tanácskozási joggal, valamint az
érdeklıdı állampolgárok.
polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, az érdeklıdı állampolgárokat, az intézmények vezetıit, a
sajtó képviselıit, valamint a hivatal dolgozóit. Külön köszöntötte Kopcsák Mihály urat a MATÁV Békés megyei Igazgatóságának
képviseletében.
Megállapította, hogy a testület 16 fıvel határozatképes, Hornok
Béláné, dr. Kovács Béla és Pocsaji Zsolt képviselık hiányoznak.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Szeretı Béla és dr. Valach Béla
képviselıket jelölte ki.
Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére:
1/Az 1992. január 1-étıl bevezetett helyi adók módosítása
- az 1992. évi LXXII. tv.-ben foglaltakra figyelemmel
2/Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1993. évi költségvetésérıl szóló rendelete elfogadása
3/SZMSZ módosítása
4/A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló 1991. évi rendelet módosítása
5/Bejelentések
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
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Ezután ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak
eseményeit.
Január 14-én megkereste a Békés megyei Amatır Néptánc Szövetség
részérıl Horn Miklós úr, Gyalog László és Balog Zoltán urak,
akikkel a Körösmenti Néptánc Együttes jövıjérıl, jelenérıl
beszélgettek. Ezután került sor néhány napon belül az ünnepi
mősorra a Körösmenti Néptánc Együttes fennállásának 25 éves
évfordulója alkalmából.
18-án, 19-én és 21-én a bizottságok ülésén vett részt.
21-én a Munkavédelmi Felügyelıségtıl is megkeresték.
A mezıgazdasági üzemek helyzetét feltáró levelünkkel kapcsolatosan a Mezıgazdasági Miniszter Úr a testület felé ismertette,
hogy nagyon jól tudják mennyi finanszírozási problémájuk van a
tszeknek, s egyben kérte a polgármestert, hívja fel a termelıszövetkezetek figyelmét arra, hogy mennyi pályázati lehetıség
van.
A polgármester bejelentette a képviselı-testületnek, hogy a
volt ipari iskola épületét felajánlja a hivatal a pártok részére. Az iskolaépületben 4 tanterem van a hozzá járó mellékhelyiségekkel, folyosóval. Az épületet ingyen és bérmentve kapnák
meg a pártok azzal a feltétellel, hogy rendbe kellene hozni.
Tájékoztatta továbbá a képviselı-testületet arról, hogy a
nevében megkeresték azzal, hogy a 2. világháborúban elhunyt gyomai és endrıdi emberek emlékére az endrıdi
katolikus templomban, a gyomai katolikus, valamint a református
templomban ünnepség sorozatot celebrálnának. A díszvendég dr.
Habsburg Ottó lenne és még jónéhány neves személyiség. Ez az
Önkormányzatnak elıreláthatólag pénzébe nem kerül, a szervezés,
a fogadás elıkészítése, szállás és helyiségek biztosítása a
szponzorok segítségével történne.
Felvetette, a képviselı-testület elızı döntésének megfelelıen
Sághi Attila által ajánlott zongorát szakértı megnézte, annak
állapotát jónak ítélte meg, úgy tőnik az eladóval sikerül a
vételárban megegyezni.
Ezek után érdeklıdött afelıl, van e valami hozzászólásuk az
alpolgármestereknek, bizottsági elnököknek.
Mivel hozzászólás nem volt, így felkérte Kopcsák Mihály urat,
tájékoztassa a megjelenteket a telefonhelyzetrıl.
a MATÁV képviseletében elmondta; a városban egy
ezer kapacitású HR központ van, amelyen 946 elıfizetı van
bekötve. Felmerülhet így az, hogy van még 54 üres szám, azonban
ezek vizsga számok, nyilvános állomásnak fenntartott számok,
valamint különbözı más hivatali célra fenntartott számok. Igen
minimális lehetıség áll a rendelkezésünkre. Az 1992. decemberi
adatoknak megfelelıen 1164 várakozót tart nyilván a távközlés
ebben a városban. Ez egy igen magas szám. Ha sikerült volna a
központot kibıvíteni kétezresre, akkor sem lett volna lehetıség
minden kérelmezı igényének a kielégítésére.
Békéscsabán digitális központot létesítettek, amely mostmár
lehetıvé teszi a megye elmaradott, valamint minimális távbeszélı ellátással rendelkezı településein a fejlesztést. Továbbá ez
lehetıvé teszi a megye össztelepülésének felcsatlakozását az
országos távhívó hálózathoz. Még igen kis kapacitással mőködik,

15

de igen rugalmas, bıvíthetı.
Ismertette, hogy ennek megfelelıen a körzetszám valószínőleg ez
év végén módosulni fog.
Tavaly elkészítették a fejlesztési terveket, ennek megvalósításához
3
milliárd
200
millió
forintra
lenne
szükség.
Gyomaendrıdre ebbıl az összegbıl 153-154 millió forint szükségeltetne, hogy olyan távbeszélı ellátást tudjuk biztosítani,
ami azt jelentené, hogy minden 100 lakosra 22 telefon jutna.
Amennyiben ezt meg tudnánk csinálni, 3800 kapacitású központ
lenne letelepítve. Késıbb viszont egy önálló, 11.000-es kapacitású központot szeretnének itt megvalósítani, s így 9.600
elıfizetınek tudnánk vonalat biztosítani. Sajnos azonban ezen
terveknek anyagi gondjai vannak. Az idén világbanki hitelt
szeretne a MATÁV felvenni, s így jutna a megyére is egy jelentıs összeg.
Végezetül ismertette, 2-3 év az kell ahhoz, hogy tudjanak
csinálni valamit. A részvénytársaság célkitőzése, hogy 1995
végéig valamennyi település automatizálva legyen, ez nem érinti
Gyomaendrıdöt, azonban az már igen, hogy a terv szerint 1996
végéig az igények 95 %-át ki tudjuk elégíteni 6 hónapon belül.
Beszámolója után kérte a jelenlévık kérdéseit.
területi képviselı választópolgárai kérését
tolmácsolta, mely szerint a Ridegvárosban nagy szükség lenne
egy nyilvános telefonfülkére, ugyanis ott senkinek nincs telefonja, a legközelebbi fülke kb. 1000 méterre van. Egy sürgıs
segítségkérés esetén ez nem megoldás.
bizottsági elnök felvetette, hogy esetleg ha
a vállalkozók nem akarnak várni 1996-ig, akkor nem lehetne-e a
városban rádió telefon hálózatot kialakítani.
képviselı kérdése az volt, ki dönti el a telefonhálózat fejlesztését, milyen indokok alapján?
képviselı érdeklıdött afelıl, milyen szintő
lakossági hozzájárulásra számíthatunk?
ismertette, a képviselı-testület már írt egy
levelet a MATÁV-nak, melyben nyilvános telefonfülke létesítését
kérték valamely lejáróhoz.
Attól függ hová telepítik, hogy hogyan alakul a hálózat, nem
lesz e probléma. Kérte a képviselı urat, a kérelmet nyújtsák be
írásban.
A rádiótelefonnal kapcsolatosan ismertette, a MATÁV nem telepíti, tájékoztatólag elmondta, ez nagyon költséges dolog.
A telefonhálózati fejlesztéseket nem a Békés megyei Távközlési
Üzem dönti el, hanem a Szegedi Távközlési Igazgatóság egy
bizonyos mértékben, de ık is csak úgy, hogy pályáznak. Be lehet
nyújtani fejlesztési elképzeléseiket a részvénytársaság beruházási fıosztályához, ennek figyelembe vételével próbálják irányítani a beruházásokat. Lényegében csak úgy lehet csinálni,
hogy valahol egy gócot kiépíteni, ami majd biztosítja a felcsatlakozást a többieknek.
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A lakossági hozzájárulás mértéke:
Nem kívánják a lakosságot nagymértékben leterhelni. Azonban az
a gond, hogy nincs hálózat, s ezért kerül sokba egy-egy állomás
bekapcsolása.
polgármester javasolta Kopcsák úrnak, ha
választani kell melyik területen legyen a nyilvános telefon,
akkor a Ridegvárost elınyben kellene részesíteni.
alpolgármester felvetette, a vállalkozók zavartalan tevékenységéhez nagyon fontos lenne a telefon, mivel ebben
a helyzetben nem tudnak fejlıdni.
polgármester megköszönte Kopcsák Mihály
tájékoztatóját.
A testületi ülést a lejárt határidejő határozatokról szóló
jelentéssel folytatta. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy
van néhány területmegosztással kapcsolatos ügy, amely még
folyamatban van, azonban ez nem a polgármesteri hivatal hibája.
A Földhivatalnál lassan haladnak ezek az ügyek.
Javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
7/1993./I. 28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadja.
Az alábbi végrehajtásra nem került határozatok végrehajtási határidejét a következık szerint állapítja
meg:
A 196/1992.(VIII.11.),
80/1992.(IV.23.),
81/1992.(IV.23.)
119/1992.(VI.04.)
193/1992.(VIII.11.)
238/1992.(IX.22.)
274/1992.(X.13.) 276/1992.(X.13.),
293/1992.(XI.12.) számú határozatok határideje 1993.
április 30., a 307/1992. (XII.15) számú határozat határideje 1993. június 30.
Határidı: 1993. április 30. ill. 1993. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
polgármester ismertette, hogy a törvény
szerint az 1992. évi helyi adórendeleteket hatályon kívül kell
helyezni, módosítani kell. 1993-ban ugyanannyi adót fogunk
kivetni, mint 1992-ben. Az iparőzési adónál, valamint az idegenforgalmi adónál van néhány változás. Az építményadóról szóló
rendelet-tervezetben helytelenül szerepel a LXXII. számú tör-
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vény, mivel LXXVI. a megfelelı szám.
Kérte az elsı adónemmel, az építményadóval kapcsolatos hozzászólásokat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a képviselıtestületnek, hogy rendeletet alkosson az építményadó bevezetésérıl. A rendelet-tervezetet fogadja el.
A testület figyelmét felhívta arra, hogy rendelet alkotáshoz
minısített többség szükséges.
A képviselı-testület egyhangú szavazással - 16 igen szavazattal
-megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
1/1993. (
) KT. számú rendeletét
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ
18/1991. (XII. 01.)KT. számú rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
polgármester rátért a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására. Kérte a képviselık
ezzel kapcsolatos véleményét.
Hozzászólás nem volt, így javasolta a képviselı-testületnek,
fogadják el a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
tervezetet.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 16 igen szavazattal - egyetértett és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
2/1993. (
) KT. számú rendeletét

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
polgármester a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet-tervezettel folytatta a testületi ülést.
A képviselık részérıl hozzászólás, kérdés nem volt, így javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el ezzel az adónemmel
kapcsolatos elıterjesztést is.
A képviselı-testület a vállalkozók kommunális adójáról szóló
rendelet-tervezetet egyhangúlag - 16 egyetértı szavazattal -
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elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
3/1993. (
) KT. számú rendeletét

A VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ
20/1991. (XII. 01.)KT. számú rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
polgármester rátért a következı adó rendelettervezetre, amely az idegenforgalmi adóról szól. Felkérte Pápai
Pálné adócsoportvezetıt, mondja el milyen változás történt
ennél az adó formánál.
adócsoportvezetı ismertette nem lényeges a változás
ennél az adónemnél. Annyiban érinti az adófizetı állampolgárokat, hogy a régi rendelet szerint 48 órát meghaladó tartózkodás
után írta elı az adófizetést, a jelenlegi rendelet egy vendégéjszakát meghaladóan köteles az állampolgár idegenforgalmi adót
fizetni.
Továbbá egy kedvezményi elem lett beleépítve az új rendeletbe,
mely szerint a 70 év feletti személyeknek nem kell fizetni ezt
az adót, valamint az továbbra is él, hogy a 18 éven aluliaknak
sem kell adózniuk.
polgármester
javasolta
testületnek, fogadják el ezt az adónemet.

a

képviselı-

A képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen szavazattal - elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
4/1993. (
)KT számú rendeletét

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
polgármester a helyi iparőzési adóról szóló
rendelet-tervezettel folytatta a testületi ülést. Ismételten
felkérte Pápai Pálnét az adócsoport vezetıjét, néhány szóban
ismertesse a változást.
csoportvezetı elmondta, hogy ennél az adónemnél az
egyik lényeges változás az, a törvény kibıvítette a vállalkozók
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fogalmát, mégpedig kiterjed a mezıgazdasági vállalkozókra is.
A másik változás az, hogy a régi rendelet szerint az adó mértéke az adóalap nettó árbevételének 3 ezrelékéig terjedhet, az új
rendelet szerint a 8 ezrelékéig. Ugyanakkor a rendelet szabályozta a nettó árbevétel fogalmát, mely szerint a nettó árbevétel: az összes adózás utáni eredmény ami marad, lényegében
kevesebb árbevétel után kell magasabb összegő adót fizetni.
Jelentıs terhet nem fog jelenteni a vállalkozóknak.
polgármester
javasolta
a
képviselıtestületnek, fogadják el az iparőzési adóról szóló rendelettervezetet.
A képviselı-testület ezt a rendelet-tervezetet is egyhangúlag 16 egyetértı szavazattal - elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
5/1993. (
)KT. számú rendeletét
A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ
20/1992. (VI.15.)KT. számú rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
polgármester úgy vélte az ez évi költségvetés
válság költségvetés. Ennek a tervezetnek a meghozatalánál
mindenki hozott áldozatot. A költségvetésünket alapvetıen az
tette tönkre, hogy a parlament megszavazta a 13. havi bért, s
közben elvették a személyi jövedelemadóból származó jelentıs
bevételeket, így lényegesen kisebb összegbıl kell a lakosságot
ellátni. Alapvetıen fontosnak tartjuk, hogy mőködjenek az
óvodák, bölcsıdék, valamint továbbra is fontos feladat az, hogy
megtörténjenek azok a bizonyos átvilágítások az intézményeinknél. Ha ebben az évben megtörténnek ezek a vizsgálatok, akkor
elképzelhetı, hogy a jövı év költségvetésének a tárgyalásánál
már néhány olyan adatot tudunk felmutatni, ami bizonyos lehetıségeket teremt arra, hogy gazdaságosabban mőködjön egy-egy
intézmény.
a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke reméli,
hogy ha ezt a költségvetést elfogadja a testület, az nem fog
zavarokat okozni a város mőködésében. A bizottság nem tudta még
eldönteni, hogy valójában a képviselı-testület a városban az
intézmények mőködésére fektet e a továbbiakban is 100 %-os
súlyt, és a fejlesztéseket, felújításokat teljes mértékben
hátra fogja szorítani. A novemberi beszélgetések során megpróbáltuk a rendezı elveket lefektetni. A jelenlegi költségvetést
úgy terjesztettük elı, hogy az Önkormányzatnak ne kelljen
hitelt felvenni.
Végezetül javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el az
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elıterjesztett költségvetést.
képviselı úgy vélte ez a költségvetés mindazokat a
feladatokat magában foglalja, amelyek az Önkormányzat hatáskörébe tartoznak, amelyeket el kell látni, tehát felesleges,
szükségtelen célkitőzést nem lát benne. Azt is látni kellet,
hogy a költségvetés egy behatárolt kényszerpályán volt. Az
intézményeket a létminimum szintjén tudjuk ebben az évben
ellátni. Kifogásolta azt, hogy továbbra is a bázisszemlélet
volt az uralkodó a költségvetés elkészítésénél, nem pedig a
mindennapi helyzetet, feladatokat vettük figyelembe. Ebben az
évben szükségesnek tartja az intézményeknél az átvilágítást. A
fejlesztéssel kapcsolatban nehezményezte azt, hogy a szennyvízprogramba nem tudták betervezni a Hısök utat és környékét.
Amennyiben évközben olyan többletforrásunk lenne, amit a fejlesztésre lehetne fordítani akkor talán ezt kellene megvalósítani.
képviselı véleménye szerint a mőködési
kiadásokra fordítandó 446 millió forint és a fejlesztésekre
szánt 100 millió forint alatti összeg önmagáért beszél. A
minıség érdekében felül kell vizsgálni bizonyos dolgokat az
intézményeknél a saját érdekükben, valamint a lakosság fejlesztési igénye érdekében. Úgy vélte, hogy ezt a költségvetést most
el kell fogadni, mivel nem mőködhet költségvetés nélkül a
város. Az elkövetkezı évben viszont szelektálva, nagyobb odafigyeléssel, valamint átvilágítva kellene elbírálni bizonyos
igények szükségességét, indokoltságát. Továbbá a lakosság
igényére is figyelemmel kell lenni, s ha szükségeltetik, akkor
3 vagy 4 falugyőlést kellene tartani.
Végezetül hozzátette, hogy a jelen költségvetést az elhangzott
gondolatokkal javasolja elfogadásra.
alpolgármester felvetette, az 1992. évi költségvetés tárgyalása során felmerült, hogy az intézményeknél alapos
szakmai vizsgálatot kell végrehajtani, mivel a rendelkezésre
álló összeg közel 3/4 részét az intézmények emésztik fel. Ez
továbbra is a beszélgetés szintjén maradt.
A Kulturális Bizottsági ülésen nyílvánvalóvá vált, amikor az
intézmények szavaztak a költségvetésrıl, hogy a benne szereplı
összeg nem az intézmények által összeállított összeg, hanem a
hivatal által számított összeg, ami nem a tartalmi munkát veszi
alapul. Azon intézmények, amelyek elfogadták a rájuk szabott
költségvetést azzal az ígérettel tették, ha krízis helyzet áll
elı, akkor képviselı-testület talál megoldást, hogy kisegítse
ıket a bajból. Voltak olyan intézmények, amelyek nem fogadták
el. Kifogásolta azt, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskolánál a Szakképzési Alaptól nyert pénzösszeg, valamint a
3. sz. Általános Iskolánál pályázat útján nyert pénzösszeg be
lett kalkulálva az intézmények költségvetésébe. A költségvetés
elfogadása elıtt szükség lenne egy olyan állásfoglalásra, amely
beszabályozná azt a lehetıséget, hogy az intézményeknél is
legyen lehetıség ruhapénz kifizetésére.
képviselı a költségvetést a lehetıségekhez mérten
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jónak, mőködıképesnek tartotta, javasolta elfogadásra.
bizottsági elnök véleménye az volt, hogy ez a
költségvetés a szociális részét illetıen szőkös, az a 43 millió
forint kevés lesz szociális segélyezésre és egyebekre, fıleg ha
figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a munkanélküliek száma
egyre nı. Egyetértett azzal, hogy ez a költségvetés válságköltségvetés szociális téren, hiszen nem tudják mit tartalmaz a
szoc.törvény, mit kell ebben az évben végrehajtani. Végezetül
hozzátette, el fogja fogadni a költségvetést, mivel szeretne
segíteni azokon az embereken, akik ostromolják a hivatalt a a
segélyért.
Hornok Lajosné képviselı elmondta, hogy már az elmúlt évi
költségvetés készítése során is hangsúlyozta az intézmények
átvilágításának szükségességét. Az idei költségvetés elıkészítését megelızıen néhány intézményben pénzügyi ellenırzések
voltak, de az ellenırzések tapasztalatai nem kerültek bizottságok, illetve testület elé. Igy ezek tapasztalatait nem is
tudhatja a testület kellıen hasznosítani.
Feltétlenül cél kell, hogy legyen, miszerint a megfelelı helyre
kerüljenek az összegek.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
arra a veszélyre, hogy esetleg az átvilágítások után kiderülhet
az is, miszerint nem szükséges mondjuk két könyvtárat, stb.
fenntartani. Nem szabad elfelejteni azonban azt, hogy itt a
helyi adottságokat is figyelembe kell venni. Azért el kell azt
is mondani, hogy ez az önkormányzat még mindig mőködtetni tudja
az intézményeit. A testület szeretné, ha egy-két dolog jobban
menne, a várost fejleszteni, szépíteni tudnánk, de sajnos nincs
hozzá pénzünk.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elismeréssel szólt a költségvetési tervezetrıl. Tény azonban az, hogy a számadatokon változtatni nem tudnak. Miután a városnak csak együtt van jövıje,
így arról beszélgetni, hogy az intézményhálózaton változtassanak, nem járható út. Az intézményhálózatot úgy kell tovább
vinni, ahogyan kialakult. A maga részérıl a költségvetést
elfogadásra javasolta. A Gellai alpolgármester úr által felvetett reprezentatív szakszervezeti egyeztetést nagyon fontosnak
tartja, valós probléma, de sajnos kicsit késın derült ki. A
szakszervezetnek nagyon fontos szerepe van, azonban sajnálatos,
hogy nem mőködik elég jól. Azonban a maga részérıl ettıl nem
tenné függıvé a költségvetés elfogadását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aggályát fejezte ki aziránt,
hogy a költségvetésbıl egyre kisebb százalék jut fejlesztésre.
Ha így halad tovább, néhány éven belül már fejleszteni egyáltalán nem fognak tudni, az össz. költségvetés elviszi az intézmények mőködtetése és fenntartása. Az átvilágítást a maga részérıl szükségesnek tartotta, de nincs meggyızıdve arról, hogy
ehhez megfelelı képzettségő és felkészültségő szakemberek is
vannak a városban. Javasolta a testületnek, hogy a költségvetés
elfogadása mellett hozzon egy olyan határozatot, miszerint
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amennyiben év közben különbözı forrásokból nem várt bevételre
tesznek szert, úgy azt a Hısök úti, a Csókás zugi szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére fordítják.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a város nem az iskolákból fog megélni. Fontos az is, hogy a várost tovább fejleszszék, az utak, a járdák megfelelı szinten legyenek, ugyanakkor
az infrastruktúra is fejlıdjön. A lakosságot csak úgy tudják
megtartani, ha bizonyos fejlıdést mutat a város.
Csorba Csaba
jegyzı elmondta, hogy a hivatal által végzett
ellenırzések tapasztalatairól készült jelentést mind a bizottságok, mind pedig a testület megvitatta és elfogadta. Elmondható, hogy a vizsgált intézmények gazdálkodásában jogszabályt
sértı intézkedés nem történt. Amennyiben a testület a jövıben
is mennyiségi szemléletben gondolkodik, akkor a rendelkezésére
álló pénzösszeg nem lesz elégséges. Nagyon fontosnak tartja,
hogy az átvilágításra sor kerüljön.
Valószínőnek tartja azt is, hogy a jövıre nézve nem marad más
megoldás, mint hogy a minıségi vagy a mennyiségi munka a fontos.
Egyetértett abban, hogy a költségvetés nem a legszerencsésebb,
hiszen a szociális törvény megjelenésével, melyet az Országgyőlés már elfogadott, de nem jelent még meg, a szociális ágazatra
jelentıs kihatása lesz. Az alpolgármester úr részérıl kritikaként vetıdött fel az 1992. évi költségvetés készítésénél, hogy
az intézmények igényeit nem hozták be. Most ez megtörtént, és
kiderült hogy így nem lehet elkészíteni a költségvetést.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök a maga részérıl úgy ítélte
meg, ez a költségvetés még mindig jónak mondható, hiszen az
intézmények mőködtetés, fenntartása, ha szőkösen is, de biztosítottnak látszik. A jövıre nézve nagyobb problémát lát. Akkor,
amikor az ország gazdasága válságba került és kerül, akkor az
állam bevétele is csökkeni fog, tehát az önkormányzatoknak
leadott pénzek is csökkeni fognak.
Jenei Bálint képviselı az elıterjesztés részletes indoklásában
megfogalmazott feladatokat tartotta nagyon értékesnek. A maga
részérıl ezt javasolta határozatként elfogadni.
Gellai József alpolgármester felhívta a testület figyelmét
arra, hogy amikor az intézményvezetık meg lettek kérdezve
arról, hogy a költségvetésben szereplı összegekbıl ki tudnak
jönni, volt olyan intézményvezetı, aki azt mondta hogy nem. Ezt
viszont nem látja leírva az elıterjesztésben. Mitıl demokratikus a költségvetés, ha a kisebbség véleményét nem szerepeltetjük?
Az infrastruktúra fejlesztése nagyon fontos dolog, azonban azt
általában hitelbıl szokták az önkormányzatok finanszírozni.
Az Ügyrendi Bizottság novemberi ülésén határozatot hozott,
miszerint a költségvetés tárgyalása elıtt a testület elé kerüljön a hivatal és az intézmények ruhapénzével kapcsolatos szabályozás megvitatása. Ezt mindenképpen szükségesnek látta volna,
ami azonban elmaradt.
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Csorba Csaba
jegyzı a felvetéssel kapcsolatosban elmondta,
hogy a Hivatal költségvetése részletesebben szerepel az önkormányzat költségvetésében, így az esetlegesen fizetendı ruhapénzt is összegszerően fel kell tüntetni, míg az intézmények
esetében a dologi kiadások nem kerültek tételesen a jelen
költségvetésben feltüntetésre. Jelenleg úgy néz ki, hogy mindaddig míg a köztisztviselık egyéb juttatásával kapcsolatosan
nem kerül megalkotásra a rendelet, addig nem lehet kifizetni a
ruhapénzt.
Az, hogy két intézmény az önkormányzat által készített költségvetési tervezetet nem fogadta el, az valóban nem került az
anyagba, de a költségvetést a testület fogadja el, nem pedig az
intézmények.
Jenei Bálint, valamint dr. Valach Béla képviselık javaslatát
jónak tartotta, ajánlotta a testületnek a két képviselı által
javasoltakat egy határozatban megfogalmazni.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy ı volt az egyik intézményvezetı, aki a megbeszélésen úgy
nyilatkozott, hogy a 4 %-kal csökkentett költségvetési elıirányzatból nem tudja biztosítani az iskola mőködését egész
évben. Az intézményeknél betervezett dologi kiadásaiból 1,2 1,5 millió forint az, amibıl fedezni kell a különbözı fenntartási költségeket, beszerzéseket, stb. Úgy ítélte meg, hogy az
állami normatíván felül a 3. sz. Általános Iskola kapja a
legkevesebb önkormányzati támogatást, amit igazságtalannak
tart. Az iskola az elmúlt évben vállalta az etnikai program
beindítását, melyhez állami támogatást is kapnak.
Az intézmények átvilágításával kapcsolatban azon véleményének
adott hangot, hogy átvilágítani csak akkor van értelme az
oktatási intézményeket, ha a testületnek kialakult oktatási
koncepciója van. Végezetül elmondta, hogy úgy látja a városban
a szakképzés kapott jelenleg elsıbbséget az általános iskolai
képzéssel szemben.
Kocsik Györgyné állampolgár felhívta a tisztelt testület figyelmét arra, hogy a városban nagyon sokan vannak munkanélkül,
sokan vannak, akik a munkanélküliek ellátásából már kiestek.
Mit tesz ezekért az önkormányzat? Mit tesz azokért az emberekért, akik hajléktalanok?
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Kocsikné által
felvetettekre jelenleg konkrét, megnyugtató választ adni nem
tudnak.
Nagy Antal
a Futball-Klub részérıl elmondta, hogy a klub
költségvetésének 60 %-át az önkormányzat adja, míg a fennmaradó
40 %-ot maguknak kell elıteremteni. Elmondta továbbá, hogy az
elmúlt év ıszén a klub gazdálkodásának ellenırzését elvégezte a
hivatal, tudomásuk szerint a gazdálkodással kapcsolatban kifogás nem merült fel. Ugyanakkor ellenırzést követıen nem kapták
meg a kért támogatást, így hitelt kellett felvenni, amely
természetesen az ez évi költségvetésükre is kihatással van.

24

Nagy Istvánné csoportvezetı a felvetett pénzügyi
kérdésekre
válaszolva elmondta, hogy a Bethlen Gábor Mg. Iskolánál a
szakképzési alapból kapott pénzösszeg nem lett elvonva, az a
költségvetésben szerepel. Ugyanígy nem lett elvonva a 3. sz.
Általános Iskolánál az etnikai programra kapott támogatás sem.
A szakszervezetekkel kapcsolatos észrevételre válaszolva elmondta, hogy kicsit azért furcsálja a dolgot, hiszen a Kjt. és
a Ktv. törvényekkel kapcsolatos kihatás az állami költségvetésben sem szerepel, ugyanakkor az abban foglaltak, pl. a 13. havi
illetmény kötelezı erejő. A törvényekben meghatározott kötelezettségek komoly anyagi terhet fognak róni az önkormányzatokra,
melyek fedezete nincs meg.
Elmondta továbbá, hogy amennyiben év közben valamely intézmény
olyan súlyos anyagi probléma elé kerül, amelyet megoldani nem
tud, akkor még fennáll a lehetıség hitel felvételére. A maga
részérıl egyetértett azzal, hogy a testületnek ki kellene
mondania egyszer milyen formában akarja mőködtet az intézményhálózatot, milyen elvárásai vannak. Ezt mindenképpen meg kell
tennie a testületnek, hiszen az átvilágítás is csak így hozhat
eredményt. Szükségesnek látta elmondani azt is, hogy a középiskolák még most sem kapják meg az állami költségvetésben szerepeltetett normatíváikat.
Honti Judit
oktatási fıelıadó elmondta, hogy miután az új
oktatási törvény megalkotása évek óta folyamatban van, így
néhány városban a helyi önkormányzat saját oktatási koncepciót
dolgozott ki. Ezt a megoldást tudná javasolni a maga részérıl
Gyomaendrıdön is.
A Képviselı-testület állást foglalt abban, hogy amennyiben
évközben az intézményeknél olyan probléma merül fel, amely
indokolja a költségvetésének módosítását, erre a testület a
lehetıséget megkeresi, akár hitel felvétele útján is.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények figyelembevételével a vitát úgy összegezte, hogy a testület
a
költségvetést támogatja. A Valach és Jenei képviselıtársak
által tett határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
A javaslattal a testület egyetértett és egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi költségvetés elfogadása mellett az alábbi feladatokat határozza meg.
1.A szociális törvény végrehajtásaként a helyi rendeletek
megalkotásánál a költségvetés teherbíró képességét maximálisan figyelembe kell venni.
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2.Az intézményi átvilágításokat meg kell kezdeni.
3.A

különbözı

pályázati lehetıségeket figyelemmel kell
kísérni, és amennyiben az az önkormányzat
fejlesztési koncepciójával egyezik, úgy a
pályázatokat megfelelıen elıkészítve be
kell nyújtani.

4.A közalkalmazottak és köztisztviselık jogállásáról szóló
törvényekbıl adódó, munkáltatóra háruló
anyagi jellegő kötelezettségek végrehajtását kiemelten kezeli a Képviselı-testület.
A közalkalmazottaknak nyújtandó juttatásokat városi szinten egységesíteni kell.
Mindezek végrehajtása érdekében a kollektív szerzıdéseket
felül kell vizsgálni, a közalkalmazotti
szabályzatot el kell készíteni.
5.A köztisztviselık munkavégzésérıl, munka- és pihenıidejérıl, jutalmazásáról, valamint juttatásairól önkormányzati rendelet kell alkotni.
6.A költségvetésben nem szerepeltetett kötelezettséget a
polgármester, illetve az ágazati bizottságok javaslatára a Képviselı-testület vállalhat, amennyiben többletforrás rendelkezésre áll vagy feladatátcsoportosítás lehetséges.
7.A

Képviselı-testület kiemelt fejlesztési feladatként
kezeli a Hısök úti és a Csókás-zugi szennyvízcsatorna hálózat kiépítését,
amennyiben a lakosság részérıl erre reális igény van,
illetve az önkormányzat többletbevételei
lehetıvé teszik.
Határidı :1.4. pont 1993.jún. 30.
5. pont
1993.máj. 31.
2. pont minden negzedév vége
3.,6.,7. pont folyamatos, ill. dec. 31.
Felelıs :dr. Frankó Károly polgármester
/Dr. Kovács Béla képviselı megérkezett, így a jelenlévık száma
17 fı lett./
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly
polgármester
javasolta, hogy a költségvetés elfogadásában a testület névszerinti szavazással döntsön.
A polgármester felhívta a testület figyelmét arra, hogy a
költségvetés elfogadása rendeletben történik, így ahhoz minısített többségő szavazatra van szükség.
A testület a névszerinti szavazás elrendelésével egyetértett,
melyet határozattal erısített meg egyhangú szavazattal.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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9/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi költségvetés elfogadásáról névszerinti szavazással
dönt.
határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly
polgármester javasolta a testületnek, hogy
miután a költségvetési rendelet-tervezet elıterjesztett számadataiban, illetve összességében jelentıs módosító javaslat nem
hangzott el, így a rendelet-tervezetet összességében javasolja
megszavazni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta továbbá, hogy a rendelet-tervezet 7. '-ában a beruházások és felújítások körében
kiírandó pályázatot
2 millió forint feletti értékhatárban
állapítsa meg a testület.
A javaslattal a testület egyetértett és a névszerinti szavazás
során a képviselık az alábbiak szerint szavaztak:
Balázs Imre igen, Bátori Gyula igen, dr. Frankó Károly igen,
dr. Farkas Zoltán igen, Gellai József nem, Hangya Lajosné igen,
Hornok Lajosné igen, Hunya Lajos igen, Jenei Bálint igen,
Knapcsek Béla igen, dr. Koleszár József igen, dr. Kovács Béla
igen, Kruchió Lajos igen, dr. Kulcsár László igen, Martinák
Csaba igen, Szeretı Béla igen, dr. Valach Béla igen.
Dr. Frankó Károly polgármester megállapította, hogy a képviselı-testület névszerinti szavazással, 16 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal megalkotta

Az 1992. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly
polgármester elmondta, hogy a rendelet
módosítására a testület döntésekbıl és egyéb intézkedésekbıl
adódóan kerül sor. Kérte a testületet, hogy a rendelettervezetet fogadja el.
A Képviselı-testület
megalkotta

egyhangú
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szavazással

-

17

szavazat

-

Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester a rendelet-tervezet indokolására
felkérte Csorba Csaba jegyzıt.
Csorba Csaba
jegyzı elmondta, hogy az SZMSZ módosítására a
testület decemberi határozatának értelmében van szükség, hiszen
akkor határozott a testület egy vagyongazdálkodással foglalkozó
csoport felállításáról. Ennek megfelelıen azonban módosítani
kell az érvényben lévı SZMSZ-t.
Kérte a testületet, hogy a módosítással értsen egyet.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottság a tervezetet megvitatta, azt
elfogadásra javasolja.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
fentiek figyelembevételével a rendelet-tervezetet fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 17 szavazattal megalkotta

Menetrendszerinti
módosítása

helyi

autóbusz-közlekedés

díjtételeinek

Csorba Csaba
jegyzı elmondta, hogy a díjtételek összegérıl a
testület az 1992. decemberi ülésén már elızetesen állást foglalt, most csupán annak rendeletben való megfogalmazásáról van
szó.
Dr. Frankó Károly
fogadják el.

polgármester javasolta, hogy a tervezetet

A javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 17 szavazat a képviselı-testület megalkotta
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Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat telepeinek földterületi
értéke
Dr. Frankó Károly polgármester szóbeli kiegészítésre kérte fel
Kolohné Kulik Évát.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy az elıterjesztést
a Pénzügyi Bizottság is megvitatta, és a határozati javaslatot
elfogadásra javasolta. Függetlenül attól, hogy az önkormányzat
által korábban elfogadott területértékek és a Duna Libra RT.
által meghatározott értékek között eltérés van.
Dr. Frankó Károly polgármester figyelembe véve, hogy az elıterjesztést két bizottság is megvitatta, a határozati javaslat
elfogadására kérte a testületet.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei
Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat által
használt
belterületi
földterületek
értékét
4.446.450 Ft-ban elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Duna
Libra RT-t értesítse döntésérıl.
Határidı: 1993. február 19.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Belterületi zártkertek értékesítése
Dr. Frankó Károly
polgármester felkérte Kolohné Kulik Évát,
hogy az elıterjesztéssel kapcsolatos szóbeli kiegészítését
tegye meg.
Kolohné Kulik Éva
fımunkatárs elıljárójában néhány elírási
hibát kért javítani: 3424. hrsz. helyett 3423 hrsz., 3444 hrsz.
helyett 3434. hrsz. Elmondta továbbá, hogy az elıterjesztést a
Pénzügyi Bizottság is megvitatta, a
pénzügyi bizottság a
Városfejlesztési Bizottság által beterjesztett javaslat elfogadását javasolta.
Illetve javasolta a Bizottság, hogy fizetési feltételek meghatározását, valamint az egyedi kérelmek elbírálását a Pénzügyi
Bizottságra átruházni.
Felvetıdött továbbá a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a testület bízza meg a Mezıgazdasági és Városfejlesztési Bizottságokat
a többi tartós használatban lévı földterületek felülvizsgálatával, majd elıterjesztést készítsenek a testület felé.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök a Városfejlesztési Bizottság
módosító javaslatának indokolásaként elmondta, hogy az általuk
visszatartásra javasolt területekre vagy
ÁRT, vagy RT. terv
van. Így ezek értékesítését nem javasolta a bizottság.
Hunya Lajos képviselı elmondta, hogy a Mezıgazdasági Bizottság
ülésén nem tudott részt venni, így észrevételit a testületi
ülésen kívánja elmondani.
Véleménye szerint azoknak a földhasználóknak, akik a bérelt
földet saját erejükbıl telepítették be gyümölcsfákkal, nem
tisztességes ilyen magas áron eladni, hiszen ık azt szántóként
bérelték, annak értéknövekedése az ı munkájuk eredménye. Amenynyiben az értékesítésre felajánlott területet nem a jelenlegi
bérlı vásárolja meg, úgy természetesen a valós értéket kell
megfizetni.
Szeretı Béla bizottsági elnök véleménye szerint az értékbecslı
által megállapított értékek megegyeznek a jelenlegi piaci
árakkal. A maga részérıl elképzelhetınek tartana egy olyan
megoldást, hogy amennyiben a jelenlegi bérlı megvásárolja a
területet és a vételár felét egyösszegben készpénzben kifizeti,
úgy a másik felére esetleg részletfizetést adna az önkormányzat.
A bizottságnak éppen ezek miatt az egyedi ügyek miatt volt az a
javaslata, hogy a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe ruházza át a
testület a különbözı kedvezmények meghatározását.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elmondta, hogy az elıterjesztést több alkalommal hosszas vita elızte meg. A Pénzügyi
Bizottság elnökének javaslatával tulajdonképpen egyetértett.
Valóban az a legjobb megoldás, ha a jelenlegi bérlıknek megvételre felajánlja az önkormányzat a felértékelt áron, és amenynyiben nem kívánja megvásárolni, úgy meghirdetni az értékesítését.
Véleménye szerint csak a vízparti telkek lesznek azok, amelyek
értékesítése könnyen fog menni, a többire nem igen lesz vevı.
Ugyanakkor elképzelhetınek tartott azt a megoldást is, hogy a
jelenlegi bérlık a ráfordításuknak megfelelıen kapjanak kártérítést.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint, amennyiben a
haszonbérleti szerzıdésben nincs rögzítve az, hogy ha a bérlı
az általa bérelt területen beruházást végez, annak értékét a
bérleti szerzıdés megszőnése esetén kérheti a bérbeadótól,
annak értékét, akkor a kártérítésre nem tarthat igényt.
Balázs Imre képviselı megítélése szerint a piaci ár az elıterjesztésben szereplıtıl eltérıen jóval alacsonyabb.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
testületet, hogy az elıterjesztést a Városfejlesztési Bizottság
módosító javaslatával, illetve a Pénzügyi Bizottság azon kiegészítésével, miszerint a fizetési feltételek meghatározását és
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az egyedi kérelmek elbírálását a Pénzügyi Bizottságra ruházza
át a testület, fogadja el.
A Képviselı-testület emellett bízza meg a Városfejlesztési és
Mezıgazdasági Bizottságokat a haszonbérleti szerzıdések felülvizsgálatával.
A Képviselı-testület a javaslat figyelembevételével 15 igen, 2
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete értékesítésre kijelöli az alábbi belterületi földeket:
Hrsz.Terület m2 Érték Ft
1383. 1014
101.400.1378
960
43.200.3208
780
13473/3
3420
8815
1705
8816
1766
8859
777
8814
1870
8803
1777
9004
1852
111.900.8819
1856
8822
1698
9113
1755
A

51.000.17.100.127.900.115.800.62.200.140.200.66.000.120.000.110.400.64.900.-

Képviselı-testület a fizetési feltételek meghatározásával és az egyedi kérelmek elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságra ruházza át.

A Képviselı-testület megbízza a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi, valamint a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottságokat a jelenleg érvényben lévı haszonbérleti szerzıdések felülvizsgálatával.
Határidı: folyamatos, ill. jún. 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke
Városfejlesztési és Városfenntartási Bizottság
elnöke
Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltatási Bizottság elnöke
Fortiko Kft. és Gyuricza Sándor területvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy amenynyiben az elıterjesztéssel kapcsolatosan észrevétel, kérdés
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nincs, úgy a határozati javaslat elfogadásáról döntsenek.
A testület egyhangú szavazással - 17 szavazattal - a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a FORTIKO
Kft. részére a 7681/2., 2681/2. hrsz. alatti
földterületekbıl megosztás után 2 ha területet
értékesítésre kijelöl.
Ugyancsak értékesítésre jelöli ki a 2681/2 hrsz.
alatti földterületbıl 3000 m2 területet Gyuricza
Sándor Gyomaendrıd, Toronyi u. 10/1. szám alatti
lakos részére.
A
Képviselı-testület
a
földterületek
értékét 30.- Ft/m2 összegben határozza meg.
Utasítja a Képviselı-testület a jegyzıt,
hogy a terület megosztására és az adásvételi szerzıdések megkötésére intézkedjen.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
REKLEINE Studió kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a reklámtáblák
elhelyezéséhez a TITÁSZ a hozzájárulását megadta, a kérelmet a
Városfejlesztési Bizottság támogatja. Kérte a testületet,
amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy a határozati javaslat
elfogadásáról döntsenek.
A javaslatnak megfelelıen a
következı határozatot hozta.

testület

17

igen

szavazattal

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a REKLEINE
Stúdió kérelmének helyt adva, 1993. évre a reklámtáblák elhelyezése után közterület-használati
díjat nem állapít meg.
A 24/1992./VII.01./KT. számú rendeletben
meghatározott
közterület-használati
díj
megfizetésére a REKLEINE Stúdiót 1994. január hó l. napjával kötelezi.
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Határidı. 1994. január 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Önkormányzati intézmények vezetıinek vezetıi pótlék meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a vezetıi pótlékok megállapításával kapcsolatos elıterjesztéseket az ágazati
bizottságok megvitatták, azt valamennyi bizottság elfogadásra
javasolta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök az elıterjesztésekkel kapcsolatban kifogásolta, hogy az egyes intézményeknél nem egységes
idıpontokban lett megállapítva a vezetıi pótlék. Véleménye
szerint ezt egységesen kellene kezelni. Nem tartja igazságosnak, hogy pl. az egészségügyi gondnokság vezetıjének a vezetıi
pótlékot csak 1993. jan. 1-étıl állapítja meg a testület, míg a
sportcsarnok igazgatója visszamenıleg 1992. júl. 1-étıl vezetıi
pótlékot kap, holott a sportcsarnok tulajdonképpen 1992. évben
nem is üzemelt. Azt is furcsának tartja, hogy amíg az egészségügyi gondnokságnál a költségvetésbıl a visszamenıleges
vezetıi pótlékot nem tudják kigazdálkodni, ugyanakkor a többi
intézmény a saját költségvetésébıl ezt a plusz terhet kigazdálkodja. Ha vannak olyan intézmények, akik ki tudják gazdálkodni,
akkor valószínő, hogy a költségvetésükben még is csak van némi
tartalék.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett Hangyáné felszólalásával. Valóban elgondolkodtató az, hogy némely intézmény
képes kigazdálkodni a vezetıi pótlék összegét visszamenılegesen
is, némely intézmény pedig nem.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, bizottsági elnök véleménye
szerint a bizottságok által elfogadott határozati javaslatokat
kellene elfogadni.
Dr. Kovács Béla képviselı azzal értett egyet, hogy a vezetıi
pótlék megállapításának idıpontját egységesíteni kell.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy az intézményvezetık vezetıi pótlék bevezetésének idıpontját egységesen 1993.
január 01-ében határozzák meg. Miután a Képviselı-testület a
Kjt. tv. vezetıi pótlék megállapításával kapcsolatos rendelkezését úgy értelmezi, hogy a pótlék maximális összegét 1994.
január 01-ig kell elérni, így a fentiek szerinti meghatározást
helyesnek ítéli.
Javasolta továbbá, hogy az egyes határozati javaslatokban
szereplı összegeket változatlanul szavazza meg a testület.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 3 ellenszavazattal a következı
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határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1993./I.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati intézmények vezetı állású dolgozói vezetıi pótlékát az egységes szemlélet megtartásával 1993. január 1.napjával állapítja meg.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztésektıl eltérıen a vezetıi pótlékok
megállapításáról egy határozatban döntsön.
Ennek megfelelıen a testület az önkormányzati intézmények
vezetıi pótlékának megállapításáról 17 szavazattal a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1993./I.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kjt.
tv.-re figyelemmel az 1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10. '-ában biztosított jogkörében eljárva
az önkormányzathoz tartozó egészségügyiés
szociális, a közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények, a sportcsarnok és a fürdıvezetı vezetıi pótlékát az alábbiak szerint határozza meg.
egészségügyi és szociális intézmények:
1993.jan.01-tıl 1993.jún.30-ig A/1 fokozat 50 % 4.000 Ft
1993.júl.01-tıl 1993.dec.31-ig A/1 fokozat 100 % 8.000 Ft

Városi Könyvtár:
1993.jan.01-tıl 1993.jún.30-ig A/1 fokozat

75 %

Mővelıdési Központ:
1993.jan.01-tıl 1993.jún.30-ig A/1 fokozat 100 %

Apolló Mozi:
1993.jan.01-tıl 1993.jún.30-ig A/1 fokozat

50 %

Sportcsarnok igazgatója
1993.jan.01-tıl 1993.dec.31-ig A/1 fokozat

60 % 6.000 Ft

Fürdı vezetıje:
1993.jan.01-tıl 1993.dec.31-ig A/1 fokozat 100%
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Az intézményvezetık vezetıi pótlékának
fedezetét saját
költségvetésükbıl kell kigazdálkodni.
A

Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
határozat végrehajtására intézkedjen.

hogy

a

Határidı: 1993. február 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények vezetıinek vezetıi
állására pályázat kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a pályázat
kiírására a Kjt. törvény értelmében szükség van, ezért kérte a
testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1993./I.28./ számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
az
1992.évi XXXIII.törvény, illetve annak végrehajtására kiadott 150/1992./XI.20./ Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Városi Könyvtár és a Mővelıdési Központ igazgatói állására,
valamint az Apolló Mozi üzemvezetıi állására pályázatot ír ki.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatokat lássa el.
Határidı: 1993. február 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Kiss Tamásné fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester a Szociális és Egészségügyi
Bizottság Kiss Tamásné Szállást Biztosító Idısek Klubjába való
felvételi kérelmét elutasította, mely ellen a fél fellebbezést
nyújtott be.
A Bizottság elutasító határozatát továbbra is fenntartja, és
javasolja a testültnek annak helybenhagyását.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy a bizottság által támogatott
határozati javaslatot fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 16 szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1993./I.28./ számú határozata

Vári Eszter lakáskérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Kulturális Bizottság által támogatott határozati javaslatot
fogadja el.
A testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1993./I.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd, Hısök útja 39. szám alatti lakás bérlıjéül Vári Esztert /szül: 1967. júl. 12., anyja
neve: Nagy Eszter/ kijelöli.
A bérlıi jogviszony addig maradhat fenn, amíg
Vári Eszter a Kner Imre Gimnázium dolgozója.
Határidı: 1993. február 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Endrıdi Szabó Ernı verseskötetének kiadása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Széphalom
Könyvmőhely kiadóvezetıje kéréssel fordult az Önkormányzathoz.
Az ezzel kapcsolatos elıterjesztést a Kulturális Bizottság
megvitatta és javasolta a testületnek, hogy Szabó Ernı verseskötetének kiadatásához 20.000 Ft-tal járuljon hozzá.
Az összeg fedezetéül a bizottság a polgármesteri alapot javasolta kijelölni.
Kérte a testületet, amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek, úgy azt szavazatukkal erısítsék meg.
Ennek megfelelıen a testület 17 szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1993./I.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Endrıdi
Szabó Ernı verseskötetének kiadásához 20.000 Ft
támogatást biztosít a kiadó Széphalom Könyvmőhely részére.
Az

összeg

fedezetéül
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a

polgármesteri

alapot

jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az összeg átutalásáról intézkedjen.
határidı: 1993. márc. 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Kérdések, interpellációk
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet,
1993. évi munkatervi javaslathoz adjanak ajánlásokat.

hogy

az

Dr. Valach Béla javasolta, hogy vizsgálják felül annak lehetıségét, miszerint a Fürdı önálló intézménnyé váljon.
Gellai József alpolgármester a szolgálati lakások kiutalásával
javasolta, hogy a kiutalásoknál elsısorban fiatal és kezdı
szakembereket részesítse elınybe, illetve, hogy a bérlıi jogviszony idıtartama korlátozásra kerüljön.
Egy meghívást is tolmácsolt a tisztelt képviselık felé, miszerint 1993. február 5-én du. 17 órakor tartja a Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány éves közgyőlését a Kirendeltség házasságkötı termében.
Jenei Bálint képviselı tájékoztatta a testületet, hogy Szociáldemokrata Párt fórumot tart 1993.február 5-én este 18 órától a
Katona József Mővelıdési Házban, ahol vendégként részt vesz dr.
Kaponyi László.
Dr. Frankó Károly
polgármester több bejelentés, kérdés nem
lévén az ülést bezárta.
K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Valach Béla
hitelesítı

Szeretı Béla
hitelesítı
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