Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

10-1993

JEGYZıKÖNYV
Készült Gyomaendrıd város Képviselı-testülete 1993. június 08-i
ülésérıl.
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, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,
Megyeri László jegyzı helyettes, Balog Károlyné,
Gellai Attiláné, Kolohné Kulik Éva, Nagy Istvánné, Nagy Mária, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı,
Dr. Weisz Katalin tisztifıorvos az 1. napirend
tárgyalásánál tanácskozási joggal,
intézmények
vezetıi
és
dolgozói,
érdeklıdı
gyomaendrıdi állampolgárok, társadalmi szervezetek, sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a vendégeket, a hivatal dolgozóit, valamint a sajtó
képviselıit.
Megállapította, a képviselı-testület 18 fıvel határozatképes.
Indokoltan hiányzik egy fı, Hornok Béláné. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Knapcsek Béla és dr. Kovács Béla képviselıket jelölte ki. Ismertette, Csorba Csaba jegyzı tanulmányi szabadságon
van, s Megyeri László fımunkatárs helyettesíti.
Ezek után ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit.
Május 12-én a Megyei Honvédelmi Bizottság elnöke járt itt, aki
nyugdíjba megy, s bemutatta az új elnököt.
Május 14-én a Sportcsarnok igazgatójának kérésére a testnevelı
tanárokkal volt egy beszélgetés, mivel kiderült, ismét megemelkedett a csarnokban a formaldehid szint.
Május 20-án egyeztetı tárgyalás volt a hivatalban, ugyanis a
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városháza mögött lévı híd ez évben 100 éves, s a KÖZÚTI Igazgatóság megpályáztatta ennek a rekonstrukcióját.
Május 26-án és 27-én a Déli Autópálya Rt. közgyılésén vett
részt, ott elmondták, a kormányzatnak kellene erkölcsileg
támogatnia ezt az ügyet, a gond az, hogy jelenleg erkölcsileg
sem támogatja.
Május 28-án megyegyılésen voltak dr. Kovács Bélával.
Május 29-én a FIDESZ-nek volt egy fóruma, ahol Deutsch Tamás
értékes beszámolót tartott.
Városunk vendége volt dr. Torgyán József, akit a két alpolgármester látott vendégül.
Az elmúlt héten 12 pedagógus, köztük két óvónı megy nyugdíjba a
városban, s nekik adta át a szolgálati emlékérmet.
Tájékoztatta a testületet, hogy Babos Lászlóné Sportcsarnok
igazgató befejezte tanulmányait, s megkapta a sportszervezıi
diplomát.
Gellai József alpolgármester ismertette, elkészültek a Kisréti
Gyógyszálló tanulmánytervei, amelynek egy részét láthatják a
teremben.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra,
hogy a mıvelıdési központ jelenlegi vezetıjének a mandátuma
hamarosan lejár. Az elmúlt testületi ülésen nem lett elfogadva
Hajdú László pályázata, ezért újra pályáztatják az állást.
Azonban a beérkezı pályázatok elbírálására csak a szeptember
eleji testületi ülésen kerülhet sor. Ennek megfelelıen kérte a
testület felhatalmazását arra, hogy a jelenlegi vezetıt,
Megyeriné Csapó Ildikót megbízhassa az igazgatói feladatok
ellátásával a következı vezetı kinevezéséig. Javasolta ennek
elfogadását a képviselı-testület felé.
A Képviselı-Testület a polgármester úr javaslatát egyhangúlag 18 igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
122/1993./VI.08./számú határozata
Határidı: 1993. július 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
Romániából, Igazfalváról kapott levelet, amely település 1993ban ünnepli megalapításának 100 esztendıs évfordulóját. 100
évvel ezelıtt több mint 20-an áttelepültek Magyarországról,
akik valószínıleg gyomaiak voltak. Ez alkalomból szeretettel
várják az Önkormányzat képviselıit. Úgy gondolta, el fognak
menni néhányan.
Ezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére.
Napirend:
1.Tájékoztató a város lakosságának egészségügyi helyzetérıl
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2.SZMSZ módosítása
3.Gyomaendrıd Város 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet elfogadása
4.Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról szóló
rendelet módosítása
5.Köztisztviselık munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, illetményrendszerének szabályairól szóló rendelet vitája
6.Bejelentések
Gellai József alpolgármester úgy vélte, az 5. napirend tárgyalásához nincsenek meg a szükséges információk, ugyanis a bizottságnak még nem volt alkalma a tervezetben szereplı adatokat
felülvizsgálni. Javasolta a képviselı-testületnek, vegyék le a
napirendrıl.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a napirendrıl való
levételrıl, mivel úgy gondolta a köztisztviselık és a közalkalmazottak jogállásával kapcsolatban együttesen folytassa a
tárgyalást.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök úgy vélte, nyugodtan megtárgyalhatják a rendelet tervezetet.
Gellai József alpolgármester elmondta, tárgyalásra alkalmatlannak tartja, mivel nem biztosított a pénzügyi fedezete. Az
anyagban lévı számításokat nem tartotta teljesen egyértelmınek,
mivel nem tınik ki, hogy havi vagy éves összegekrıl van szó, ha
éves összegrıl van szó, akkor 12 havi vagy 13 havi, s TB-vel
együtt vannak e ezek az összegek. Az tervezetben szerepel egy
556 ezer Ft-os tétel, s utána számolva ez éves szinten meghaladja a 11 millió forintot. Január 28-án hozta a képviselıtestület
a
8/1993./I.28./számú
határozatát,
amelynek
a
4.pontja így szól:
A közalkalmazottak és köztisztviselık jogállásáról szóló törvényekbıl adódó, munkáltatóra háruló anyagi jellegı 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.
Ez a határozat egységesen határoz a közalkalmazottakról és a
köztisztviselıkrıl, amíg az egységesítés nem történt meg, addig
nincs külön-külön kirıl-mirıl határozni. Erre utalt dr. Valach
Béla képviselı is.
A határozat 5. pontja a következıképpen fogalmaz:
A köztisztviselık munkavégzésérıl, munka- és pihenıidejérıl,
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jutalmazásáról, valamint juttatásairól önkormányzati rendeletet
kell alkotni.
Ezek a Munka Törvénykönyve szerint az úgynevezett béren kívüli
juttatások, egyáltalán nem tartotta szerencsésnek, hogy ezeket
összemossák az illetményrendszerrel egy rendeletbe. Ezeknek
külön kell szerepelni, hiszen az eddigi években is külön szerepelt, erre vonatkozott a 7. számú Polgármesteri utasítás.
Továbbá összhangban kellene lenniük a közalkalmazottaknak és a
köztisztviselıknek adható béren kívüli juttatásoknak.
A kormány olyan dolgokról beszél, hogy a közalkalmazottak
esetében egy, esetleg két évvel késıbb kívánja e bevezetni az
illetményrendszert. Ezért nem kellene a köztisztviselık illetményrendszerét sem egy évvel korábbra, 1994. január 1-re hozni.
Ezekre való tekintettel kérte a képviselı-testületet, egy
késıbbi idıpontban tızze napirendre a rendelet tárgyalását.
Megyeri László jegyzı helyettes úgy vélte, sajnálatos az, hogy
a törvényalkotók különbséget tettek már a jogalkotási döntés
szinten a közalkalmazottak és köztisztviselık között. Annyira
eltérı a szabályozás, hogy a két területet nagyon nehéz összehasonlítani. Az egész jogszabálynak nem az a lényege, amit
Gellai alpolgármester úr kiemelt, hogy a bérezés mellett kiemelten kell kezelni az egyéb juttatásokat, hanem a lényeg az
illetményrendszer, ami jogbiztonságot és jogalapot ad egyrészt
a munkáltatónak, másrészt a dolgozóknak. Az illetményrendszer
tavaly január 1-tıl hatályos, maga az illetmény azonban még nem
hatályos. Ha beszabályozásra kerül az illetményalap, akkor egy
új dolgozó alkalmazása esetén a munkáltató látja, hogy 1995.
január 1-én milyen besorolási bérrel kell rendelkeznie a dolgozónak, s ez a dolgozó számára is biztonságot ad. Az illetményalap beszabályozása 1995. január 1-éig nem jelenti azt, hogy
effektív zsebben lévı pénz. Ha az Önkormányzat beszabályozza az
alapilletményt, ez még nem jelenti azt, hogy 1994-ben kötelezı
is lesz. A Pénzügyi Bizottság is úgy foglalt állást, hogy
szabályozza be annyi összegben, ami szerepel a tervezetben, de
az éves tervezés során a pénzügyi lehetıségeket figyelembe véve
kell dönteni arról, hogy az inflációhoz igazodó emelkedés
mennyi legyen. Ami különbség még az, a közalkalmazottaknál
központilag garantálják, hogy illetmény elımeneteli rendszer
hogyan alakuljon, míg a köztisztviselık esetében teljes egészében az Önkormányzat döntésének függvénye hogyan alakuljon az
illetményrendszer.
Mivel ez a tervezet két bizottság elıtt szerepelt, s a szakszervezet is véleményezte, mindenképpen foglalkozni kell ezzel.
Amely kérdések elhangzottak, menet közben válaszolunk rá. Nem
kell ezt halogatni, mert amennyiben az Önkormányzat nem szabályozza az illetményalapot, abban az esetben helyi szabályozás
hiányában 1995-ben a törvényi illetményalap lesz hatályos,
amely ez évben már 18.000.- Ft, s ez 95-re húszezer forint fölé
is emelkedhet, amit majd nem tud az akkori Önkormányzat felvállalni.
Dr.
Frankó
testületnek,
fogadják el.

Károly
polgármester
javasolta
a
az ülés napirendjét az eredetinek
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képviselımegfelelıen

A javaslatot 10 fı elfogadta, 3 fı ellene szavazott, 5 fı pedig
tartózkodott. Ennek megfelelıen a képviselı-testület Gellai
József alpolgármester módosító javaslatát elutasította és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
123/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az ülés napirendjét
a következıképpen fogadta el:
1.Tájékoztató a város lakosságának egészségügyi helyzetérıl
2.SZMSZ módosítása
3.Gyomaendrıd Város 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet elfogadása
4.Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról szóló
rendelet módosítása
5.Köztisztviselık munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, illetményrendszerének szabályairól szóló rendelet vitája
6.Bejelentések
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Lejárt határidejı határozatokról szóló jelentés
Dr.
Frankó
Károly
polgármester
javasolta
a
képviselıtestületnek, fogadják el a lejárt határidejı határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
124/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
30/1993./II.23./, 58/1993./III.23./, 62/1993./III.23./
80/1993./IV.15./, 87/1993./IV.15./, 107/1993./V.11./
108/1993./V.11./, 113/1993./V.11./, 115/1993./V.11./
116/1993./V.11./, 119/1993./V.11./, 120/1993./V.11./
és a 121/1993./V.14./számú határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadja,
a 31/1993./II.23./ számú határozat határidejét 1993.
augusztus 31-ig,
az 59/1993./III.23./számú határozat határidejét 1993.
augusztus 30-ig meghosszabbítja.
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Határidı: azonnal
Gyomaendrıd egészségügyi helyzete
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte dr. Weisz Katalin az
Á.N.T.SZ. Szarvasi Intézetének fıorvosát, felkérte a testület
tájékoztatására.
Dr. Weisz Katalin fıorvosnı ismertette, az utóbbi években
influenzás fertızı megbetegedésen kívül más nem fordult elı, ez
a
védıoltások
lelkiismeretes
elvégzésének
köszönhetı.
Számszerint ismertette Gyomaendrıd város kötelezı védıoltásának
teljesítését. A bejelentésre kötelezett fertızı megbetegedésekrıl is közölt adatokat az elmúlt évtıl 1993. május 1-ig
Gyomaendrıdre vonatkoztatva. Mit tehetünk a fertızések megelızésére? A fertızı megbetegedés megelızése, illetve csökkentése
érdekében az egyént kell védetté tenni, erre vannak a védıoltások. Ha ez nem lehetséges és a védıoltás ellenére egyre több
megbetegedés történik, akkor a beteget izolálni szükséges, s
fel kell kutatni a fertızı forrást.
Ezek után néhány mondatban a kollegiális orvosok beszámolójához
szólt hozzá. Dr. Lizák Anna beszámolójában szerepel, hogy a
háziorvosi rendelık minimum felszerelését, a feltételeket az
Önkormányzatnak kell biztosítani. Itt felhívta a KépviselıTestület figyelmét arra, amit az Önkormányzati Törvény elıír,
hogy az alapellátás biztosítása egészen az önkormányzat feladata. Ezen kívül az 1992. évi LXXXIV. tv. elıírja, hogy a háziorvos részére kötelezı az alapellátás feltételeit térítésmentesen
biztosítani.
Egyetértett azzal, hogy az orvosi rendelık nem felelnek meg
maradéktalanul a követelményeknek. Továbbá évek óta többször
felhívták a figyelmet a keletkezett veszélyes hulladék megfelelı elhelyezésére, illetve megsemmisítésére. Dr. Palya József
doktorúrral egyetértett abban, hogy az endrıdi orvosi rendelınek a szennyvízcsatornára kötését meg kell oldani. Azt is meg
kellene oldani, hogy a háziorvosok számítógéppel el legyenek
látva, mert az megkönnyítené munkájukat.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az endrıdi orvosi
rendelınél átalakításokat fognak eszközölni.
Hornok Lajosné képviselı érdeklıdött
növekszik a rákszırésre járó nık száma?

afelıl,

csökken

vagy

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, folyamatos onkológiai
szırés van a szülıotthon területén, de úgy vélte nem ott emelkedett meg a daganatos betegek száma, hanem a gyomor- és bélrendszer megbetegedéseinek, illetve a tüdı megbetegedésének
száma nıtt meg hirtelen.
Jenei Bálint képviselı ismertette, annak idején kezdeményezıje
volt annak, hogy az Önkormányzat tárgyaljon az egészségügy
helyzetérıl lehetıleg még az elsı félévben. Csalódott, ugyanis
az elıtte lévı anyag nem megfelelı a testület tájékoztatására.
Ugyanis arra lett volna kíváncsi, hogy egy alapjaiban megválto-
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zott egészségügyi rendszer hogyan indult el, hova vezet, a
háziorvosi rendszer mit céloz meg, mit jelent ez az alapellátás, a szakorvosi ellátás kapcsolódásának vonatkozásában. Azért
lenne fontos, mert több lakostól és szakorvostól elég komoly
aggodalmakat lehet hallani, s az orvosok labilisan érzik magukat ebben a rendszerben. Errıl az anyag nem ejt szót. Jó lett
volna, ha olyan információk jutottak volna el a testülethez,
amely alapján látná, mit kell tennie, hogy olyan egészségügyi
rendszer alakuljon ki, ami a jelenben és a jövıben is a lakosság számára a legkedvezıbb ellátást biztosítana.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megköszönte a két kollegális
orvos munkáját, majd hozzátette nem elégedetlen azzal. Megköszönte dr. Weisz Katalin szóbeli kiegészítését. Dr. Lizák Anna
felé elmondta, fel kellene kérni a háziorvosokat, hogy amely
állampolgároknál nem végezték el a betegbiztosítási kártya
leadásával járó szırıvizsgálatot - idıhiány miatt -, ezt utólagosan tegyék meg.
Végezetül érdeklıdött afelıl, hogy dr. Katona Piroska és dr.
Varga Géza gyermekorvosoknál miért nem szerepel a szakrendelésre való beutalás.
Dr. Lizák Anna kolllegális orvos ismertette, körzeti gyermekorvosi szakrendelésre nem küldenek el beteget, s külön a jelentésükben nem szerepel ilyen rovat.
Jenei Bálint képviselı felvetésére elmondta, kapott egy felkérést, mely szerint írjon egy tájékoztatót a város egészségügyi
helyzetérıl, pontokba volt foglalva, mit kell ismertetnie.
Ismertette továbbá, mint kollegális orvosnak nincs joga kérdéseket feltenni a szakorvosi ellátásról, a város egészségügyérıl. A hozzá tartozó orvosoktól van joga kérdezısködni, az ı
munkájukért felel, de semmi több. Egyébként az alapellátásra
vonatkozóan leírta mi várható és mit képzelt el az egészségügyi
kormányzat a reformdolgokkal kapcsolatosan. Nem akarta hosszan
kifejteni, hiszen nincs értelme, mivel az orvosok is még csak
tanulják az egészet.
Hornok Lajosné képviselı kérdésére reagálva, a háziorvosnak
utána kell nézni és számon kell kérni nıbetegétıl, mikor volt
nıgyógyászati szırésen. Ha nem volt a beteg, akkor beutalóval
el kell küldeni.
Jenei Bálint képviselı ezek után úgy döntött, elfogadja a
tájékoztatót, de továbbra is az volt a véleménye, hogy semmi
következtetést nem tudnak levonni belıle.
Dr. Valach Béla képviselı ismertette, június 1-tıl indul a
teljesítmény finanszírozás, de a munkavállalóknak semmilyen
konkrét információjuk nincs erre vonatkozóan, maguk sem tudják
mi várható, így nem térhetett ki a beszámoló ezekre a dolgokra.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte dr. Weisz Katalin
részvételét, s a két kollegális orvosnak az írásos anyagot.
Ezek után javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a
tájékoztatót Gyomaendrıd egészségügyi helyzetérıl.
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A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
125/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete Gyomaendrıd egészségügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadta.
Határidı: azonnal
SZMSZ módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı napirendi
pontra, az SZMSZ 5. sz. mellékletének módosítására. Kérte az
ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
A képviselı-testület részérıl kérdés nem volt, így a polgármester javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a rendelettervezetet.
A képviselı-testület a tervezetet egyhangúlag - 18 igen szavazattal - elfogadta és megalkotta

a Szervezeti és Mıködési Szabályzat
5. számú mellékletének módosításáról.

Az 1992. évi költségvetés végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a 3. napirendi pontra, az
1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóra. Kérte
az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.
Hornok Lajosné képviselı kérdése a tervezet 1. sz. mellékletére
vonatkozott, a 7.026 eFt kamatbevétel hogyan született? Megemlítette, a kormány a pénzt városfenntartásra, többek között a
intézményeknek is adja. Úgy gondolta, ha kamat keletkezik,
akkor az intézménynek járó pénzösszeg arányában az intézményt
illeti meg.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı ismertette, testületi
döntés volt arra, hogy a kamatot tartalékként kell kezelni. A
tartalékot pedig a testület jelölte ki a különbözı nem tervezett kiadásokra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint nehéz lenne
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szétválasztani melyik intézménynek hány forintja van ebben a
kamatban, továbbá a fejlesztési kiadások ütemezése is bejátszik, mivel azoknak is van hozadéka.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, az intézmények
finanszírozása finanszírozási terv alapján történt, tehát nagy
lemaradás a finanszírozásban nem volt.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök felvetette, a beszámoló 2.
oldal alján olvasható, hogy több mint 6 millió forint bevétellel számoltak, ezzel szemben az elért bevétel 256.000.- Ft. Ez
nagyon kevés. A 3. oldalon olvasható, hogy a bölcsıdékben az
egy gyermekre jutó önkormányzati támogatás éves összege
133.000.- Ft, ez jó vagy rossz?
Az óvodai ellátás mutatóinál szerepel, hogy egy ellátottra esı
támogatás 46.133 Ft, s egy óvodásra az állami költségvetésbıl
19.000.- Ft normatív támogatást kapott az önkormányzat 1992.
évben. Ez mibıl fakad? Nem lehet értékelni a számot.
Az általános iskolai oktatás mutatóinál, az egyéb szolgáltatások önkormányzati támogatásánál óriási differenciák vannak,
ezek mibıl származnak?
A középfokú oktatás címszónál szerepel egy olyan mondat, hogy
"korrepetálásokat pénzügyi fedezet hiánya miatt nem tudtak
tartani". Hogyan történhet ez?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, a beszámolóban
szerepel az állami normatíva mértéke, így látni lehet mennyibe
kerül az önkormányzatnak egy gyerek, azért mutatták be a bölcsıdénél, óvodánál, iskolánál. Tényleg elgondolkodtató, hogy
egy bölcsıdés 133 eFt-ba kerül éves szinten, míg egy általános
iskolás 35-38 eFt-ba. Az egyéb szolgáltatások azt jelentik,
hogy még milyen tevékenységet végez az iskola pl. napközi
otthonban mennyi gyermeket helyez el, a dolgozók étkeztetése
mennyibe kerül stb. Lényegében azért vannak ilyen nagy eltérések, mert az egyik iskola nem nyújt annyi szolgáltatást, mint a
másik. De ezek mind önkormányzati támogatásból valósulnak meg.
Hornok Lajosné képviselı nem értette továbbá a 2. a. mellékletben az egyéb elszámolások részt, mit takar ez.
Nagy Istvánné pü. csoportvezetı elmondta, hogy alapítványok és
sportkörök támogatása szerepel itt.
Dr. Kovács Béla képviselı, mint gimnázium igazgató ismertette,
anyagi helyzetük választás elé állította ıket, vagy a tehetséges diákokat támogatják, vagy az elmaradottakat korrepetálják.
Dr. Kulcsár László képviselı úgy vélte,
kellene elidızni. Ilyen beszámolónál a
levonhat a képviselı-testület.

nem a részleteknél
tanulságérték amit

Gellai József alpolgármester elmondta, megpróbálta egyeztetni
az elıterjesztésben a szöveges részt és a számadatokat. A 3.
oldalon a következı szöveg található:
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"A város költségvetésében meghatározó súlyt képviselnek az
intézmények fenntartási, mıködtetési kiadásai. Az egészségügyi
és oktatási intézmények ma kettıs értelemben is feszültségek
hordozói. Egyrészt fenntartásuk, mıködtetésük a mıködési kiadások 52 %-át használják fel."
Ezzel összehasonlítva a 2.sz. mellékletben szereplı adatokat,
akkor 68 %-os értéket kapunk. Ez miért nem 52 %?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, az 52 % úgy jött
ki, hogy az oktatási intézmények kiadásait hasonlították össze
az össz mıködési kiadással. Egyébként ez a kiadási indoklás
ágazatra vonatkozik, külön egészségügyi, szociális és oktatási.
A szociális ágazatban is vannak intézményhez kötıdı szociális
kiadások és amelyik nem intézményhez kötıdı, pl. szociális
segélyek, nevelési segélyek. Ha szorosan az oktatást nézem, ha
átlapoznak a polgármesteri hivatalban a szakfeladatos felsoroláshoz, ott is szerepel olyan, hogy oktatási feladatok. Csak
oda tudunk összesíteni, amilyen a szakfeladat besorolása, tehát
ott szerepeltetem az oktatási költségeknél.
Gellai József alpolgármester úgy vélte, hogy akkor ez reális
szám, csak nincs olyan kimutatás amely alapján számunkra követhetı lenne.
Nagy Istvánné pü. csoportvezetı elmondta, hogy a rendeletnek
van egy formai követelménye, mely szerint önálló intézményenként kell kimutatni.
Gellai József alpolgármester kérdése az 5. oldalra irányult,
mégpedig az általános iskolai oktatás mutatóira. Az utolsó
oszlopban szerepel az 1 tanulóra esı támogatás. Hogyan lehet
ezt összehasonlítani a múltkori átvilágításban szereplı összegekkel?
Honti Judit fıelıadó elmondta, az általa készített átvilágítás
tényszámokat tartalmaz, tehát azokat az összegeket, ami ráköltıdik a gyerekekre.
Gellai József alpolgármester a 6.oldalon található a következı
szöveg:
"Az 1. sz. iskolánál a dolgozók részére kifizetett 442. E Ft
érkezési hozzájárulással az összes kiadás, a támogatással
lefedezett kiadás, az 1 tanulóra esı támogatás és egyéb szolgáltatás támogatási összege korrigálva lett, így az összehasonlítás reálisabb."
Mihez képest reálisabb?
Nagy Istvánné csoportvezetı ismertette, kötve vannak a központnak leadott költségvetéssel. Ha most valaki behasonlítja a mi
közölt adatunkkal, akkor így egyezik, az általános iskolánál
csökkenteni kellett 422.000.- Ft-ot, mert a többi iskolánál a
munkahelyi vendéglátásnál van elszámolva ez az összeg, s mivel
az 1. sz. iskolánál ilyen nincs ık étkezési hozzájárulást
fizetnek a dolgozóknak. Ha most úgy hasonlítom össze a három
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iskolát, hogy benne hagyom, akkor torz képet mutat ez a dolog,
mert az egyik a munkahelyi vendéglátáshoz van, mint egyéb
szolgáltatáshoz elszámolva, a másik pedig a tanulók terhére, az
általános iskolai feladatokon van elszámolva. Tehát csökkenteni
kellett úgy az összes kiadást, mint a támogatási kiadást, hogy
szerepeltessük az egyéb szolgáltatás között az 1. sz. iskolát.
Gellai József alpolgármester felvetette, a sportra az önkormányzati támogatás 1992-ben 3.287 E Ft. Ehhez megnézte az
állami normatívát 1992-ben, s az 0 Ft-ot utalt le. A 3. sz.
mellékletben pedig sportintézményeknél a teljesítés 4.830 E Ft.
Egy konkrét számot szeretne tudni, mennyit fordítottak a sportra.
Nagy Istvánné csoportvezetı ismertette, a sportintézmény a
sportcsarnok, s a 3.287 E Ft a sportcsarnokkal kapcsolatos
kiadásokat takarja. A csarnok az általános iskolai testnevelést
szolgálja, s lényegében semmelyik helyre nem tudjuk igazából
besorolni.
Gellai József alpolgármester következtetésként levonta, hogy a
költségvetési beszámoló olyan, ami igazából csak pénzügyi
szakembereknek mutatja meg a lényeget.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, ez egy kicsit
bizalmatlanságot takar velük szemben. Ha a képviselı úr bejött
volna a hivatalba és megkérdezi mit takarnak ezek a számok,
bármikor készségesen a rendelkezésére állnak. Egyébként a
szöveges részt azért tették bele az elıterjesztésbe, hogy
bizonyos mértékben magyarázatul szolgáljon.
Gellai József alpolgármester hozzátette, nem bizalmatlanságot
kívánt felvetni.
Jenei Bálint képviselı úgy vélte, most olyan dolgot kellene
szentesíteni, amelynek minden számadatát ismerni kell. Csodálkozott az alpolgármester úron, hogy ennyit kérdezısködött,
hiszen az anyagból látszik, egy hosszadalmas testületi ülés
elıtt állunk, aminek sok fontosabb része van. Ezért javaslata
az volt, hogy fogadják el ezt a beszámolót.
Megyeri László jegyzı helyettes felhívta a képviselı-testület
figyelmét, hogy a beszámoló 4. oldalán szerepel az, hogy a
bölcsıdénél és a gondnokságnál túlteljesítés jelentkezett, s
ennek rendezését bizottsági ülésen meg kell tárgyalni, s a
képviselı-testület elé kell terjeszteni. Ennek megfelelıen a
mai ülésen határozatot kell errıl hozni.
Dr.
Frankó
Károly
polgármester
javasolta
a
képviselıtestületnek, döntsenek a rendelet megalkotásáról.
Felhívta a figyelmet az SZMSZ rendelkezésére, miszerint rendelet alkotásnál minısített többségı szavazatra van szükség.
A Képviselı-Testület egyhangú szavazással - 18 igen szavazattal
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-megalkotta

az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról.
Ezek után a polgármester javasolta a képviselı-testületnek,
utasítsák a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi és
Ellenırzési Bizottságot, hogy a gondnokság és a bölcsıde 1992.
évi költségvetésének túlteljesítésével kapcsolatos hatást,
valamint annak rendezési lehetıségeit tárgyalják meg.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
126/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete utasítja a Szociális
és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi és Ellenırzési
Bizottságot, hogy a Szociális és Egészségügyi Intézmények Gondnoksága és a Bölcsıde 1992. évi költségvetésének túlteljesítésével kapcsolatos hatást, valamint ezen hatás rendezésének lehetıségeit vizsgálja
meg. Az ezzel kapcsolatos javaslatát terjessze a Képviselı-Testület 1993. július 06-i ülésére.
Határidı: 1993. július 06.
Felelıs : Hangya Lajosné Szoc. és Eü. Biz. elnöke
Szeretı Béla Pü. és Ell. Biz. elnöke
Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról
szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a 4. napirendi pontra.
Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket.
Hangya Lajosné bizottsági elnök
rendelet-tervezet számadatait.

néhány

szóban

ismertette

a

Dr. Frankó Károly polgármester, mivel más hozzászólás nem volt,
felhívta a testület figyelmét arra, hogy rendelet alkotásához
minısített többségı szavazásra van szükség.
Ezt követıen javasolta a testületnek, hogy a rendelet-tervezet
A alternatíváját fogadják el.
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet "A" alternatíváját
egyhangúlag - 18 igen szavazattal - elfogadta és megalkotta
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a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatására
alkotott többszörösen módosított 5/1991. (V.17.)KT.
rendelet módosításáról
Hangya Lajosné Szoc. és Eü. Bizottsági elnök javaslata az volt,
hogy ezek után tárgyalják meg az Újkert sori telkek árának
meghatározásáról szóló elıterjesztést, valamint ehhez kapcsolva
Tóth Gellért és neje Rojik Edit lakótelek vásárlási ügyét.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta, s
ennek megfelelıen az Újkert sori telkek árának meghatározásáról
szóló elıterjesztésre tért rá.
Újkert sori telkek árának meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a telekár meghatározással
foglalkozó elıterjesztésre.
Mivel hozzászólás nem volt, így javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
127/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az Újkert sori
lakótelkek vételárát 300.- Ft/m2 összegben állapítja
meg.
A

Képviselı-Testület megbízza
értékesítésével.

a

polgármestert

a

telkek

Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Tóth Gellért és neje Rojik Edit lakótelek vásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselı-testület,
támogassák Tóth Gellért lakótelek vásárlási ügyét.
A képviselı-testület egyhangúlag támogatta Tóth Gellért lakótelek vásárlását, s ennek megfelelıen a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
128/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
Gyomaendrıd Népliget u. 1. sz.
alatti lakosok részére a 3542/51 hrsz.-ú 816 m2-es
lakótelket adja el.
A Képviselı-Testület a vételi árat 300.- Ft/m2-ben határoz-
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za meg.
A

Képviselı-Testület megbízza a polgármestert
vételi szerzıdés megkötésével.

az

adás-

Határidı: 1993. július 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Köztisztviselık munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, illetményrendszerének szabályairól szóló rendelet vitája
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a képviselı-testület
10 szavazattal tızte napirendjére a köztisztviselıi rendelet
vitáját. Kérte a hozzászólásokat.
Dr. Kovács Béla képviselı ismertette, a közalkalmazotti törvény
az ország számos tantestületében nagy viták alapjául szolgált.
Érdeklıdött afelıl, hogy a jelen tervezet elfogadása során egy
elvi döntés születik e, aminek kézzelfoghatósága rövid úton
realizálódik? Amennyiben igen, akkor jó lenne ha konkrét esetet
vetítenének a testület elé. Felhívta a figyelmet, hogy érzelmi
és politikai dolog is szerepet játszik itt. Úgy gondolom többen
hallották Antall József úrnak a közalkalmazotti törvény kapcsán
tett megnyilvánulását, ez rendkívüli mértékben elkeserítette az
ehhez az állományhoz tartozó embereket. Nyilvánvaló ilyen
szempontból nem biztos, hogy most taktikus a másik terület
megbeszélése.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ismételten kérte, hogy a köztisztviselık és a közalkalmazottak jogállásával kapcsolatban
együttesen folytassa le a képviselı-testület a tárgyalást.
Dr. Frankó Károly polgármester érdeklıdött
változni, ha késıbb tárgyal errıl a testület.

afelıl,

mi

fog

Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, akkor már ismerni
fogják a közalkalmazottak bérigényét is.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a hivatal más, mint a
többi intézmény, hiszen minden ügyet itt intéznek az állampolgárok, s így állandóan az ügyfelek rendelkezésére kell állniuk
a hivatali dolgozóknak. Nem értette, miért kell ebbıl politikát
csinálni, "ha mi nem kapunk ık se kapjanak".
Dr. Valach Béla bizottsági elnök úgy gondolta, vegyék figyelembe a költségvetési vonzatát mind a kettınek. Elismerte, hogy a
hivatali dolgozók stressznek vannak kitéve lásd. választás
stb., de ugyanúgy a pedagógusok is.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy sajnos senki nem
áll ki a polgármesteri hivatalban dolgozókért.
Megyeri László jegyzı helyettes ismertette a köztisztviselık
jogállásáról szóló törvény 4. szakaszát, amely a következı:
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"Az önkormányzati képviselı-testület rendeletben a képviselıtestület hivatalának a köztisztviselıje számára az e törvényben foglaltakhoz képest kedvezıbb szabályokat állapíthat meg a munkavégzésre, a munka- és pihenıidıre és egyéb
juttatásokra."
Eddig különbözı szintı utasításokban lett szabályozva a munkaidı, a munkaruha juttatás, az étkezési hozzájárulás, s minden
egyéb olyan szolgáltatás, ami törvényben nincs szabályozva,
ezeket a törvény alapján a képviselı-testület csak rendeletben
szabályozhatja. A fontosabb dolog az illetményrendszer, illetve
az alapilletmény kérdése, ez a 42. szakasz /3/ bekezdése, amely
kimondja, hogy a képviselı-testület a törvényben szabályozott
illetményrendszertıl eltérhet. A köztisztviselık jogállásáról
szóló törvény meghatározta, hogy 1992-ben mennyi az illetményalap, amelynek figyelembe vételével és a besorolás szerinti
szorzó figyelembe vételével kell a köztisztviselı illetményét
meghatározni. Ez a rendszer már a törvény hatályba lépésétıl
kezdve él, viszont maga az illetmény még nem kötelezı, ez majd
csak 1995. január 1-tıl lesz hatályos. A köztisztviselık jogállásáról szóló törvény nemcsak az önkormányzati hivatalokban
dolgozók számára ír elı rendelkezést, hanem a minisztériumokban, centrális irányítású szervekben dolgozók számára is.
Nyilván ott a költségvetési lehetıségek fokozottabban megvannak, hiszen a kormányzat saját dolgozói számára általában
megadja ezeket a juttatásokat, míg az önkormányzatnak viszont
figyelembe kell hogy vegye saját lehetıségeit, ezért ettıl
eltérhet negatív irányba. A megkötés csak annyi, hogy az alapilletmény meghatározásakor az illetı köztisztviselı kevesebb
munkabért nem kaphat mint a jelenlegi, illetve a mindenkori
minimálbérnél nem lehet kevesebb. Ha az Önkormányzat ezt nem
szabályozza rendeletben, hiszen ez nem kötelezı, akkor annak
egyrészt hátránya az, hogy új dolgozó felvételekor nincs viszonyítási alap, csak az a számítási alap, ahol látszik kb. most
hogy néz ki az illetményalap és az illetı dolgozó leendı besorolása figyelembe vételével lehet meghatározni kb. azt az
illetményt, amit neki adni kell, figyelembe véve, hogy a törvényben szabályozott elvek és arányok sértetlenek legyenek.
Példát nézve, most jelenleg nincs szabályozva az illetményalap,
ez a vezetık szabad belátásán múlik, hogy mi adható az illetı
dolgozónak. Amikor hatályba lép a törvény, ez feszültségeket
eredményezhet az illetı dolgozó besorolása alapján az ı alapilletménye pozitív irányban eltérhet a másikéhoz képest. A jogalkotó úgy látta, a köztisztviselıt megilleti, hogy hosszú távon
lássa elıre - amennyiben az ı munkájára igény van, s azt megfelelı szinten ellátja - milyen biztos megélhetési és elımeneteli
rendszerre számíthat. Minden állam igyekszik saját köztisztviselıit fokozott ellátásban részesíteni. A köztisztviselık
többoldalú nyomásnak vannak kitéve. Mint állami feladatot
ellátó hivatalnak meg kell felelni a jogalkalmazásból eredı
lakossági nyomásnak, másrészt az Önkormányzat által állított
feladatokat kell ellátnia, s harmadrészt a szakmai munka minıségére is ügyelni kell.
Ha az Önkormányzat nem szabályozza rendeletben az illetményalapot, annak a másik hátránya, hogy 1995-ben az éves költségvetési törvényben meghatározott illetményalap lesz a hatályos. S ha
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most 1993-ban 18.000.- Ft, akkor 1995-ben akár a 24.000.- Ft-ot
is elérheti. Az önkormányzat számára ez nagy terhet jelent. Ha
most az Önkormányzat meghatározza rendeletben az illetményalapot, az nem jelenti azt, hogy most nekünk ide is kell adni, ez
1995-ig nem követelhetı illetmény, a mindenkori teherbíró
képesség figyelembe vételével lehet rendezni fokozatosan úgy,
hogy az Önkormányzat a saját maga által meghatározott illetményalapot 1995-ig érje el. Végezetül tudni kell, a közalkalmazottak esetében 1994. január 1-tıl kívánnak lépni ebben a
dologban, tehát náluk meg kell adni akkortól a 9.000.-Ft plusz
a besorolásuknak megfelelı szorzók alapján az illetményt, míg a
köztisztviselıknél 1995. január 1-tıl lesz kötelezı.
Honti Judit fıelıadó úgy gondolta, hogy ez a köztisztviselıi
réteg nincs túlfizetve. A fizetésbeli különbséget a törvény
hibájának tartotta.
Dr. Kovács Béla képviselı Megyeri László felvetésére hozzátette, a közalkalmazottak kezében valóban ott van a papír, de
lehet, hogy 1994. január 1-tıl semmit nem ér. Valószínő, hogy a
köztisztviselık kezében is lesz ilyen papír, de lehet nem ér
semmit 1995. január 1-tıl. Így a városban lévı közalkalmazottak
a következıképpen fognak gondolkodni: a miniszterelnök úr azt
mondta, az Önkormányzatoknál van a pénz - pedig mi tudjuk nincs
náluk - erre azt fogják mondani, ha az Önkormányzatok nekik nem
adták oda, így saját maguk fizetésemelésére fordították. Nyilvánvaló, hogy nem lesz 1995-ig a köztisztviselıknek fizetésemelésük, de ennek ilyen lecsapódása is lehet.
Gellai József alpolgármester felvetette, hogy Megyeri László a
Köztisztviselık jogállásáról szóló törvény 4. §-ára hivatkozott, amely valóban úgy szól, hogy a képviselı-testület alkosson rendeletet a béren kívüli juttatásokról. Ezt a bizottsági
ülésen is elismerték, ez a dolgozónak jár, s ami jár oda kell
adni. De ez csak a béren kívüli juttatásra vonatkozik, nem az
illetményrendszerre. Megyeri László még a 42. § /3/ bekezdését
idézte, amely azt mondja, hogy a Képviselı-testület eltérhet a
törvényben szabályozott illetményrendszertıl a mértéket és az
arányt illetıen, de itt idıpontról nincs szó. Idıpontról a 76.
§ beszél, mely szerint az illetményrendszer szerinti illetményeket 1995. január 1-ig kell elérni. Azzal, ha a testület ezt
hamarabb kívánja bevezetni, természetesen ezzel kedvezıbb
feltételeket teremt, de erre kötelezettsége nincs. Az illetményrendszerre és a miniszteri illetményhez kötıdı külön jogszabályokban meghatározott juttatásokra vonatkozó kedvezıbb
szabályok 1992. január 1-tıl alkalmazhatók azon szerveknél,
ahol ennek feltételei bérmegtakarításból, illetve költségvetési
fedezetbıl biztosíthatók.
Megyeri László jegyzı helyettes elmondta, jelentısen alul
vannak fizetve a köztisztviselık. Hozzátette még, ha a testület
elfogadja a 15.000.- Ft-os illetményalapot, akkor azt akár 10
évig is úgy hagyhatja.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester úgy vélte, el kellene fogadni
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ezt a rendelet-tervezetet.
Jenei Bálint képviselı véleménye is ez volt, fogadják így el
ezt a tervezetet, s ezzel egy új rendszer lép életbe.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérése az volt, vizsgálják meg
milyen terhet jelent ez a városra.
Megyeri László ismertette, ha a 15.000.- Ft-os illetményalapot
1994-ben alkalmaznák, annak mintegy 10 millió forintos hatása
lenne. A közalkalmazotti illetményrendszer 1994. évi hatása
csak az oktatási ágazatban mintegy 100 millió forint lenne.
Bátori Gyula képviselı a nyugdíjasok és parasztok nevében
szólalt fel. Úgy gondolta a testületnek mindenkit egyformán
kell képviselnie.
Gellai József alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy az
önkormányzat saját vállalása lesz ez a pénzösszeg ha elfogadja
a rendelet-tervezetet, és saját magának kell kigazdálkodnia
azt.
Tudomásul vette a jelenlegi bérkülönbséget köztisztviselı és
közalkalmazott között, de nem akarja, hogy még nagyobb különbséget teremtsenek, s ezzel a rendelettel azt érnék el.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen
azon javaslata volt, hogy csak a vezetıknek kellene az alapilletményhez pluszt adni, így az 5. § 2. variációját javasolta
elfogadni.
Gellai József alpolgármester úgy vélte, ez a tervezet lényegesen kevesebb információt tartalmaz, mint ami döntési helyzetbe
hozná a képviselı-testületet. Nem tınik ki belıle, hogy havi
vagy éves összegekrıl van szó, ha éves összegrıl van szó, akkor
12 havi vagy 13 havi, s TB-vel együtt vannak e ezek az összegek.
Mucsi Lajosné személyzeti fıelıadó elmondta, a tervezet egy
havi összegre lett elkészítve. A pótlékok is havi összeget
tartalmaznak.
Gellai József alpolgármester számításai szerint 11.218.952.- Ft
ennek a költségvonzata, s úgy foglalt állást, ha ennek a pénzügyi fedezete biztosított, akkor elfogadja az elıterjesztést.
Megyeri László ismertette, a hivatal
millió forint a költségvonzata.

számításai

szerint

10

Dr. Kovács Béla képviselı hozzátette, többen elmondták, nincs
pénz, de mégis hajlandó megszavazni.
Hunya Lajos képviselı Hangya Lajosné felvetésére elmondta, ha a
második variációt fogadják el, akkor elvetik az ellentét mag-
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ját, s egy bizonyos réteg ki lesz rekesztve.
Megyeri László elmondta, azt a pluszt fel lehet úgy fogni, mint
vezetıi pótlékot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök emlékeztette a képviselıtestületet, volt egy módosító indítványa, mely szerint a köztisztviselık és közalkalmazottak esetében együtt döntsenek.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı elmondta, a közalkalmazottak
esetében nem kell rendeletet alkotni, ahhoz van törvény, s azt
csak végre kell hajtani.
Megyeri László ismertette, ha a képviselı-testület most meghatározza a 15.000.- Ft-os illetményalapot, akkor a költségvetés
tervezésénél a pénzügyi lehetıségek fiegyelembevételével dönt
arról, hogy mennyi lesz a hivatal bértömege. Ez az összeg lehet
annyi amennyi az idén, de közelíthet a 15.000.- Ft-os illetményalaphoz is, ugyanis ennek mérlegelés nélküli alkalmazása
csak 1995. január 1-tıl lesz kötelezı.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök visszavonta módosító javaslatát.
Gellai József értelmezte Megyeri László szavait, miszerint ha
most elfogadunk egy 15.000.- Ft-os illetményalapot, s az 1994.
évi költségvetés tárgyalásakor nem tudjuk azt megadni, akkor ez
az összeg gyakorlatilag semmis 1994. évre.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselı-testületnek, a rendelet-tervezet 4. §-ának /1/ bekezdésénél fogadják el
a B. alternatívát.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
a B. alternatívát fogadta el.
A polgármester ezek után javasolta a képviselı-testületnek,
döntsenek az 5. § /2/ bekezdésénél felmerült kér alternatíva
kérdésében.
A képviselı-testület tagjai közül 8 fı az 1. alternatíva mellett, 10 fı pedig a 2. alternatíva mellett foglalt állást.
Gellai József alpolgármester felvetette, az illetményrendszert
a béren kívüli juttatástól válasszák külön, a költségvetésben
sem szerepel egy helyen. Három részbıl áll ez a tervezet, van
egy jogi része, amely természetesen megfelelı, továbbá az
illetményrendszer része, amit már elfogadtak, s vannak a béren
kívüli juttatások, ezt kellene külön választani. Annál is
inkább, mivel ez feszültségek fokozója volt a tavalyi évben,
ezt egységesíteni kellene. Úgy vélte a jogi és pénzügyi oldalt
ketté kell választani.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, ezt az egészet jogilag
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külön rendeletben kell szabályozni, nem pedig rendeletekben. A
munkaruha kérdését is ebben a rendeletben kell leszabályozni.
Megyeri László jegyzı helyettes ismertette, hogy a jogelmélet
szerint az azonos, vagy hasonló társadalmi viszonyokat egy
rendeletben célszerő szabályozni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként Gellai
József alpolgármester módosító indítványát tette fel szavazásra, mely szerint felkérte a testületet, döntsenek arról, hogy a
béren kívüli juttatásokat külön rendeletben határozzák-e meg.
A képviselı-testület tagjai közül két fı amellett foglalt
állást, hogy külön rendeletben döntsenek a béren kívüli juttatásokról. Ennek megfelelıen Dr. Frankó Károly polgármester
javasolta a képviselı-testületnek a rendelet-tervezetet a 4. §
/1/ bekezdésének B alternatívájával, valamint az 5. § /2/
bekezdésének 2. alternatívájával fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
a tervezetet elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek
munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint az
illetményrendszer szabályairól.
polgármester
javasolta
Dr.
Frankó
Károly
testületnek, a TELECOOP Kft. elıterjesztését
közvetlenül vitassák meg.
A képviselı-testület ezzel egyetértett.

a
képviselıa szünet után

TELE-COOP Kft.-nek banki garancia vállalás
Dr. Frankó Károly polgármester, mint már ismeretes a képviselıtestület elıtt, a TELE-COOP Kft. város területén kábeltelevíziós rendszer megvalósítását tervezi. Azért került a képviselıtestület elé, mivel az építés megindításához nem rendelkezik
elegendı tıkével. Ezért kölcsönt kívánnak felvenni, amelyhez az
Önkormányzat kezességvállaló nyilatkozata szükséges. Felkérte
Borsos Árpád ügyvezetıt, a szóbeli kiegészítésre.
Borsos Árpád a TELE-COOP Kft. ügyvezetıje elmondta, az a cél
vezette el a képviselı-testülethez, hogy meg szeretnék építeni
a kábeltelevíziós rendszert a városban. Ez késıbb tovább bıvíthetı lenne vagyonvédelmi, számítógépes informatikai átvitellel,
és rátelepíthetı egy városi stúdió. Azonban jelentkezett egy
olyan probléma, hogy a TITÁSZ a saját hálózatát nem adja kábeltelevíziós célra. Emiatt fordult a telefon felé a kft., amely
együttmıködés sokkal kedvezıbb perspektívát mutat. Tárgyaltak a
Szegedi MATÁV igazgató helyettesével és a hálózati osztály
vezetıjével, akik tájékoztattak, hogy ık nagyon szívesen ren-
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delkezésünkre bocsátják a Gyomaendrıdön kiépített alépítményes
rendszerüket. Ezen kívül olyan együttmıködés lehetséges, hogy a
TELE-COOP
Kft.
a
kábeltelevíziós
rendszer
kiépítésével
egyidıben elvégezné a telefonhálózat bıvítését, fejlesztését, a
szükséges építmények kiépítését is. Ez abból a szempontból
volna fontos az Önök és a MATÁV számára is, hogy pontosan
tudnák milyen központoldali fejlesztést kell elvégezni, illetve
készen állnának már a lakossági igények és a hálózatnak a
lakossághoz vezetı részei, tehát az építmények, az alépítmények
és az oszlophálózat, amely lényegesen lerövidítené a központ
beindítását követı hasznosítást. Ez közvetett üzlet a MATÁV
számára és Önök számára biztosíték. Továbbá a MATÁV amerikai
elemeket kíván letelepíteni Gyomaendrıdön. Ezeknek az amerikai
elemeknek a forgalmazásában a Szegedi MATÁV is érdekelt, nyereséget képez osztalék formájában. Tehát többszörös érdeke az
együttmıködés. A kft. érdeke a már kiépült alépítmény rendszer,
amit
már
tudnánk
használni
kábeltelevízióhoz.
Ezen
az
együttmıködésen Gyomaendrıd lakossága nyer, hiszen majdnem
egyidıben kettıs rendszert kaphat. Ennek azonban pénzügyi
vonzatai vannak. Amennyiben az Önkormányzat kezességet vállal,
úgy a bank rendelkezésünkre bocsátja a szükséges pénzeszközt
anélkül, hogy az Önkormányzatnak fizetnie kellene. Meghitelezi
a kft. számára a 13,5 millió forint és annak vonzatait, amely
18 millió forintot tesz ki. Milyen esély van arra, hogy az
Önkormányzatnak nem kell fizetni? Pontosan az üzlet kettıssége
az, amely garanciája ennek a dolognak. Természetesen mind a
telefon, mind a kábeltelevízió hosszútávú üzlet. Ezért hajlandó
a bank a kft.-nek, amennyiben önök készfizetı kezességet vállalnak, hitelt adni. Ugyanis a bank nemcsak akkor ad hitelt, ha
készfizetı kezesség van, hanem a kft.-nél egyéb feltételeknek
is meg kell lenni, pl. megfelelı pénzforgalomnak. A kft. jelenleg Karcag város kábeltv-s hálózatát építi, s hetente a helyi
képviselıiken keresztül 40-45 szerzıdést köt. Ha Gyomaendrıdön
meg tudnák indítani a hálózat építését, akkor 20 szervezınek
hetente összesen húsz szerzıdést kell kötnie. Gyomaendrıd
nagyobb város annál, hogy ezt a szerzıdésszámot tudja produkálni. Gyomaendrıdön 6000 lakás van még, ahol be lehetne vezetni a
kábeltelevíziót, de ha ennek csak az egyhatoda fizeti be, már
akkor megvan a 18 millió forint fedezete. Összefoglalva, egy
olyan programról van szó, amelyhez az Önkormányzat segítségére
van szükség, de nem kerül pénzbe. Továbbá a MATÁV-val való
legutolsó beszélgetése során ismertették, ha az építményoldali
rész ilyen intenzíven fejlıdne a TELE-COOP közremıködésével,
akkor a központoldali fejlesztést elıre tudnák hozni, s nem
1996-ban kerülne rá sor. Amennyiben arról lenne szó, hogy az
Önkormányzatnak fizetni kellene a tıkébıl, akkor azon összeg
erejéig az Önkormányzatot résztulajdonossá tenné a kft., vagyis
lemondanának a tulajdonuknak arról részérıl, s az üzemeltetési
és csatlakozási díjakból befolyó összegen ilyen arányban osztoznának.
Dr. Kovács Béla képviselı bizalmatlanságát fejezte ki a MATÁVval szemben, hiszen örökösen a privatizációra hivatkozik.
Dr.

Farkas

Zoltán

alpolgármester
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elmondta,

1996-ra

kerülünk

abba az állapotba, hogy a várakozóknak telefonuk legyen. Ez egy
jó lehetıség, s talán lesz 1000 fı, aki megigényeli így a
kábeltelevíziót, s akkor már van biztosíték a 18 millió forintra.
Dr. Kulcsár László képviselı felvetette, szabad-e nekünk 18
millió forintot kockára tenni ebben a helyzetben, amiben a
város jelenleg van. Talán az 1000-2000 forint is gond a lakóknál.
Hunya Lajos képviselı nem javasolta a kezességvállalást.
Gellai József alpolgármester ismertette, a befizetıknek több
mint 90 %-a egyösszegben fizetett, nem használta ki a részletfizetési lehetıséget. Úgy vélte, ha a kezességvállalás fizetéssel végzıdne, nem az ablakon kidobott pénz lenne.
Knapcsek Béla képviselı véleménye az volt, pénzügyi oldalról
meg kellene ismerni a kft.-t, meg kellene vizsgálni, pénzügyileg milyen állapotban van.
Borsos Árpád ügyvezetı szerint ez egy természetes dolog, cégbíróságilag a cégnek minden adatát meg kell adni.
Dr.
Frankó
Károly
polgármester
javasolta
a
képviselıtestületnek, nézzenek utána ezen dolgoknak, s most napolják el
az ezzel kapcsolatos döntést és a július 06-i ülésre a kapott
adatokkal terjesszék elı.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
129/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a TELE-COOP KFT.
elızetes megkeresése alapján megbízza a Pénzügyi és
Ellenırzési Bizottságot, valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kft. pénzügyi helyzetébe betekintsen,
valamint a karcagi beruházásokról érdeklıdjön.
Továbbá a Képviselı-Testület kéri a TELE-COOP KFT. vezetését, hogy a testület végleges döntése elıtt szerezze
be a MATÁV szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy közösen megvalósítják az 1000 telefonigénylı bekapcsolását a telefonhálózatba.
Határidı: 1993. július 06.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Dr. Koleszár József képviselı más elfoglaltságára való hivatkozással távozott az ülésrıl. A jelenlévı képviselık száma 17
fı./
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Dr. Frankó Károly polgármester az idı rövidségére való hivatkozással javasolta a képviselı-testületnek, a mai napon ne döntsenek a következı tárgyú elıterjesztésekrıl:
Tájékoztatás a bölcsıdék helyzetérıl /ezen elıterjesztésnek
csak az elsı pontjában döntsenek/
Endrıdi településrészen új piactér kialakítása
Gyomaendrıd Fı út 214. sz. alatti bérlemény további hasznosítása
Katona József Mıvelıdési Ház felújítás igénye
KRESZ táblák felülvizsgálata.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
130/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az alábbi témákban a
döntést 1993. június 15-ig elhalasztotta:
Tájékoztatás a bölcsıdék helyzetérıl /ezen elıterjesztés
2. és 3. pontjában kell dönteniük/
Endrıdi településrészen új piactér kialakítása
Gyomaendrıd Fı út 214. sz. alatti bérlemény további hasznosítása
Katona József Mıvelıdési Ház felújítás igénye
KRESZ táblák felülvizsgálata.
Határidı: 1993. június 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Tájékoztatás a bölcsıdék helyzetérıl
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a bölcsıdék helyzetét
taglaló elıterjesztésre. Úgy vélte, a 16. oldalon szereplı 1.
pontot sürgısen meg kell tárgyalni, dönteni kell a 10 fı átcsoportosításáról, ezért kérte az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
Kérdés,
hozzászólás
nem
lévén,
javasolta
a
képviselıtestületnek, támogassák az 1. és 2. sz. Bölcsıdékbıl a 10 fı
átirányítását.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
131/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a 10 fı
bölcsıdei szakdolgozó átirányításával a Városi Gondozási Központba 1993. július 01-tıl.
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A Képviselı-Testület támogatja az 1. sz. Bölcsıdébıl 6 fı,
a 2. sz. Bölcsıdébıl 4 fı átirányítását.
Határidı: 1993. július 01
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Feladatátcsoportosítás miatt dolgozói létszám átcsoportosítása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı elıterjesztésre, amely a polgármesteri hivatalnál jelentkezı létszámigénnyel foglalkozik. Az Intézményirányító Csoportnál jelentkezett az igény, ugyanis a Gondozási Központtól átkerült hozzájuk
a felvételek elbírálásával, az ellátás megszüntetésével járó
iratkezelés, s ezt a feladatot az eddigi létszámmal nem lehet
megoldani. Ezért a bölcsıdétıl 1 fı létszámot és bérét átcsoportosítanák az Intézményirányító Csoporthoz.
Mivel ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, így
javasolta a képviselı-testületnek fogadják el a határozati
javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - elfogadta a javaslatot, ennek megfelelıen a következı határozatot
hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
132/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a 32/1992/X.30./ KT.
számú rendeletében foglalt /hatáskörátcsoportosítás/
miatt, a bölcsıdétıl 1 /fı/ létszámot és bérét
/14.000.- Ft/hó + TB/, a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító Csoportjához átcsoportosít, ezért:
-A bölcsıdétıl 1993. június 1-tıl 107.000.- Ft bért és
47.000.- Ft TB-t, összesen 154.000.- Ft-ot zárol, egyben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetését 154.000.- Ft összköltséggel ezen belül 92.000.- Ft bérrel, 40.000.Ft TB járulékkal megemeli.
A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt a költségvetési
rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Jánosik Bertalan, dr. Palya József, dr. Veréb Lajos háziorvosok egészségügyi vállalkozása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mint ismeretes a
testület elıtt, a háziorvosoknak lehetıségük van arra, hogy
egészségügyi tevékenységüket vállalkozási formában végezzék.
Ezzel kapcsolatban a Képviselı-Testület már hozott határozatot.
Javasolta a képviselı-testületnek, támogassák dr. Jánosik
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Bertalan, dr. Palya József és dr. Veréb Lajos kérelmét.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
támogatta a kérelmet, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
133/1993./VI.08./számú határozata
Az 1993. évi céltámogatással kapcsolatos kötelezettségvállalás
Dr. Frankó Károly polgármester rátért az 1993. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-mıszer beszerzés mıködési
többletköltségével foglalkozó elıterjesztésre.
A képviselık közül ezzel kapcsolatosan nem volt felvetésük,
ezért a polgármester javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - egyetértett az 1993. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi
gép-mıszer beszerzéssel, s ennek megfelelıen a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
134/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-Testülete
kötelezettséget
vállal arra, hogy az 1993. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-mıszer beszerzés mıködési
többletköltségét vállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Az 1994. évi céltámogatással kapcsolatos kötelezettségvállalás
Dr. Frankó Károly polgármester az ülést az 1994. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-mıszer beszerzés mıködési
többletköltségével foglalkozó elıterjesztéssel folytatta.
Ezzel kapcsolatosan sem volt hozzászólás, s így javasolta a
képviselı-testületnek, az elızıeknek megfelelıen támogatólag
szavazzanak.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - támogatta a javaslatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
135/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-Testülete
kötelezettséget
vállal arra, hogy az 1994. évi céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-mıszer beszerzés mıködési
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többletköltségét vállalja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Liget-Fürdı nem tervezett költségeinek finanszírozása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, a Liget Fürdınél a
költségvetésben nem tervezett költségek jelentkeztek, s így
500.000.- Ft-os igényük van. Ennek elismerését kérik a képviselı-testülettıl.
A képviselık elismerték a jogos igényt, ennek megfelelıen a
polgármester javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület a határozati javaslattal
egyetértett és a következı határozatot hozta.

egyhangúlag

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
136/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Liget-Fürdınél
felmerült 500.000.- Ft-os jogos igényt elismer a forrás kijelölése nélkül. A fennmaradó költségek kigazdálkodása a fürdı feladata.
Határidı: forrás kijelölése: 1993. szeptember 30.
teljesítés : 1993. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Vásártéri kerítés építése
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, az állatvásárok
megtartása érdekében a vásártéren kerítés megépítése szükséges.
Az ezzel kapcsolatos munkák fedezetére a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság a marhalevelekbıl befolyó összeget jelölte meg.
Ezzel kapcsolatban nem volt ellenvetés, így
javasolta elfogadni a határozati javaslatot.

a

polgármester

A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - elfogadta a határozati javaslatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
137/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete elismeri az állatvásárok megtartása érdekében a vásártéren kerítés megépítésének szükségességét.
Az építési munkák fedezetére a marhalevelekbıl befolyó
pénzösszeget jelöli ki.
Határidı: 1993. június 06.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Céltámogatási pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a Népliget
településrész szennyvízcsatorna építésére benyújtotta a hivatal
a pályázatot, azonban számszaki hiba szerepel a Képviselıtestület erre vonatkozó határozatában. Ezért azt módosítani
kell. Javasolta a képviselı-testületnek fogadják el az ezzel
kapcsolatos határozati javaslatot.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
138/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-Testülete egyetért a Népliget városrész szennyvízcsatorna hálózat
céltámogatással
megvalósuló
9.375
ezer
forint
összköltségı önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként 6.562 ezer forintot
- a Beruházási adatlap szerinti ütemezésben -az éves
költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Besenyszegi csatornaépítés pénzügyi lebonyolítása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a besenyszegi csatornaépítés pénzügyi lebonyolításával foglalkozó elıterjesztésre.
Ismertette, a beruházás májusban elkészül és a kivitelezınek a
vállalkozási díjat ki kell fizetni. Probléma akkor van, ha a
céltámogatást elnyeri az önkormányzat, de a pénzügyi teljesítésre csak 1994-ben kerül sor. A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság javasolta az ideiglenes pénzeszköz átadást.
Javasolta a képviselı-testületnek, támogassák a bizottság
javaslatát.
A képviselı-testület egyhangúlag támogatta a bizottsági javaslatot, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
139/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Besenyszegi csatornaépítés munkáira a Csatornatársulat részére ideiglenes jelleggel 3.240 eFt pénzeszközt ad át.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy a
folyósításról, a visszafizetés módjáról és idejérıl
kösse meg a megállapodást.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Közmıépítések támogatása, pályázatok
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, a következı elıterjesztést, amelynek a tárgya a közmıépítések támogatása.
A testület részérıl hozzászólás nem volt, így javasolta, fogadják el a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
140/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a15/1993/IV.20./ KT.
sz. rendelete alapján az alábbi mértékı közmıépítési
támogatásokat határozza meg.
1.Hunyadi utca útépítési támogatása
/20 %/
69.120.- Ft
2.
Fáy utca útépítési támogatása
/10 %/
103.000.- Ft
3.
Kálvin J. utca útépítési támogatása
nincs meg a minimális részvételi arány
4.
Bajcsy Zs. út záróréteg készítése
/záróréteg készítésére a rendelet nem biztosít támogatást/
5.FORTIKÓ KFT kérelme
a régi mezıtúri út100.000.- Ft
6.Bogárzó-zug útfelújítás
a rendelet az útfelújítást nem támogatja
7.Susány
a rendelet az útfelújítást nem tartalmazza
/földutak
karbantartására
1994.
évre
pénzösszeget
kell
/elkülöníteni/, biztosítani/.
8.Ságvári u. gázvezeték /Fegyvernek u. - Bajcsy Zs.
u. között/ 40.590.- Ft
9.Kálvin J. utcai gázvezeték 30.920.- Ft
10.Besenyszeg II ütem 30 %
1.440.000.- Ft
11.4 utca Damjanich, Deák,
Lábas, Gorkij
40 %
1.200.000.- Ft
Támogatásra meghatározott összeg:
2.983.630.- Ft
A

Képviselı-testület
lósításával.

egyetért

a

támogatott

közmıvek

megva-

Határidı:rendelet szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Békés Megyéért Alapítványba történı belépés
Dr. Frankó Károly polgármester felvetette, a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság megtárgyalta a Békés Megyéért Alapítványba
történı belépést, s a testület felé javasolta a belépést.
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Ennek megfelelıen kérte a képviselı-testület tagjait, támogassák a bizottsági javaslatot.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta a javaslatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
141/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Békés Megyéért
Alapítványba 100.000.- Ft-tal tagként kíván belépni.
A Képviselı-Testület az összeg fedezetéül a tartalékalapot
jelölte ki.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Közcélú távbeszélı szolgáltatás koncessziós pályázat kiírásának
kezdeményezésére
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, közcélú távbeszélı
szolgáltatás koncessziós pályázat kiírás kezdeményezéséhez az
önkormányzat erre vonatkozó testületi döntése szükséges június
20-ig. Ezért javasolta a képviselı-testületnek, támogassák a
kezdeményezést.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
142/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az 1992. évi LXXII.
tv. 4. par. (3) bekezdése alapján illetékességi területén kezdeményezi a közcélú távbeszélı szolgáltatásra vonatkozó koncessziós pályázat kiírását.
Határidı: 1993. június 20.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola gyakorlati oktatás
tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez benyújtandó pályázatának
támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést, amely a Bethlen G. Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola pályázat benyújtási kérelmét tartalmazza.
Javasolta a képviselı-testületnek, támogassák az iskola pályázatát.
A képviselı-testület egyhangúlag hozzájárult a pályázat benyújtásához.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
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143/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a fenntartásában
mıködı "Bethlen Gábor" Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskolának a MüM Országos Képzési Tanácshoz benyújtandó - a gyakorlati oktatás tárgyi
feltételeinek fejlesztésére irányuló - pályázatát támogatja.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Gubucz József iskolaigazgató
/Dr. Kovács Béla képviselı egyéb elfoglaltságára való hivatkozással távozott a testületi ülésrıl. A jelenlévı képviselık
száma 16 fı./
A Gyomaendrıdi
feladatai

Híradó

szerkesztésének

és

kiadásának

további

Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy Hajdú László
fıszerkesztı felmondta a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztését,
ezért pályázatot kell kiírni a szerkesztıi feladatok ellátására. A pályázat elbírálásáig szünetel az újság megjelenése, s a
fennálló anyagi kötelezettséget a Postaigazgatósággal rendezni
kell. Megfontolásra javasolta a képviselı-testületnek, ha a
Hajdú László és a gépíró bérét összeadják, valamint tesznek még
hozzá egy kicsit, s esetleg azt mondanánk, hogy a hirdetésekbıl
is kap jutalékot, akkor tudnának foglalkoztatni egy fıfoglalkozású szerkesztıt, s akkor lesz egy konkurens újságírója a
Szóbeszédnek.
Ezt az anyagot a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság megtárgyalta és két alternatívát
terjesztett a képviselı-testület elé.
Ezek után a polgármester - hozzászólás nem lévén - javasolta a
képviselı-testületnek az 1. számú alternatíva elfogadását.
A képviselı-testület az 1. sz. alternatívát egyhangúlag - 16
igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
144/1993./VI.08./számú határozata

Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy Tóth István ingatlan felajánlását tartalmazó
elıterjesztést tárgytalannak kell venni, mivel az állampolgár
visszavonta felajánlását.
Az 1. sz. Óvoda nyári nyitvatartásának szüneteltetése
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Dr. Frankó Károly polgármester az 1. sz. Óvoda zárvatartási
kérelmével folytatta a testületi ülést. Ismertette, a Kulturális Bizottság megtárgyalta a zárvatartást, s ennek megfelelıen
terjesztette javaslatát a képviselı-testület elé.
Javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a bizottság
véleményét.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen szavazattal - elfogadta a bizottsági véleményt, s ennek megfelelıen a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
145/1993./VI.08./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-Testülete
engedélyezi
az
alábbi zárvatartási rendet az 1. sz. Óvoda tagóvodáinál:
Szabadság úti: 1993. június 14-tıl július 26-ig
Blaha úti
: 1993. június 28-tól - augusztus 23-ig
Öregszılı
: 1993. június 28-tól - augusztus 23-ig.
Határidı: 1993. június 14.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gellai József alpolgármester ismertette, hogy a TELE-COOP KFT.
holnap, azaz szerdán este hét órakor lakossági tájékoztatót
tart a kábeltelevíziós és a telefonrendszer fejlesztésének
lehetıségeirıl.
Dr. Frankó Károly polgármester mivel más hozzászólás, bejelentés nem volt, így megköszönte a megjelenést, s az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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