Készült Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1993. november 9-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester (a 3. napirend
után eltávozott), dr. Farkas Zoltán (az
ülés elején nem volt jelen), Gellai József
alpolgármesterek,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár
László, Martinák Csaba (a második napirend után eltávozott), Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Kolohné Kulik
Éva, Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges
Irén csoportvezetık,
intézmények vezetıi, sajtó képviselıi, érdeklıdı állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a Képviselıtestület tagjait, az intézmények, a sajtó képviselıit, a hivatal dolgozóit és valamennyi megjelentet. Megállapította az
ülés határozatképességét, Hornok Lajosné képviselı jelezte távollétét, dr. Farkas Zoltán alpolgármester jelezte késését. A
jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte Hangya Lajosné és Balázs
Imre képviselıket.
Ezt követıen néhány szóban beszámolt az eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Október 19-én a városban járt Gyulay Endre püspök úr, akivel
a leendı egyházi iskola építésével kapcsolatosan folytattak
egyeztetést. A püspök úrral megegyeztek abban, hogy az épület
tervezésére nem kerül pályázat kiírásra, inkább több tervezıt,
tervezı intézetet kérnek fel, mintegy referencia munka készí-

tésére .
- Október 21-24. között ünnepségsorozat volt a városban. Egyrészt a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola által rendezett
Bethlen Napok, másrészt ezen idıpontban fogadta a város a
nagyenyedi delegációt. Köszönetét fejezte ki a Bethlen Gábor
Mg. Iskola igazgatójának és tantestületének - hiszen az iskolai kapcsolat nélkül a testvérvárosi szerzıdés nem jöhetett
volna létre, dr. Valach Béla, dr. Farkas Zoltán és Gellai József képviselı uraknak, akik a vendégek fogadásában aktívan
közremőködtek, Csorba Csaba jegyzınek, és mindazoknak a hivatali dolgozóknak, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak
ahhoz, hogy a delegáció fogadása méltóképpen megtörténhetett.
Úgy gondolom - mondta, az erkölcsi értéke nagyon nagy ennek a
három napnak, elısorban a kinn élı magyarok számára.
- Október 26-án a DÉGÁZ Békéscsabai Üzemigazgatója, Erdei Rezsı kereste meg az önkormányzatot a DÉGÁZ Rt.-nél lévı vagyon
ügyében, melyhez kapcsolódóan elıterjesztés készült a testület
felé.
- Október 30-31. között a Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Szövetsége tartotta közgyőlését. A Szövetség felvállalta, hogy
a térség, elsısorban Gyomaendrıd ivóvíz problémájának megoldásához segítséget fognak nyújtani.
- Tájékoztatta a tisztelt Testületet arról, hogy a Vadvirág
Néptánc együttes Puerto Rico-i utazásához az utazási költséget
sikerült megszerezni. Köszönetét fejezte ki a testületnek
azért a példamutató segítségért, mellyel az ügyhöz viszonyult.
Ugyanakkor megragadva az alkalmat köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik kisebb-nagyobb adományaikkal lehetıvé tették az
út létrejöttét, és mindazoknak tolmácsolta az együttes köszönetét, akik munkájukkal segítették az út létrejöttét. Elmondta, az út szervezése számára külön tanulságul szolgált.
A témához kapcsolódóan, a beszámoló elhangzása után kérte a
testületet, hogy engedélyezzen számára éves szabadsága terhére
november 10-tıl 26-ig 13 nap szabadságot.
A Képviselı-testület a polgármester kérésének helyt adva, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Fran-

kó Károly polgármester részére 1993. november
hó 10. napjától november 26. napjáig 13 nap
szabadságot engedélyez.
Határidı: azonnal

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
felkérte a két alpolgármestert, hogy távolléte idején közös
megegyezés alapján felváltva helyettesítsék.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármestert, bizottsági elnököket, van-e napirend elıtte bejelentésük.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatta a testületet arról, miszerint október 5-én egy vízügyi bejáráson vett részt,
ahol találkozott a szeghalmi térség országgyőlési képviselıjével, aki ígéretet tett arra, miszerint a parlamentben felszólalással fog élni a térség ivóvíz problémájával kapcsolatosan, hiszen másképpen került a köztudatba a megyei ivóvíz
program, mint ahogy azt az országgyőlés elhatározta, hiszen
nem kimondottan arzénmentesítési, hanem egészséges ivóvíz
programról van szó.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bizottsági elnök
úr szavait, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. Az
írásban megküldött napirendi javaslattól annyiban javasolt eltérni, hogy a 3. napirend helyére kerüljön be a Közgyőjteményi
alapítvány tájékoztatásának megvitatása, illetve a kuratóriumi
tagság kiegészítésére készített elıterjesztés.
A polgármester javaslatával a testület egyetértett és a napirendet egyhangú szavazással az alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./

A rendszeres szociális segély összegének
meghatározása
- a Képviselı-testület 23/1993./IX.22./KT.
számú rendeletének módosítása

2./

A Városi Gondozási Központ vezetıi állására kiírt pályázat elbírálása

3./

Tájékoztató a "Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért" Alapítvány tevékenységérıl
A "Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért"
Alapítvány kuratóriumába új tag megbízása

4./

Liget-Fürdı átvilágításának kiértékelése

5./

Bejelentések

Határidı: azonnal
A napirend elfogadása után, annak megtárgyalása elıtt a lejárt
határidejő képviselı-testületi határozatokról szóló jelentést
vitatta meg.
Dr. Frankó Károly polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, a sportcsarnok ügyében a Szarvasi Városi Bírósághoz az önkormányzat benyújtotta keresetét a kártérítési igényére az
Orosházi Állami Gazdasággal, illetve annak jogutódjával szemben. A testület figyelmébe ajánlotta ugyanakkor azt a tényt,
hogy pénzszőke miatt a testület az elmúlt évben a rekonstrukciós munkák közül néhány javasolt munkálatot nem végeztetett
el.
A maga részérıl, miután a sportcsarnokhoz kapcsolódó vita során már nem lesz jelen, így szükségesnek tartotta hangsúlyozni; a maga részérıl a tetıtér szellıztetési berendezésének beépítését a jövı évre nem javasolta. Ugyanakkor fontosnak tartotta azon feladatok megoldását, melyek az üzemképességet biztosítják.
A lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést, illetve a
kért határidı hosszabbításokat javasolta elfogadni.
A Képviselı-testület a jelentést vita nélkül, egyhangú igen
szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
303/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
144/1993./VI.08./, 197/1993./VII06./,
202/1993./VII.06./, 230/1993./IX.07./,
239/1993./IX.07./,262/1993./IX.28./.,

265/1993./IX.28./., 266/1993./IX.28./.,
267/1993./IX.28./276/1993./IX.28./286/1993./X.1
2./., 291/1993./X.12./., 292/1993./X.12./.,
293/1993./X.12./.,
számú határozatokról készült jelentést elfogadta, a 200/1993./VII.06./, 271/1993./IX.28./,
278/1993./IX.28./., 288/1993./X.12./,
295/1993./X.12./., számú határozatok végrehajtási határidejét 1993. december 31-ig,
a 211/1993./IX.07./ számú határozat végrehajtási határidejét 1994. június 30-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal

A rendszeres szociális segély összegének meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását, illetve amennyiben a testület az elıterjesztést támogatja, úgy az önkormányzat 23/1993.IX.22./ számú rendeletét
az elıterjesztés figyelembevételével módosítani kell.

A Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett elıterjesztéssel, illetve az ehhez kapcsolódó rendelet módosítással egyetértett, és egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

Városi Gondozási Központ intézményevezetıi állására benyújtott
pályázatok elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, amennyiben van szóbeli kiegészítése, úgy tegye meg.

Hangya Lajosné bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, a
bizottság véleménye szerint a pályázati kiírást meg kell ismételni. Az eredeti pályázati kiírásban szakirányú felsıfokú
végzettség volt elıírva. A beérkezett pályázatok közül e feltételnek egy sem felel meg, azonban a pályázók között van 3
olyan felsıfokú végzettségő szakember, akik pályázatát alkalmasnak ítélték meg, azonban a kiírás alapján nem lehet elfogadni. A fentiek figyelembevételével javasolta a testületnek a
pályázati kiírás módosítását, és a három alkalmasnak talált
pályázat további fenntartását - amennyiben a pályázó azzal
egyetért.
Néhány szóban értékelte a beérkezett pályázatokat, mely értékelés az írásos elıterjesztéssel megegyezett.
Bátori Gyula képviselı javasolta a testületnek, hogy a pályázat elbírálása során legyen következetes. A maga részérıl nem
értette a Szociális és a szakmai bizottság álláspontját. Más
esetekben a testület és a bizottságok sokkal elnézıbbek voltak. Véleménye szerint az, aki közel 20 évig szakmailag alkalmas volt arra, hogy ezen a területen dolgozzon, az most mint
vezetıi is alkalmas.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét, miszerint
egyetlen esetben volt a testület "elnézı", az Apolló Mozi vezetıjének kinevezése kapcsán, azonban az intézmény vezetıje
ebben az esetben is kötelezve lett a feladat ellátáshoz elıírt
képesítés megszerzésére. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a mozi esetében egy jóval kisebb intézményrıl
volt szó.
Dr. Kulcsár László képviselı a szakmai és a szociális bizottság elıterjesztését körültekintınek találta. Véleménye szerint
a bizottság javaslata szerint a pályázatok nem kerültek elutasításra. A maga részérıl javasolta, hogy gyomaendrıdi lakos
kerüljön e fontos intézmény élére, olyan aki ismeri a helyi
adottságokat, az emberek szociális körülményeit.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként, az elhangzott vélemények figyelembevételével javasolta a testületnek,
hogy a pályázati feltételeket módosítsa a testület. Eszerint
felsıfokú végzettséget és szakmai önéletrajz benyújtását írja
elı. Javasolta továbbá, hogy azon pályázatokat, amelyeket a
szakmai bizottság, valamint a Szociális Bizottság a szakirányú
felsıfokú végzettség hiánya ellenére alkalmasnak ítélt meg,
azokat vegyék figyelembe, míg a további pályázatokat - Ajtai
Ferencné, Czikkely Imréné, Petrovszki Jánosné , valamint a

meghallgatásokon meg sem jelent Nagy Gáborné - utasítsa el.
A Képviselı-testület bízza meg a polgármestert a pályázati kiírás módosításával, valamint a szakmai bizottság által alkalmasnak ítélt Bela Imre, Tóth Ferencné, Gonda Edit pályázók
nyilatkoztatásával pályázatuk vonatkozásában.
Miután a pályázatot a Népjóléti Közlönyben ismételten meg kell
jelentetni, így a határozat végrehajtási határidejét úgy javasolta megszabni, hogy azok elbírálása a közlönyben való megjelenését követı 60 napon belül történjen meg.

A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
304/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Városi
Gondozási Központ intézményvezetıi állására kiírt pályázat pályázati feltételét a következık
szerint módosítja:
A munkakör betöltéséhez felsıfokú végzettséget
ír elı, ugyanakkor a pályázathoz szakmai önéletrajz csatolását kéri.
A Képviselı-testület a korábban kiírt pályázatra Ajtai Ferencné, Czikkely Imréné,
Petrovszki János és Nagy Gáborné által benyújtott pályázatokat elutasítja.
A Bela Imre, Tóth Ferencné és Gonda Edit pályázatát a módosított pályázati feltételek alapján
alkalmasnak ítéli meg, így megbízza a polgármestert, hogy a fenti három pályázót nyilatkoztassa pályázatuk fenntartásáról.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
a módosított pályázati kiírás megjelentetésére.
Határidı: a pályázat kiírás módosítására:
1993. november 15.
a pályázatok elbírálására:
a megjelenést követı 60 napon belül
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Alapítvány tájékoztatása

Kuratóriumi tagság kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tájékoztatás, illetve
az ahhoz kapcsolódó elıterjesztés megvitatását.
Gellai József alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy a képtárban fıállású személy lesz-e alkalmazva?
Dr. Frankó Károly a kérdésre válaszolva elmondta, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságával folynak a tárgyalások, valószínőleg bér és egyéb jellegő kiadásokra a múzeumtól kapnak keretet, azonban a konkrét megegyezésre a képtár megnyitása után
kerül sor. Azt azonban mindenképpen látni kell, hogy a testület korábbi ígérvényére, miszerint az Alapítványnak évente 500
ezer forint támogatást biztosít, a jövıben is szükség lesz.
Kérte a testületet, hogy a tájékoztatást fogadja el.
A Képviselı-testület a Kuratórium által benyújtott tájékoztatást tudomásul vette.
Kuratóriumi tagság kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, Honti Antal kuratóriumi tagságáról lemondott. Az Alapítvány kuratóriuma a benyújtott elıterjesztésben javaslatot tett a kuratóriumi tagság
kiegészítésére. Kérte a testületet az ezzel kapcsolatos véleménynyilvánításra.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel, és a határozati javaslattal egyetértve 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett /dr. Frankó Károly polgármester tartózkodott a szavazástól/ a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
305/1993./XI.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri
t a "Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért" Alapítvány kuratóriumi tagságára.
A Képviselı-testület felkéri a kuratórium
titkárát, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat végezze el.

Határidı: azonnal, illetve 1993. nov. 30.
Felelıs : Varga Gyuláné

Fürdı átvilágításának kiértékelése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a bizottság elnökének
szóbeli kiegészítését.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az ülés elején kiosztott, az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által küldött
levéllel kapcsolatosan elmondta, hogy az abban szereplı vízforgató berendezés és a vízforgatóval kapcsolatos elıterjesztésben szereplı berendezés nem ugyanaz.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint az anyag nem egészen
felel meg annak az elképzelésnek, melyet az átvilágítással el
akartak érni. Álláspontja szerint erre a vizsgálati anyagra a
költségvetés készítése során nem lehet támaszkodni, márpedig
az átvilágításoknak ez volt a célja. Nem ad felelelet arra,
hogyan lehetne gazdaságosabban mőködtetni az intézményt, mik
azok amiken változtatni kellene, nem szerepel az anyagban öszszegzés, elemzés, bizonyos tanulságok levonása, stb.
Ezt az átvilágítást a Pénzügyi Bizottság ilyen formában nem
tudja hasznosítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett Jenei képviselıtárs felvetésével. Hiányosnak tartotta az összevetést a
gyomaendrıdi és a gyopárosi fürdı adatai alapján. Véleménye
szerint szükséges lenne további vizsgálat megrendelése, elsısorban külsı szakemberek igénybevételével. A Képviselıtestületnek valóban dönteni kellene arról, a szükséges szakmai
vizsgálatokat elrendeli-e vagy sem, vagy utasítja a fürdı vezetıjét különbözı feladatok ellátására. A részletesebb elemzést tart szükségesnek a testület - melyet a maga részérıl
fontosnak ítél -, akkor a különbözı szakmai szervektıl. Fürdıfelügyelettıl kell megrendelni az elemzés elkészítését.
A további fejlesztések, beruházások szükségességének megítéléséhez is szükség lenne erre. Az ajánlás elfogadásának vagy el
nem fogadásának mértéke már politikai kérdés.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint a város idegenforgalma szempontjából szinte az egyik legfontosabb intézmény, így annak további sorsát politikai kérdésként kezelni
nem szabad.
Mint ahogy Gyomaendrıdöt ismerik a Kner Nyomdáról, a most ki-

utazó néptánc csoportról, ugyanúgy fontos a Liget-Fürdı is. Az
idegenforgalmi vonzerıbıl jelentısen kiveszi részét, tehát
igen is kötelessége a városnak annak fenntartása, mőködtetése.
Az intézmény jelenlegi helyzetét ismerve, igen is mindent meg
kell tenni annak érdekében, hogy a fürdı a továbbiakban is mőködhessen. Igaz nem tartozik a napirendhez, de megjegyezni kívánta, hogy a városi ligetek elhanyagoltságán is javítani kellene.
Hangya Lajosné bizottsági elnök arra szeretett volna választ
kapni, hogy az elıterjesztésben szereplı azon részrıl, amely
külföldi tıkebefektetéssel foglalkozik, van-e bıvebb információ.
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre érdemi választ nem
tudott adni.
Csorba Csaba jegyzı nehezményezte, hogy sem a Fürdı vezetıje,
sem a gazdasági vezetı nem jelent meg a testületi ülésen, így
a felvetett problémákra érdemi választ nem tud adni a testületnek senki.
A maga részérıl a határozati javaslatot az elhangzott módosítással elfogadhatónak tartotta.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, az átvilágítással kapcsolatos elıterjesztést ne fogadja el, azt javasolta szakmai elemzéssel kiegészíteni. Javasolta továbbá, a
testület bízza meg a polgármester a további vizsgálatok elvégeztetésével.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a LigetFürdı átvilágítási anyagának szakmai elemzéssel
való kiegészítését rendelte el.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
további vizsgálatok elvégeztetésével.
Határidı: 1993. december 31.

Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Liget-fürdı ármódosítás
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztés megvitatását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az elıterjesztésben szereplı díjtételek 1994. május 1-ig lennének érvényben. Ezt követıen pedig az átvilágításban is szereplı elképzelések figyelembevételével kerülnének meghatározásra az
árak.

A Képviselı-testület a határozati javaslatot elfogadva, egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/1993./XI.09./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1993. november hó 1. napjával a LigetFürdı árait a következıkben állapítja meg.
Felnıtt fürdıbelépı
Kedvezményes belépı
/diák, nyugdíjas, katona/
Gyógymasszázs
Kabinhasználat
Pedikőr
Manikőr
Vízsugármasszázs

70 Ft
40
120
100
180
120
150

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

250
200
300
250

Ft
Ft
Ft
Ft

Kemping árai
Lakókocsi hely
Sátorhely
Lakóautó
Sátras utánfutó
Parkolási díj
Személygépkocsi
Motorkerékpár

80 Ft
40 Ft

Autóbusz

300 Ft

Az idegenforgalmi adó mértéke nem változott.
A Képviselı-testület fentiek szerint megállapított díjtételei 1994. április hó 30.
napjáig érvényesek.
A Képviselı-testület utasítja a fürdı vezetıjét, hogy az 1994. május 1. napjától
érvényes díjtételekre tegyen javaslatot.
Határidı: azonnal,
illetve 1994. április 15.
Felelıs : Vass Ignác fürdıvezetı

Liget-Fürdı vezetıjének vezetıi pótlék meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a Kjt. értelmében a vezetıi pótlék mértéke 200-300 % között állapítható meg.
A Bizottság az elıterjesztésben foglalt 210 %-os mértékő vezetıi pótlék megállapítását javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottságok által beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a LigetFürdı vezetıjének vezetıi pótlékát 1994. január
hó 1. napjától 210 %-ban határozza meg.
Határidı: 1994. január 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Liget-Fürdı vízforgató berendezés létesítése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértve, vita nélkül, 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a LigetFürdı vízforgató berendezésének megvalósításával egyetért.
Az 1994. évi költségvetésben a beruházáshoz
11,9 millió forintot biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a fürdı vezetıjét
a tervezési szerzıdés megkötésére.
Határidı: a szerzıdés megkötésére:
1993. december 1.
Felelıs : Vass Ignác fürdıvezetı
Szertı Béla pénzügyi biz. elnök
Gyomaendrıd 1987-1992 között kiépített középnyomású gázelosztó
vezeték alapján történı részvénytulajdon megvásárlása.
Gellai József alpolgármester ismertette az elıterjesztést, elmondta, hogy Önkormányzatot a városunkban kiépített középnyomású elosztó gázvezetékek alapján részvénytulajdon illeti meg.
Erre a részvénytulajdonra a DÉGÁZ képviselıi vásárlási szándékukat jelentették be. A részvénytulajdont névértékben óhajtják
megvásárolni. A rendelet alapján önkormányzatunkat 33,9 millió
forint értékő részvény illeti meg.
Dr. Valach Béla Városfenntartó Bizottság elnöke elmondta, hogy
a bizottság a tárgyalás során a részvények eladása mellett
foglalt állást. Ismervén a jövı évi költségvetés szorosságát
ez egyfajta kibújást jelentene a költségvetés szorításából.
Tamási Józsefné fıelıadó tájékoztatásul elmondta, hogy a DÉGÁZ
vagyonának mindegy 5% -át teszik ki az Önkormányzat részvényei, így az Önkormányzatnak nem lenne lehetısége a DÉGÁZ
esetleges fejlesztéseibe beleszólni. A DÉGÁZ vezetıi elmond-

ták, hogy osztalék kifizetésre az elkövetkezı években nem kerül sor, de ha történne kifizetés, az is a részvények arányában illetné meg Önkormányzatunkat.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta, a Bizottság álláspontja szerint a befolyt pénzösszeget mindenképpen
közmőfejlesztésre kell fordítani.
Dr.Kovács Béla képviselı véleménye szerint ismervén a jövı évi
költségvetés szorosságát a részvények eladásából befolyó pénzösszegre mindenképpen szüksége van a városnak. Azonban a jövıben el kellene gondolkozni azon, hogy ha minden olyan terület
eladásra kerül ami évek múltán esetleg hasznot hozhatna a városnak, ezt késıbb nem fogják-e a képviselı-testület szemére
vetni?
Dr. Valach Béla Bizottsági elnök javasolta a határozati javaslatot annyiban módosítani, hogy a befolyt pénzösszeget közmőfejlesztésre kell fordítani. A végleges szerzıdés megkötésének
határidejénél kihangsúlyozni, hogy legkésıbb 1994. július 1.ig történjen meg.
Kruchió Lajos képviselınek a határidıvel kapcsolatos véleménye
az volt, hogy mivel az elıterjesztésben úgy szerepel; kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megvásárolt részvények teljes
ellenértékét egyösszegben a szerzıdés aláírását követı 30 napon belül átutalják az önkormányzat részére. Ezt figyelembe
véve a szerzıdés megkötésére, illetve aláírására korábbi idıpontban is sorkerülhetne.
Tamási Józsefné fıelıadó elmondta, a DÉGÁZ képviselıi a tárgyalások során egy elıszerzıdés nyomtatványt adtak át a polgármester úrnak, amelyben úgy szerepel, hogy az elıszerzıdés
megkötésének határideje 1993. december 31., míg a végleges
szerzıdés megkötésének határidejét legkésıbb 1994. július 1-ig
vállalják.
Gellai József egyetértett a Valach képviselı által tett módosítással, miszerint a befolyt pénzösszeget közmőfejlesztésre
kell fordítani, és a végleges szerzıdés megkötésének határidejét legkésıbb 1994. július 1-ében kell meghatározni. Kérte a
tisztelt képviselıket a módosított határozati javaslat elfogadására.

A Képviselı -testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellet elfogadta, és a következı határo-

zatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a DÉGÁZ
Rt.-nél lévı önkormányzati tulajdonrész alapján
Gyomaendrıdöt megilletı 33,9 millió forint értékő részvényét névértékben eladja a DÉGÁZ Rt.
részére.
A befolyt pénzösszeget közmőfejlesztésre kell fordítani.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az elıszerzıdést kösse meg a DÉGÁZ RT.vel.

Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Határidı: elıszerzıdés megkötésére:
1993. december 31.
szerzıdés megkötésére:
legkésıbb 1994. július 1.
Pénzeszközök átcsoportosítása
Gellai József alpolgármester ismertette a következı elıterjesztést. Megkérdezte az elıterjesztı szociális csoport vezetıjét valamint a Szociális Bizottság elnökét kívánják-e az
elıterjesztést szóban kiegészíteni.
Mivel vélemények, hozzászólások a témával kapcsolatban nem
hangoztak el, az alpolgármester úr javasolta a tisztelt képviselıknek a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag - 14
fı igen szavazattal- elfogadta és a következı határozatot
hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a rendszeres szociális segély szakfeladatról
265.000.-Ft átcsoportosítását rendeli el, az
ápolási díj szakfeladatra.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az átcsoportosítást a költségvetési rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 1993. november 30.

A Városi Sportcsarnok helyreállítási költségeinek elızetes
kalkulációjáról.
Gellai József alpolgármester emlékeztette a tisztelt képviselıket, hogy a polgármester úr a bevezetıjében említette, e
témakörnél célszerőnek tartaná, elıször a munkák fontossági
sorrendjérıl dönteni.
Kérte a tisztelt képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnöke elfogadta a polgármester úr álláspontját, azonban nem tartja célszerőnek a munkák
fontossági sorrendbe sorolását. Véleménye szerint amennyiben a
1994. évi költségvetés tervezésénél biztosítani tudják a helyreállításhoz szükséges pénzösszeget a Sportcsarnok zavartalan
mőködéséhez a felsorolt feladatok mindegyikét el kellene végezni.
Dr.Kovács Béla képviselı egyetért a Szeretı képviselı által
elmondotakkal. Véleménye szerint a képviselı-testületnek a
hátralévı idıszakában a Sportcsarnok ügyét mindenképpen nyugvópontra kellene helyezni, mind a lakosság közérzetét, mind a
használhatóság szempontját figyelembe véve.
Mindenképpen hasznosnak tartaná a sportcsarnok sokoldalúbb
felhasználhatóságának érdekében a sportpadlót védıburkolattal
ellátni. Ennek megvalósításával esetleges többlet bevételre
tenne szert a Sportcsarnok.

Gellai József alpolgármester véleménye szerint amennyiben az
1994. évi költségvetés tervezésénél a költségek szőkítése válik szükségessé, akkor ennél a témakörnél most kell a sorrendiségrıl dönteni, ha szükséges esetleg szakemberek véleményét
is kikérni. Gondolt itt arra, hogy a tetıtér szigetelése befolyásolja -e a csarnok mőködését. Természetesen ha a költségvetésben tudják biztosítani a helyreállításhoz szükséges pénzösszeget, a felsorolt feladatok mindegyikét el kell végezni.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnöke ismételten hangsúlyozta, hogy az elıterjesztésben szereplıket együtt kell kezelni,
és arról kell dönteni, hogy a helyreállításhoz szükséges pénzösszeget a 1994. évi költségvetésbıl biztosítja-e a képviselıtestület. Meggyızıdése, hogy a szakemberek is azon véleményen
volnának, miszerint a zavartalan mőködéshez a tetıtér szigetelését mindenképpen meg kell oldani.
Gellai József alpolgármester arra szeretett volna választ kapni, hogy a kalkulációt kik készítették.
Babos Lászlóné a Sportcsarnok vezetıje, válaszolva az alpolgármester úr kérdésére elmondta, hogy a 1993. évi költségvetésben szereplı, de eddig el nem végzett munkákat, valamint a
mőszaki szakértıi véleményeket figyelembe véve készítette el a
kalkulációt.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslatról kellene
dönteni, vagy másik határozati javaslatot felállítani a képviselı-testületnek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aggodalmát fejezte ki a témával kapcsolatosan. Nem látja, biztosítható-e az 1994. évi
költségvetésbıl a felsorolt feladat elvégeztetése.
Nagy Istvánné csoportvezetı kérte a testület olyan irányú állásfoglalását, melyben a költségvetés tervezésének elsı üteménél vegyék figyelembe a munkák elvégzésének költségét is.
Gellai József alpolgármester a vita lezárásaként, az elhangzottak figyelembevételével javasolta, a testület a határozati
javaslatot azzal a módosítással fogadják el, miszerint a testület az elızetes kalkuláció 15 millió forintos költségét a
jövı évi költségvetés készítésének elsı ütemében figyelembe
veszi.

A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, 13 igen szavazattal, egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Városi
Sportcsarnok helyreállításához az elızetes kalkuláció szerinti 15 millió forintot az 1994.
évi költségvetés összeállításánál figyelembe
veszi.
Határidı: a költségvetés tervezése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı

A nagyenyedi delegáció fogadásának költségfedezete
Gellai József alpolgármester javasolta a képviselı-testületnek
a határozatai javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül,
egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
313/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
nagyenyedi delegáció fogadása miatt az Önkormányzati igazgatási tevékenység költségvetését
163.000.-Ft elıirányzattal ezen belül a reprezentációs elıirányzatot 139.000.-Ft-tal megemeli.
Fedezetéül az általános tartalékot jelöli ki.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosítás elıkészítésére.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

2.sz. Általános Iskola pótelıirányzat kérelme
Gellai József alpolgármester ismertette a következı elıterjesztést kérve a témával kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
Farkas Istvánné 2.sz. Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy szeretnének megértést és támogatást kapni ebben az ügyben. Az iskola zsibongójában a PVC burkolat olyan állapotban
van, hogy az mindenképpen cserére szorul, ezt az átvilágítás
során is erısen kifogásolták . Az iskola az idei évre betervezte ennek a munkának az elvégzését, de a szőkített költségvetésbıl nem tudták megoldani.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy a Kulturális és a
Pénzügyi Bizottság is támogatta a 2.sz. Ált. Iskola kérelmét.
Egyben felhívta az intézményvezetı figyelmét, hogy az anyagvásárlás során a legtakarékosabb megoldást keresse. A határozati
javaslatban szerepel még, hogy amennyiben az intézménynek az
anyagvásárlás miatt költségvetési hiánya lesz, az Önkormányzat
a szükséges összeget pótelıirányzatból fedezi.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt Képviselık figyelmét,
hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az építéssel foglalkozó szakemberek számításokat végeztek és megállapították, a kérelemben a burkoló ára irreálisan magas. Ezért javasolta a bizottság az intézmény vezetıjének, hogy a kivitelezés során a lehetı legtakarékosabb megoldást válassza.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra szeretett volna választ
kapni, ki fogja felügyelni, hogy az intézményvezetı valóban a
legtakarékosabb megoldást választotta.
Csorba Csaba jegyzı a Valach képviselı úr kérdésére válaszolva
elmondta, hogy a hivatal Mőszaki csoportjának kell felügyeletet gyakorolni.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy személyesen is tapasztalta, az iskolában a zsibongó PVC burkolatának állapota
tarthatatlan, feltétlenül kicserélésre szorul. Azonban a burkoló kiválasztásánál arra is oda kell figyelni, hogy az csúszásmentes legyen.
Gellai József alpolgármester több hozzászólás nem lévén
solta a határozati javaslat elfogadását.

java-

A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
314/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
a 2.sz. Általános Iskolát a zsibongó burkolási
munkájának elvégzésére, és felhívja az igazgató
figyelmét a legtakarékosabb megoldás kiválasztására.
Ha az anyagvásárlás miatt az intézménynek költségvetési hiánya lesz az Önkormányzat a szükséges összeget pótelıirányzatból fedezi.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs: Farkas Istvánné igazgató
Városi Zeneiskola pótelıirányzat kérelme
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy a Kulturális és a
Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és mindkét bizottság támogatta a pótelıirányzat iránti kérelmet. Javasolta a
képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
315/1993./XI.09./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Zeneiskola 40.000.-Ft pótelıirányzat iránti kérelmével egyetért.
A kért összegre a forráskijelölés késıbb történik.

Határidı: 1993. november 15., ill. dec. 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A Városi Könyvtár pótelıirányzat kérése
Gellei József

alpolgármester ismertette a következı elıter-

jesztést. A Kulturális és Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, de Pénzügyi Bizottság részérıl a kérelme nem nyert
támogatást. Felkérte a Bizottsági elnököket szóban egészítsék
ki az írásos elıterjesztést.
Dr. Farkas Zoltán Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a
kérelem tárgyalása során semmi olyan indok nem merült fel a
bizottság részérıl ami a kérelem elutasítása mellett szólt
volna. Az átvilágítás során a szakértık részérıl valóban felmerült néhány olyan dolog ami a könyvtár nem gazdaságos üzemeltetése mellett szólt. Azonban a bizottság úgy ítéli meg,
hogy a város életében mindenképpen fontos kell legyen a
könyvtár mőködése.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnöke úgy vélte, a bizottság
véleménye önmagáért beszél. Inkorrekt dolognak tartotta, hogy
egy képviselı, intézményvezetı arra használja fel a képviselıi
mandátumát, hogy kéthavonta pótelıirányzat iránti kérelemmel
forduljon a képviselı-testülethez. Az elmúlt testületi ülésen
hasonló összegő pótelıirányzatot szavazott meg a testület a
könyvtár részére különbözı beszerzésekre, holott már félévkor
látszott, hogy a könyvtár a dologi kiadásainak 80%-át felhasználta. Ezért javasolta a bizottság , hogy a hivatal vizsgálja meg a könyvtár pénzügyi helyzetét, a kérelem jogosságát.
Gellai József alpolgármester nem tartja inkorrekt dolognak azt
amikor egy intézményvezetı az intézményét védi és próbálja azt
mőködıképes helyzetben tartani. Az elhangzottakból a Bizottságok kétféle álláspontja tükrözıdik. A Kulturális Bizottság azt
mondta, hogy az ez évi költségvetés készítésénél túl alacsonyan lett megállapítva a könyvtár költségvetése, ezért került
most a mőködésképtelenség határára. A Pénzügyi Bizottság álláspontja, hogy az intézmény nem biztos, hogy a legjobb gazdálkodással dolgozott, és ezért került ebbe a helyzetbe. Mindezekbıl azt a következtetést vonta le, hogy mindkét bizottság
elismeri, hogy probléma van az intézmény mőködésében.
Jenei Bálint képviselı a pénzügyi bizottság véleményének indoklásaként elmondta, a bizottság figyelembe vette, hogy a
könyvár volt az egyetlen olyan intézmény 1992. évben, aki az
elızı évihez viszonyítva jóva több pénzt kapott - utalt itt a
Mővelıdési Ház és a Könyvtár közötti vitáraa költségvetéssel
kapcsolatban. Az ez évi költségvetés elfogadásánál a könyvtár
vezetıje képviselıi mivoltából adódóan részt vett a vitában,
tudomása volt arról, milyen kemény feltételeket szab az intézményekre. A könyvtár költségvetését figyelembe véve is nagyságrendileg magas összegő pótelıirányzatot kér. A bizottság

természetesen nem vitatja, hogy az elıirányzat hasznos célra
kerül elköltésre, de az indokot nem tartja reálisnak.
Mindezek késztették a bizottságot arra, hogy a már ismert álláspontot alakítsa ki.
Gellai József alpolgármeter sajnálatosnak találta, hogy a
könyvtár vezetıje éppen ezen az ülésen nincs jelen, de személyének hiánya miatt csak a tárgyhoz szorosan kapcsolódó információkra kellene szorítkozni. Úgy tőnik számára, hogy a Pénzügyi Bizottság nem akarja az átvilágítás eredményét tudomásul
venni, és újabb hasonló jellegő vizsgálatot szeretne.
Szeretı Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a bizottság
nem zárkózik el a pótelıirányzat megadásától, ha a szakemberek
által végzett vizsgálat ezt indokolttá teszi.
Dr. Kovács Béla képviselı kérte a tisztelt képviselıket, hogy
amíg az érintett intézmény vezetıje nincs jelen a személyes
bírálatoktól tekintsen el a testület. Tudomása szerint Hornok
Lajosné kórházban van.
Emlékeztette a tisztelt képviselıket arra, amikor a költségvetés készítésekor az intézményektıl bekérték a 1993. évi költségvetési igényeket, melyeket aztán jócskán lefaragtak, végül
pedig a 4 % elvonásra is sor került.
Az átvilágítás eredményeként mindenki elıtt világossá kellett
hogy váljon, a városi könyvtár megyei szinten szinte az utolsó
helyen van támogatás szempontjából.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester kifogásolta, hogy az átvilágítás kiértékelése során érdemi vita nem volt a könyvtár vonatkozásában. A város kulturális életéhez azonban a könyvtár
mindenképpen szorosan kapcsolódik. Annak mőködését az önkormányzatnak biztosítani kell.
A könyvtár látogatottságához azért hozzátartoik az is, hogy
miután beszerzésre nagyon kevés jut, így nincs ami odaszoktatná az olvasó közönséget.
Gellai József alpolgármester emlékeztette a testületet a korábbi pótelıirányzati kérelmek elbírálására, azokat sem elızte
meg pénzügyi vagy egyéb vizsgálat.
A magam részérıl biztos vagyok abban, hogy a hivatal minden
esetben ellenırzi, hogy az összeg a kért helyen kerüle- e
felhasználásra - mondta az alpolgármester.

Szeretı Béla bizottsági elnök megítélése szerint tisztázni
kell, valóban szükség van-e a 200 ezer forint pótelıirányzatra, avagy kisebb összeg is elegendı. Ennek megítélésére mindenképpen igénybe kell venni a szakembereket, persze elképzelhetınek tartotta azt is, hogy a vizsgálat eredményeképpen kiderül, magasabb összegre van szükség. Éppen a képviselı aszszony védelmében kérte, hogy vizsgálják meg az igényt.
Gellai József alpolgármester hangsúlyozta, gyenge jellemnek
tartja azt, aki folymaatos kritikával illeti azt, aki nincs
jelen. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, most nem az
átvilágítás kiértékelése folyik, hanem egy pótelıírányzat
iránti kérelem elbírálása. Ugyanakkor a maga részérıl nincs
ellene annak, hogy a könyvtár gazdálkodását folyamatosan
ellenırízze akár a hivatal, akár valamely bizottság. Jelenleg
a testületnek a két határozati javaslatról kell döntenie, mely
homlokegenest eltér egymástól.
Csorba Csaba jegyzı úgy ítélte meg a Pénzügyi Bizottság véleményét, hogy egy elıkontról lehetıségét kérte biztosítani a
határozati javaslatával.
Tulajdon képpen minden egyes pótelıirányzat odaítélése úgy
történt, hogy kifizetés csak számlamásolat ellenében lett engedélyezve.
Szeretı Béla bizottsági elnök nehezményezte, hogy sem az intézményvezetı, sem annak gazdasági vezetıje nincs jelen az
ülésen. A maga részérıl rendezı elvnek javasolta, hogy a pótelıirányzatok odaítélésénél az utólagos elszámolás kitétel legyen. Inkorrektnek tartja azt is, hogy éppen egy önkormányzati
képviselı indít el pótelıirányzat kérési hullámot.
Dr. Kovács Béla módosító javaslatot terjesztett a testület
elé, melyben javasolta a kért pótelıirányzat megadását azzal a
feltétellel, hogy annak felhasználásáról az intézmény köteles
elszámolni, illetve a szigorú ellenırzéstıl sem szabad eltekinteni, mely már a kifizetések elıtt megindulhat és folyamatos lehet.
Gellai József alpolgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı 2 alternatíva,
illetve az elhangzott harmadik alternatíva között döntsön a
testület.
Az SZMSZ-nek megfelelıen elıször a módosító javaslatot, vagyis
a C alternatívát tette fel szavazásra, melyet a jelenlévık közül heten támogattak, heten ellene szavaztak.

Az A alternatívára szavazott két képviselı, ellene 12 képviselı, míg a B alternatívára 5 képviselı adta le szavazatát, 9
képviselı ellene szavazott. Tartózkodás nem volt.
Miután az ülést vezetı Gellai József alpolgármester szavazat
egyenlıséget állapított meg, így határozatot nem hírdetett.
/Bátori Gyula és Knapcsek Béla képviselık eltávoztak. A jelenlévık száma 12 fı./
Gellai József alpolgármester felhívta a testület figyelmét dr.
Kovács Béla azon javaslatára, mely szerint azon intézményeknél, ahol a testület év közben pótelıirányzatot biztosított,
hogy a Hivatal, illetve az önkormányzat külön ellenırzést végezzen annak felhasználásáról.
Szeretı Béla bizottsági elnök elviekben ezzel egyetért.
Dr. Kulcsár László képviselı a javaslatot úgy értelmezte, hogy
pótelıirányzat kérése esetén azt a gyakorlatot kívánta felülvizsgálni, hogy ne csak az ágazati bizottság véleményezzenek,
hanem a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság is. Azt a gyakorlatot kövesse a testület, hogy pénzügyi értékben, pótelıirányzatot és
hasonló költségvetést érintı dologban csak a Pénzügyi Bizottság és a jegyzıvel koordinálva véleményezzen. Hisz pénzügyi
kérdésben nem lehet másnak ágazati véleménye, csak a pénzügyi
és ellenırzı bizottságnak, amely dönt a folyamatokban, és
ellenıríznie is kell. A jegyzı úr pedig a hivatali hátterét
tudja ehhez adni.
Véleményem szerint ez lenne a javaslat, amit a jegyzı úr pontosítva mondott el.
Tehát mégegyszer hangsúlyozta, az a bizottság döntsön ezekben
a kérdésekben, aki elsısorban felelıs a költségvetés végrehajtásáért.
Gellai József alpolgármester úgy érzi, szinte már "Központi
Bizottságoti" hoz létre a testület a pénzügyi bizottságból,
hiszen elızetesen is és utólagosan is ı véleményez, ellenıríz.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök messzemenıkig tiltakozott az
ellen, hogy a szakbizottságok ne legyenek megkérdezve.
Dr. Kovács Béla képviselı arra hívta fel a figyelmet, hogy javaslatával csupán a fokozottabb odafigyelést szerette volna
elérni.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a testület túl nagy

toleranciát mutatott ezidáig a pótelıirányzatok ügyében. Igaz,
hogy a kérések jogosak és szükségesek voltak, azonban nem biztos, hogy minden esetben biztosítani is kellett volna ıket.
A Pénzügyi Bizottságnak éppen az a feladata, hogy minden esetben csak a legszükségesebb feladatokra járuljon hozzá a kifizetéshez, hiszen nem kerülhet a testület minden évben olyan
helyzetbe, hogy jóval nagyobb összegre vállal kötelezettséget,
mint ami felett rendelkezik.
A Pénzügyi Bizottság abban az esetben biztosan nem akadékoskodna, ha az általános tartalék összege több millió forint
lenne.
Dr. Kovács Béla képviselı határozati javaslatát visszavonta.
Dr. Kulcsár László képviselı Kovács képviselıtárs döntését tudomásul vette, azonban figyelembe véve, hogy e javaslatot a
jegyzı úr is támogatta, illetve célszerőnek tartotta, továbbra
is javasolta az ebben való döntést, illetve határozatba foglalást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte, hogy a határozatba kerüljön rögzítésre, miszerint szakmai véleményezés nélkül kerüljön az ellenırzés lebonyolításra.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy az SZMSZ szerint is lehetısége van a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságnak a
pótelıirányzatként biztosított összeg felhasználásának ellenırzésére.
A határozati javaslat ennek megerısítésére szolgált. Itt nem
arról van szó, hogy a pótelıirányzatok odaítélésénél figyelmen
kívül hagyják a szakbizottságok véleményét, csupán a pótelıirányzat felhasználásának ellenırzésérıl, hogy a pótelıirányzatként kapott összeg arra a célra lett-e felhasználva, amire
a testület biztosította.
Gellai József alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a
jegyzı úr által felvetetteket fogadja el. Javasolta, hogy a
jövıben a pótelıirányzatként kapott összegek felhasználásáról
a hivatal és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság közös ellenırzést
végezzen.
A javaslattal a képviselı-testület jelenlévı 12 tagja egyhangúlag egyetértett, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
316/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
önkormányzathoz tartozó intézmények pótelıirányzat kérésének helytadása esetén
annak felhasználásról ellenırzést végez.
A Képviselı-testület az ellenırzésre felkéri a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot,
valamint a jegyzıt.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Szeretı Béla biz. elnök
Vezetıi pótlékok meghatározása
Gellai József alpolgármester ismertette a következı elıterjesztést melynek témája a vezetıi pótlékok meghatározása. Kérte a témával kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy ez az elıterjesztés egy bizottsági véleményt takar. A közalkalmazotti törvény értelmében
a Városi Sportcsarnok vezetıje sorolható magasabb, illetve
alacsonyabb vezetıi beosztásba is, amit a képviselı- testület
megszavazhat. Ha a képviselı- testület a határozati javaslatot
fogadja el, abban az esetben a Sportcsarnok vezetıjét 100-200
%-os pótlék illeti meg. Amennyiben megszavazzák a magasabb vezetıi beosztását akkor 200-300 %-os vezetıi pótlék illeti meg.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottsági elnöke elmondta, a bizottság
a téma tárgyalása során a Városi Sportcsarnok vezetıjének a
140 %-os vezetıi pótlékot túl alacsonynak tartotta, az intézmény vezetıjére nézve leminısítıleg hatna. Kéri a tisztelt
Képviselıket elgondolkodni ezen.
Jenei Bálint képviselı javasolta a Sportcsarnok vezetıjét magasabb vezetıi beosztásba sorolni. Véleménye szerint figyelembe kellene venni a vezetı által végzett munka fontosság.
Balázs Imre képviselı a Bizottsági ülésen a 200-300 % közötti
vezetıi pótlék odaítélésérıl volt szó. Személyszerint a 220 %os vezetıi pótlék odaítélését javasolta.
Szeretı Béla Bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság a
Kulturális Bizottság javaslatát vitatta meg. Javasolta a
Sportcsarnok vezetıjének a 200 %-os vezetıi pótlék meghatáro-

zását.
Gellai József alpolgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt képviselıknek elıször a városi sportcsarnok vezetıjének magasabb vezetıi besorolásáról döntsenek, majd utánna tegyenek javaslatot a vezetıi pótlék %-os mértékére.
A Képviselı- testület a vita során egyetértett azzal, hogy a
sportcsarnok vezetıje magasabb vezetıi besorolásba kerüljön,
számára a vezetıi pótlék így kerüljön megállapításra.

Az elhangzott vélemények figyelembevételével az alpolgármester
szavazásra bocsátotta a városi sportcsarnok vezetıjének magasabb vezetıi besorolásba történı sorolásához a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és
2 tartózkodással egyetértett a városi sportcsarnok vezetıjének
magasabb vezetıi besorolásával, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
317/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
városi sportcsarnok vezetıjét 1994. január
1-ével magasabb vezetıi kategóriába sorolja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
318/1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati intézmények vezetıinek /kulturális
ágazatban/ vezetıi pótlékát 1994. január hó 1.
napjától az alábbiak szerint állapítja meg.

Oktatási Intézmények
Zeneiskola
1.sz. Napközi Otthonos Óvoda
2.sz. Napközi Otthonos óvoda
1.sz. Általános Iskola

200 %
205%
210 %
210 %

2.sz. Általános Iskola
3.sz. Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium
Bethlen Gábor Mg. Iskola
617.sz. Ipari Iskola
%
Közmővelıdési Intézmények:
- Városi Könyvtár
- Mővelıdési Központ
- Apolló Mozi
Sportintézmények:
- Városi Sportcsarnok

230 %
245 %
240 %
240 %
240

200 %
200 %
100 %

200 %

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
fentiek végrehajtására.
Határidı: 1994. január 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Jenei Bálint képviselı a Bizottsági ülésen elhangzott egy
olyan javaslat, hogy az 1.sz. Általános Iskola nyugdíj elıtt
álló vezetıjének a munkája elismeréseként 250 %-os vezetıi
pótlékot állapítson meg a képviselı-testület.
Dr.Kovács Béla képviselı egyetértett a Jenei képviselı által
elmondottakkal, de véleménye szerint ebben az esetben az intézményvezetı személyi alapbérének megemelése lenne célszerőbb.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó tájékoztatásul elmondta, hogy
a pótlék mértéke az intézményhez nem pedig az intézményvezetıhöz lett megállapítva. A pótlékok meghatározása a differenciálás az intézmény gyermeklétszáma és a vezetıi feladatok nagysága alapján történt. Mivel az önkormányzat csak 200 %-nak
megfelelı összegre kap fedezetet a felette lévı összeget az
önkormányzatnak kell kigazdálkodni. Ezért is vált szükségessé
a képviselı-testület felé beterjeszteni ezt a témát. A bizottsági ülésen elhangzott még, hogy a kiemelkedı, jó munkát végzı
vezetı elismeréseként a pótlék még plussz 10 %-kal megemelhetı. Véleménye szerint az 1.sz. Általános Iskola esetében más
módon kellene megoldani az intézményvezetıjének jutalmazását.

Dr.Valach Béla Bizottsági elnök javasolta a tisztelt képviselıknek határozatban rögzíteni, hogy az 1.sz. Általános Iskola
vezetı jutalmazására a képviselı-testület egy késıbbi ülésén
térjen vissza.
Gellai József alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket a
Valach képviselı által tett javaslatot fogadják el.

A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag 12 fı igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
319/1993./XI.09./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetértve Jenei Bálint képviselı javaslatával, az 1. számú Általános Iskola igazgatójának munkája elismeréseként nyugdíjba
vonulása elıtt személyi alapbérének emelését indokoltnak tartja.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
fentiek elıkészítésére és testület elé terjesztésére.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Egészségügyi intézmények vezetıi pótlékának meghatározása. Városi Gondozási Központ, Egészségügyi Intézmények Gondnoksága,
Bölcsıde, Szülıotthon.
Gellai József alpolgármester javasolta elıször a Pénzügyi és
Szociális Bizottságok által a Városi Gondozási Központ vezetıi
pótlékának mértékére tett határozati javaslatának elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag - 12
szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
320/1993./XI.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Gondozási Központ vezetıi pótlékának mértékét
1994. január 1.-tıl az A1 fokozat 230 %-ában
határozza meg.

Határidı: 1994. január 1.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Gellai József alpolgármester elmondta, a Bölcsıde, Egészségügyi Intézmények Gondnoksága és a Szülıotthon vezetıi pótlék
mértékének meghatározásánál a Bizottságok kétféle határozati
javaslatot terjesztettek be. Felkérte a jegyzıt szóban egészítse ki a határozati javaslatot.
Csorba Csaba jegyzı arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy
amennyiben lehetséges a 1. alternatívát fogadják el. A kérését
azzal indokolta, hogy egyrészt az egyéb megoldások közül lényegesen költségtakarékosabb, másrészt az egészségügy átszervezése indokoltá teszi a áttekinteni a munkáltatói jogköröket,
hatásköröket. Ebben az esetben az új szervezeti felállásnak
megfelelıen lehet behatárolni a vezetıi pótlékokat. Amennyiben
a képviselı-testület a 2. alternatívát fogadja el, abban az
esetben lényegesen nagy aránytalanságok alakulhatnak ki és nem
a legköltségtakarékosabb megoldás lenne.
Balogh Károlyné Intézményirányító csoport vezetıje az elhangzottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, hogy nem érti miért csak
az egészségügy területén kell spórolni.
Gellai József alpolgármester több hozzászólás nem lévén javasolta a tisztelt képviselıknek elıször az 1., majd a 2. alternatíváról szavazzanak.
A képviselı-testület szavazatai
Az 1.alternatívára 6 fı igennel
tartózkodott a szavazástól, míg
szavazott míg 3 fı tartózkodott

a következıképpen alakultak.
szavazat, 3 fı nemmel, 3 fı
2.sz. alternatívára 3 fı igen
a szavazástól.

Az ülést vezetı alpolgármester a szavazás alapján megállapította, hogy a témában döntés nem született hiszen egyik alternatíva sem kapta meg a szükséges, egybehangzó szavazatot, illetve az alpolgármester tartózkodott a szavazástól. /12 fı
volt jelen/.

Az alpolgármester felkérte a jegyzıt, hogy az elıterjesztés
további elıkészítése után terjesssze azt ismételten a testület
elé.
Adható illetménypótlékok
Gellai József alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket a
határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321 /1993./XI.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézményeknél adható illetménypótlékok
mértékével egyetért és egyben utasítja a hivatalt, hogy a költségvetés tervezésének elsı
lépcsıjében a pótlékokat vegye figyelembe, illetve éves kihatását tüntesse fel.

Határidı: 1994. január 1.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Tanulmányi- és sportversenyekre felkészítı pedagógusok jutalmazása.
Gellai József alpolgármester ismertette a következı elıterjesztést. Elmondta, hogy a Pénzügyi és a Kulturális Bizottság
az ügyet megtárgyalta, és egyetértett a tanulmányi-és sportversenyekre felkészítı pedagógusok jutalmazásával. Kérte a
tisztelt képviselıket a határozati javaslat elfogadására.

A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag -12
fı igen szavazattal- elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

322 /1993./XI.9./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
a tanulmányi- és sportversenyekre felkészítı
pedagógusok jutalmazásával.
A Képviselı-testülete megbízza a Kulturális,
Oktatási, Sport-és Kissebségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot az ünnepség megszervezésével
és a jutalmak odaítélésével.
A Képviselı-testület utasítja a hivatalt, hogy
a jutalmazásra szánt 300.000.-Ft-ot a költségvetés tervezésekor céltartalékként a Kulturális, Oktatási, Sport-és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság részére vegye figyelembe.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Az Iskolaszék jelölı bizottság tagjai az egyes oktatási intézményekben
Gellai József alpolgármester az elıterjesztéssel kapcsolatosan
elmondta, hogy a 1993. évi oktatási törvény értelmében minden
oktatási intézményben iskolaszéket, illetve óvodaszéket kell
létrehozni. A Kulturális Bizottság a fenntartó részérıl az
egyes intézményekben a következı jelölı bizottsági tagokat
javasolta elfogadásra. Kérte a témával kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag - 12 fı igen szavazattal elfogadta és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323 /1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993.
évi LXXIX. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó részérıl az egyes intézményekben a következı jelölı bizottsági tagokat
javasolja kinevezni.
1. sz. Önálló Napközi Otthonos Óvoda
- Gellai József,
- Hunya Lajos,
- Kóris Györgyné.

2. sz. Önálló Napközi Otthonos Óvoda
- Dr. Kovács Béla,
- Dr. Farkas Zoltán,
- Pocsaji Zsolt.
Zeneiskola
- Varga Gyuláné,
- Jenei Bálintné.
1.sz. Általános Iskola
- Knapcsek Béla,
- Kruchió Lajos,
- Balogh Károlyné.
2.sz. Általános Iskola
- Hornok Lajosné,
- Hangya Lajosné,
- Dr. Kulcsár László.
3.sz. Általános Iskola
- Iványi László plébános,
- Balázs Imre,
- Martinák Csaba.
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
- Jenei Bálint,
- Szeretı Béla,
- Dr. Valach Béla.
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképzı
- Dr. Koleszár József,
- Hunya Lajos,
- Dr. Valach Béla.
617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Szakközépiskola
- Kruchió Lajos,
- Martinák Csaba,
- Kóris Györgyné.
A Képviselı-testület megbízza a fent nevezett
képviselıket és önkormányzati dolgozókat az iskolaszék jelölıbizottsági tagságból eredı feladatok ellátásával.
Határidı: 1993. november 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Oktatási Albizottság létrehozása
Gellai József alpolgármester az elıterjesztés ismertetése során elmondta, hogy a Kulturális Bizottság javasolta az Okta-

tási Albizottság létrehozását, elnökének dr. Kovács Bélát javasolták felkérni.
Miután az elıterjesztéssel kapcsolatosan vélemények, hozzászólások nem hangoztak el, az alpolgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 11 fı igen, 1 fı
tartózkodás, és 1 fı ellene szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324 /1993./XI.09./számú határozta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság javaslatával egyetért, az
Oktatási Albizottság létrehozását támogatja.
Az Oktatási Albizottság elnökének felkéri dr.
Kovács Béla képviselıt.
A Képviselı-testület az Oktatási Albizottság
tagjaira tett javaslattal egyetértett, azokat
elfogadta.
Tagjai:
Szabó Istvánné óvodavezetı
dr. Csoma Antalné óvodavezetı
Sági Attila igazgató
Kovács Gábor igazgató
Farkas Istvánné igazgató
Ladányi Gáborné igazgató
Gubucz József igazgató
R. Nagy János igazgató
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
SZMSZ mellékletének kiegészítésére.

Határidı: 1993. november 15.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Gyomandrıdi Spartacus Testnevelési Kör támogatási kérelme
Dr. Farkas Zoltán Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy
mivel a kérelemmel kapcsolatosan a Pénzügyi Bizottsággal nem

történt meg az egyeztetés, ezért szeretné az elıterjesztést a
következı testületi ülésig visszavonni.

A Képviselı-testület a Kulturális Bizottság elnökének kérelmét
egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325 /1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális, Oktatási Sport és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság által beterjesztett elıterjesztés tárgyalását a következı Képviselıtestületi ülésig visszavonja.
A Képviselı-testület utasítja a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottsággal
az egyeztetést hajtsa végre.

Határidı: 1993. december 15.
Felelıs: Dr. Farkas Zoltán Bizottsági elnök
Sportkoncepció
Dr. Farkas Zoltán Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a
Képviselı-testület megbízta a Bizottságot, hogy a városi
sportkoncepciót dolgozza ki. A Bizottság a sportkoncepció kidolgozása során arra az álláspontra jutott, hogy mivel elıre
nem tudható, hogy a város lakossága a jövıben milyen sportot
kíván majd folytatni, illetve milyen szakosztályokat kíván
majd mőködtetni, ezért onnan próbáltak elindulni, hogy milyen
költség szükséges a jelenlegi helyzetet felszínen tartani, illetve a Városi Sportcsarnok eredményes mőködését biztosítani.
Szeretnék ha minél több sportszervezet jönne létre a városban,
szakosztályi munka lenne és minél többen sportolnának a városban. Ehhez kellene valamelyest a pénzügyi feltételeket megteremteni a városnak.
Dr. Valach Béla Bizottsági elnök igen értékesnek és érdekesnek ítélte meg a sportkoncepcióról készített anyagot. Messzemenıkig egyetértett az elvekkel, egyetért azzal, hogy a városi sportéletet ezen irányelvek figyelembe vételével kell a
távlati idıszakban kialakítani. Azonban az felsorolt összegeket tekintve így nem lesz kivitelezhetı.

Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnökének véleménye, hogy
amennyiben a tisztelt Képviselık elfogadják azt, hogy a 1994.
évi költségvetésbıl a város 1,5 %-ot biztosít a sport támogatására, a sportolási feltételek megteremtésére, nem lesznek
messze a valóságtól. Más városok tekintetében ez a 1,5 % már
egy-két százalékkal megemelkedett.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a sportkoncepció alkalmas arra, hogy távlatokban megjelölje a súlyponti feladatokat. Javasolta a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a 1,5 %
-ot elfogadni a városi sport mőködtetésére mint tervezési
irányelvet.
Dr. Kovács Béla képviselı a sportkoncepcióval egyetértett és
nagyon örülne, ha 1994. évi költségvetésbıl valóban 1,5 %-ot
lehetne a városi sportra fordítani. Mindenekelıtt arra kell
törekedni, hogy a várost mőködtetni tudjuk és majd annak arányában lesz látható, hogy mennyi az az összeg ami a városi
sportra költhetı.
Gellai József alpolgármester a maga részérıl is jónak tartotta
a sportkoncepciót, mindenképpen hasznos a 1994. évi költségvetés tervezésének tekintetében is. A 13. pont, amely a Béke faházzal kapcsolatos, " hogy a tulajdonviszonyok rendezése után,
lehetıség szerint a tábor környékén lévı erdıs területet a táborhoz kell csatolni " megkívánta jegyezni, hogy tudomása szerint a hivatal kapott erre vonatkozólag jelzést, hogy a területet meg kell vásárolni, de mivel a hivatal ez ügyben nem lépett idıben a területet valaki megvásárolta. Kérte a hivatalt, hogy a jövıben ilyen lehetıség esetében a legrövidebb
úton cselekedjen.
A határozati javaslatot annyiban javasolta módosítani, hogy a
Képviselı -testület a sportkoncepció elveivel egyetért megvalósítását támogatja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
1994. évi költségvetés elıkészítésének elsı ütemében az éves
költségvetés maximum 1,5 % -át vegye figyelembe.

A Képviselı- testület az alpolgármester által tett módosító
javaslatot vita nélkül egyhangúlag elfogadta és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326 /1993./XI.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a sportkoncepció elveivel egyetért, megvalósítását támogatja.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármester Hivatalt, hogy az 1994. évi költségvetés elıkészítés elsı ütemében az éves költségvetés maximum 1,5 % -át állítsa be sport célokra.
Határidı: 1994. évi költségvetés készítése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után szót kért Babos Lászlóné, a
sportcsarnok igazgatója.
Babos Lászlóné Városi Sportcsarnok igazgatója elmondta, hogy
szeretnék a gyermekek ortopédiai szőrését és az azt követı
gyógytestnevelést a sportcsarnokba bevezetni. Ennek megvalósításához pályázat benyújtására van lehetıség, azonban a pályázat benyújtásához szükség van arra, hogy a képviselı-testület
a dologi és bérköltség egy részének biztosítására kötelezettséget vállaljon.
Balogh Károlyné Intézményirányító csoportvezetı véleménye szerint, a pályázatban szükséges bizonyos adatokat is feltüntetni. Célszerőnek tartaná elsıként ezeket beszerezni.
Gellai József alpolgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a kérelmet bıvebb információk után vitassák meg,
illetve a képviselı-testület bízza meg a Városi Sportcsarnok
igazgatóját, hogy a hiányzó adatokat, információkat szerezze
be és terjessze a képviselı-testület elé.

A Képviselı -testület az alpolgármester úr által tett javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327 /1993./XI.09./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete felkéri a
Városi Sportcsarnok igazgatóját, hogy az ortopédiai szőrés és gyógytestnevelés bevezetésének
feltételeit dolgozza ki és terjessze a testület
elé.

Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Babos Lászlóné igazgató
Közmőépítések támogatása
Gellai József alpolgármester ismertette az elıterjesztést, elmondta, hogy a Városfejlesztı és a Pénzügyi Bizottságok a kért
támogatást megtárgyalták, és támogatták a fel nem használt
pénzösszegbıl a gáz és a parkoló megépítését.
Kérte a tisztelt képviselıket a két Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı- testülete
328 /1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmőépítések támogatásával egyetért.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
fel nem használt pénzösszeget a Kálvin J. utcai
gáztársulásnak, illetve a parkolót építı vállalkozóknak a szükséges mértékben utalja át.
Határidı: 1993. november 15.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A Sallai Imre utca nevének módosítási kérelme
Gellai József alpolgármester az elıterjesztéssel kapcsolatosan
elmondta, a gyomaendrıdi Evangélikus egyházközösség kérelemmel
fordult az Önkormányzathoz, hogy a Sallai Imre utca névét változtassa meg Luther Márton névre. Az Ügyrendi Bizottság a kérelmet elızetesen megvizsgálta és a képviselı-testület korábbi
határozatait figyelembe véve, kikérte az érintett utca lakóinak véleményét. A visszaérkezett válaszlapok összegzéseként
megállapították, hogy az utcanév módosítását a lakók nem támogatták.
Dr. Farkas Zoltán Bizottsági elnök véleménye szerint mivel az
utca 1945 elıtt is a Luther nevet viselte, Luther Márton szü-

letésének 500 éves évfordulója alkalmából az utcának vissza
kellene adni ısi nevét. Az Önkormányzat részérıl ez egy gesztus lehetett volna.
Mivel több vélemény, hozzászólás a témával kapcsolatban nem
hangzott el, az alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket a
határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 11 fı igen szavazattal, 1 fı ellen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329 /1993./XI.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete méltányolja a gyomaendrıdi Evangélikus egyházközségnek a Sallai Imre utca nevének módosítási kérelmét, azonban a korábbi névmódosítási gyakorlatra figyelemmel, az érintett lakosság többségének egyetértéséig azt nem hajtja végre.
A képviselı-testület felkéri az érintett választókerület, valamint az egyházközség képviselıjét, hogy a soron következı képviselıi lakossági fórumon térjen ki az egyházközségi névváltoztatási kérelemre az álláspontok közelítése érdekében.
Határidı: azonnal, illetve 1994. március 31.
Felelıs : Gellai József biz. elnök

Joó Gábor és Felesége Gyomaendrıd, Vásártéri Ltp.B/A/2. szám
alatti lakosok lakásvásárlási ügye
Gellai József alpolgármester az elıterjesztéssel kapcsolatosan
elmondta, hogy a nevezettek ezirányú kérelmét a Szociális Bizottság korrában már tárgyalta, és mivel megállapítást nyert,
hogy nem elsı lakáshoz jutokról van szó, a kérelmet elutasította. Az ügyfél az elutasító határozatot megkapta, de fellebbezéssel nem élt, s most ugyanazon kérelmét nyújtotta be
méltányosságból történı elbírálás céljából. A Szociális Bizottság a kérelmet megvitatta, de adatok hiányában nem tudott

az ügyben dönteni, ezért javasolta a kérelmet
adatkiegészítésre a kérelmezınek visszaadni.
Jenei Bálint képviselı elıljárójában elmondta, hogy a kérelmezı felesége az unokahúga, ezért etikailag is úgy tartja helyesnek, hogy a szavazásnál ebben a kérdésben nem vesz részt.
A Szociális Bizottság elnöke beleegyezését adta, hogy a hiányzó adatokat a tisztelt képviselıkkel ismertesse.
Ennek megfelelıen a következı tájékoztatást adta: Joó Gábor
leírta, hogy sem a házasságkötés elıtt, sem jelenleg ingatlan
tulajdonnal nem rendelkezik, betétkönyvben elhelyezet pénzértéke nincs. Havi átlag keresete bruttó 13.500.- Ft. Felesége
bruttó keresete múlt évben 14.500.- Ft, január 1-tıl 17.900.Ft
ez megfelel havi 13.500.-Ft nettó keresetnek. Mivel felesége
1993. április 1. óta ikerterhesség miatt táppénzen van, ez az
összeg jóval kevesebb. 1993. október 29-én felesége két fiú
gyermeket szült, jelenleg is kórházban van.
A felesége tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Fı út 173179/30.szám alatti lakást, amelyen az OTP felé még 120.000.-Ft
hiteltartozás van, 700.000.-Ft-ért tudnák értékesíteni.
Az általuk megvásárolni kívánt Gyomaendrıd, Vidovszky u. 6.
szám alatti családi ház értéke 1.300.000.-Ft. A családi ház
megvételéhez mintegy 700-750 ezer forint hitel felvételére
lenne szükségük, amennyiben a kért 100.000.-Ft-os támogatást
megkapnák, abban az esetben ez az összeg csökkenne. Végezetül
leírta, hogy a család egy fıre esı átlag havi jövedelme a két
gyermek megszületésével havi 6.320.-Ft.
Hangya Lajosné Szociális Bizottság elnöke elmondta ebben az
esetben kivételes méltányosságról lehet szó, mivel nevezettek
nem minısülnek elsı lakáshoz jutóknak. A hiányzó adatok birtokában az igény jogosnak tartható, és a képviselı-testület
100.000 Ft.-os kamatmentes kölcsön odaítélésérıl, illetve nem
odaítélésérıl kell hogy döntsön. A maga részérıl az információk fegyelembevételével a támogatás odaítélését javasolta.
Gellai József alpolgármester az elhangzottak alapján kérte a
testület döntését. Javasolta a testületnek a 100.000 Ft kamatmentes kölcsön méltányosság jogcímén történı odaítélését.

A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
330/1993./XI.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. B/A/2. szám alatti lakosok részére
kivételes méltányosság jogcímén 100.000 Ft
kamatmentes hitelt biztosít a család lakásproblémájának megoldására.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a kölcsönszerzıdés megkötésére.
Határidı: 1993. december 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Tóth István és Gyomaendrıd Város Önkormányzata közötti öröklési szerzıdés megkötése.
Gellai József alpolgármester felkérte a tisztelt képviselıket
a Szociális Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/1993./IX.09./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem köt
öröklési szerzıdést Tóth István Gyomaendrıd,
Mátyás király u. 5/1. szám alatti lakossal.
Határidı: 1993. december 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Beszámoló a" Béke" faház 1993. évi mőködésérıl.
Gellai József alpolgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a " Béke " faház 1993. évi mőködésérıl készített beszámolót vegye tudomásul.

A Képviselı-testület a " Béke" faház 1993. évi mőködésérıl készített beszámolót egyhangúlag elfogadta, és tudomásul vette.

Az írásos elıterjesztések után bejelentésekre, interpellációkra került sor.
Balázs Imre képviselı felkérte a jegyzıt, hogy a helyi újságon
keresztül tájékoztassa a lakosságot arról, miszerint a szilárd
útburkolat mellett lakók kötelesek a háztartási szemetet kukában elhelyezni, illetve ezen rendelet végrehajtása során milyen méltányossági tényezıket vesz figyelembe.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy egy 1991.évi
rendeletrıl van szó, aminek a végrehajtása már két évet csúszott. A rendelet értelmében minden szilárd útburkolat mellett
lakó, aki nincs bekötve az intézményes szemét szállításba,
köteles a háztartási szemetet kukában elhelyezni, és a
GYOMASZOLG Kft.-vel szemétszállítási szerzıdést kötni. Minderrıl a lakosság a helyi újságon keresztül kapott értesítést,
valamint az érintett lakók levélben megkapták a felszólítást.
A végrehajtás tekintetében a jegyzı egyéni kérelemre egyszemélyes háztartás esetén, illetve azon nyugdíjasok esetében,
akiknek a nyugdíj összege a létminimum alatt van felmentést
adhat. Megkívánta még jegyezni, hogy a rendeletet ajövıben módosítani szükséges, hogy az újonan épült szilárdútburkolat
mellett is kötelezıvé váljék az intézményes szemétszállítás.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a lakosságnak a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a szemáttároló kukáknak az ára
igen magasra emelkedett. Javasolta a következı testületi ülésre egy olyan konstrukció kidolgozását, amely a ténylegesen rászorulók esetében enyhítené a szemáttárolónak az egy összegben
történı kifizetését, például igény esetén megelılegezhetné az
összeget, vagy méltányosság eseteben 50 % kifizetését átvállalhatná a hivatal.
Amennyiben a testület nem próbál valamint tenni, esetleg állampolgári engedetlenséggel fogja magát szembe találni.
Csorba Csaba jegyzı tolmácsolta a polgármester úr és a
Gyomaendrıdi Híradót szerkesztı Bíró Károly kérését. Amennyiben a tisztelt Képviselı-testület a megjelent Gyomaendrıdi
Híradó próbaszámát elfogadhatónak találja, a képviselıtestület a korábbi határozattól eltérıen a második próbaszámtól eltekinthet, valamint a képviselı-testület Bíró Károly
kinevezheti a híradó felelıs szerkesztıjének.
Gellei József alpolgármester kérte a tisztelt Képviselıket

mondják el véleményüket a Gyomaendrıdi Híradóról.
Balázs Imre képviselı jónak és érdekesnek tartotta az újságot.
Gellai József alpolgármester a maga részérıl is jónak tartja,
a lakosság is örömmel fogadta a Gyomaendrıdi Híradó újbóli
megjelenését.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnökének nem volt ellenvetése
a szerzıdés megkötésével, de szerette volna megtudni, hogy a
próbaszám elkészítése mibe került, és milyen idıtartamra javasolta a polgármester úr a szerzıdést megkötni.
Hunya Lajos képviselı mindenképpen fontosnak tartotta a
Gyomaendrıdi Híradó további megjelentetését.
Hangya Lajosné Bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a hivatal kössön szerzıdést a lap szerkesztıjével, és javasolta a
bérét bruttó 22.000.-Ft-ban megállapítani.
Jenei Bálint képviselı a maga nemében elfogadhatónak tartotta
az újságot. Javasolta, hogy érdemi döntést csak a költségek
megismerése után hozzon a képviselı-testület. A következı ülésen vissza kell rá térni. A következı szám elkészítéséért javasolta, hogy a korábban javasolt jövedelmet kapja meg a szerkesztı.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint a médiáknak, így a Gyomaendrıdi Híradónak sem feltétlenül kell nyereségesnek lenni, az erkölcsi haszna, értéke sokkal nagyobb.
Gellai József alpolgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy a Gyomaendrıdi Híradót további három hónapon keresztül jelentesse meg. A Híradó szerkesztésére a további három hónapra Bíró Károlyt kérje fel a
testület.
A szerkesztınek az újság szerkesztéséért bruttó 17.500 Ft díjazást javasolt meghatározni.
A Képviselı-testület bízza meg a jegyzıt a szerkesztıvel való
szerzıdés megkötésével, illetve a Kulturális Bizottságot, hogy
a januári testületi ülésre tegyen javaslatot a Gyomaendrıdi
Híradó további megjelentetésérıl.
A javaslattal a testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással
egyetértve a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
332/1993./XI.09./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Híradó további három számának
megjelenésével egyetért.
A Képviselı-testület a három szám szerkesztésére felkéri Bíró Károly urat.
A Képviselı-testület a szerkesztés díjazását havi bruttó 17.500 Ft-ban határozza
meg.
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt,
hogy Bíró Károllyal a fentieknek megfelelıen kösse meg a szerzıdést, illetve felkéri a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
hogy a januári testületi ülésre készítsen
elıterjesztést a Híradó további megjelentetésérıl.
Határidı: 1994. január 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
dr. Farkas Zoltán biz. elnök
Gellai József alpolgármester, levezetı elnök több hozzászólás,
interpelláció nem lévén az ülést bezárta.
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