Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. január 11-i
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.
Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach
Béla, Várfi András képviselık,
Megyeri László aljegyzı, Tímárné Binges Irén, Pápai
Pálné, Kurilla János, Gyuricza Máté, Nagy Istvánné,
Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Nagyné
Látkóczki Margit kirendeltség vezetı, dr. Debreceni
Gizella jogász,
dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervek képviselıi,
valamint a sajtó képviselıi,
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit, valamennyi megjelent vendéget. Külön köszöntötte az jelenlévı Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt 18 fı
képviselı. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Knapcsek Béla és
Garai János képviselı urakat.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- az elmúlt év utolsó napjaiban rendkívüli helyzet állt elı a
Körös-folyón levonuló árhullám miatt. A Megyei Védelmi Bizottság
elrendelte a III. fokú készültséget, amely azt jelenti, hogy az
önkormányzatnak is be kellett lépni és segítséget kellett adni a
védekezési munkálatokhoz.
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- január 9-én néhány képviselıvel, az alpolgármester úrral látogatást tettek az új Közösségi Házban a volt Déryné Mővelıdési
Házban,
- a Városi Egészségügyi Intézmény szervezetének átalakításáról
folytatott megbeszélést a hivatal vezetése az Intézmény megbízott vezetıjével, az Egészségügyi Bizottság elnökével. Az ott
elhangzottakat a mai délelıtti ülésén az Egészségügyi Bizottság
is megtárgyalta és állásfoglalását, javaslatát beterjesztette a
képviselı-testület jelen ülésére,
Néhány szót szólt az ÁNTSZ által elrendelt 0-3 éves korú gyerekek és terhes anyák részére történı ingyenes zacskós víz kiosztása körül felmerült gondokról, amely fıleg az endrıdi településrészen okozott nagyobb problémát.
Befejezésként elmondta, a képviselı-testület soron következı
ülésére 1995. január 25-én de. 9 órai kezdettel kerül sor.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat a bizottsági elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem volt, így a polgármester
az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta elfogadni. Az
1. napirendi pontként javasolta a Városi Egészségügyi Intézmény
szervezetének átalakításáról szóló elıterjesztés, 2. napirendként az Állami Számvevıszék által végzett ellenırzésrıl készül
jelentést javasolta megvitatni, míg 3. napirendi pontként a
Gyomaszolg Kft. helyzetének áttekintését javasolta megtárgyalni
zárt ülés keretében.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozata meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1996./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1./

Városi Egészségügyi Intézmény szervezetének átalakítása

2./

Tájékoztató az ÁSZ Önkormányzati és Területi
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Ellenırzési Igazgatósága Békés Megyei Kirendeltsége által végzett, a Gyomaendrıd Város
Önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseire fordított pénzeszközök felhasználásának
ellenırzésérıl
3./

A Gyomaszolg Kft. helyzetének áttekintése
Határidı: azonnal

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester felkérte Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszonyt röviden
tájékoztassa a tisztelt képviselı-testületet és a jelenlévıket a
parlamentben folyó munkáról.
Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı elsıként köszöntötte a
polgármester urat a képviselı-testület tagjait és valamennyi
megjelentet.
Az elmúlt egy hónapban a parlamentben folyó feszített munka miatt nem volt módja részt venni a képviselı-testület ülésén, tájékoztatást adni a parlament munkájáról.
Mint bizonyára a jelenlévık elıtt ismeretes az elmúlt napokban a
Magyar Közlönyben megjelent az 1996. évi költségvetési törvény
hatályos szövege.
Ez a törvény több olyan eredményt is tartalmaz, amely Önök elıtt
is ismeretesek. Rész összefüggéseit tekintve jó elemek is találhatók benne, ilyen elsısorban a többszörösen hátrányos, forráshiányos települési önkormányzatok normatív támogatásának kérdése, amelybe ilyen szempontból Gyomaendrıd is mint forráshiányos
település beletartozik. A települések mintegy 2/3 -a forráshiányos Magyarországon, amelynek egyik oka, hogy a települések zöme
1.500 lélekszám alatti, a másik oka az igen magas munkanélküliségi százalék.
Sajnálatosan Békés megyében a második legmagasabb munkanélküliségi ráta igaz Gyomaendrıd településre. Ilyen településeken
nyilvánvaló felértékelıdik a kötelezı feladatok ellátásához elıírt normatíva emelésének kérdése. Ilyen szempontból vitathatatlan eredménye az 1996. évi költségvetésnek, hogy a korábbi évekhez képest a kötelezı feladatot jelentı iskolai normatíva emelése, illetve az a tény, hogy az iskolai és óvodai normatíva közötti különbség megszőnt és ezáltal az óvodai normatíva 100 %-os
emelésben részesült. Ez mindenképpen olyan pozitívum, amelyet
illik és meg is kell becsülni, még akkor is, ha ez a megemelt
óvodai normatíva sem fedezi a teljes költségeket.
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Mindez azokon a településeken nem jelent semmit, ahol megvolt a
lehetısége a normatív támogatás kiegészítésére.
A kötelezı feladatok ellátását, azok egy részét finanszírozó
normatívák feltétlen pozitívan befolyásolhatják az önkormányzatok feladat ellátó képességét, még akkor is ha jelen esetben az
személyi jövedelemadóból 25 % marad helyben.
Az eddig felsoroltakon kívül számtalan olyan összefüggése van a
1996. évi költségvetésnek, amely mégis negatív felhangot és kicsengést jelentet több országgyőlési képviselı számára és determinálták oly módon a költségvetést, hogy sajnálatos módon személy szerint az idei évben sem tudott megszavazni. Ennek egy jelentıs oka van, mégpedig a privatizációs bevételek kérdése.
A jelenlévık elıtt bizonyára ismeretes, hogy jelentıs privatizációs bevételhez jutott a költségvetés. A számítások szerint ez
az összeg 430 milliárd forint felett van. Az eredeti tervek szerint 150 milliárd forint lett volna az az összeg, amely a belsı
adóság finanszírozására használtak volna fel. Két országgyőlési
képviselı beadott egy módosító indítvány arra vonatkozóan, miszerint a privatizációból származó bevételt vissza kell fordítani az államadósság könnyítésére. A módosító indítvány szavazása
körül természetesen óriási vita alakult ki a parlamentben, végül
105 nem, 250 igen és 13 tartózkodás mellett a parlamenti képviselık megszavazták ezt az indítványt. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a nemmel szavazok valamennyien szocialista képviselık voltak. Természetesen ez a döntés számukra nem fogadható el,
-véleményük szerint a privatizációs bevétel egy részét munkahely
és infrastruktúra teremtésére kellene felhasználni-, ezért módosító indítványt fognak benyújtani a privatizációs bevételek kérdésének újra tárgyalására.
Akkor, amikor az ország munkanélküliségével ilyen súlyos gondok
vannak mint jelenleg Magyarországon, akkor elsı és legfontosabb
feladat új munkahelyek teremtése.
Bejelentésként elkívánta mondani, hogy Kis Péter új munkaügyi
miniszter az elkövetkezı hetekben látogatást tesz Gyomaendrıdön.
Látogatásának célja, hogy konkrétan meggyızıdjön azokról a kérdésekrıl, amelyek a munkahely teremtés szükségességét jelentik.
A polgármester úrtól kapott a város foglalkoztatási problémáit
érintı kérdésekkel foglalkozó ismertetı anyagot a miniszter úr
rendelkezésére fogja bocsátani.
Szintén az elkövetkezı hetekben a körzetben felmerülı privatizációs kérdések értelmezésének, céljából Suchman Tamás privatizációs miniszter úr tesz látogatást Szarvason.
Röviden tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy melyek azok a
törvények, amelyek - a parlament 1996. év I. félévi munkája so-
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rán- megalkotásra, illetve módosításra kerülnek.
Az országgyőlési képviselıi munkájával kapcsolatban elmondta, az
elmúlt hetekben a két új miniszter úrral folytatott tárgyalást.
Kiss Péter Munkaügyi miniszter úrral a térséget érintı foglalkoztatási problémák kérdésében, Magyar Bálint Közoktatási miniszter úrral pedig a kistelepülések nevelési és oktatási intézményei, az oktatás finanszírozása és a közalkalmazotti jogviszonyban lévı pedagógusok foglalkoztatásának kérdésérıl.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a képviselı asszonynak a beszámolót.
Ezt követıen elmondta, az ülés megkezdése elıtt Ladányi Gáborné
a 3. számú Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy a napirendi
pontok megtárgyalása elıtt rendkívüli bejelentést szeretne tenni. Kérte a tisztelt képviselıket adjanak helyt az igazgató nı
kérésének.
Ladányi Gáborné igazgató nı megköszönte a bejelentés lehetıségét, majd elmondta, az elmúlt napokban az intézményben olyan
probléma állt elı, melynek megoldására 48 órán belül kell olyan
döntést hoznia, amely komoly mőszaki probléma megoldását jelentené és természetesen olyan komoly anyagi kiadást is eredményez,
amely érintené az önkormányzat 1996. évi költségvetését, valamint a városfejlesztési koncepciót. Éppen, ezért a képviselıtestület hozzájárulása nélkül egy személyben nem hozhat döntést
a felmerült probléma megoldására vonatkozóan.
Konkrétan a 3. számú Általános Iskola szennyvíz elvezetı vezetékrendszerének meghibásodásáról van szó, amely annak idején,
úgy lett kiépítve, hogy a szennyvizet közvetlenül az élı Körös
folyóba vezeti. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság szarvasi szakasz mérnökségtıl jött felszólítás alapján a meghibásodást 48
órán belül meg kell szüntetni.
A helyszínre érkezı szakemberek számítása szerint a meghibásodott vezetékrendszer cseréjének a költsége 786.000 Ft+ÁFA.
Tehát a hiba elhárításának egyik lehetısége lenne a vezeték teljes cseréje, vagy pedig a meghibásodott szakasz lezárása után
napi szennyvízszippantást kellene végeztetni, amelynek költsége
3.000 Ft/nap.
Tulajdonképpen azért is problémát jelent most errıl döntést hozni, mivel tudomása szerint az önkormányzat tervei között szerepel az endrıdi Népligetben a szennyvízcsatorna kiépítése. Amenynyiben erre ebben az évben sor kerül, úgy értelmetlen lenne a
meghibásodott vezetékcserére közel 800.000 Ft-ot költeni. Ezen
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kívül a döntés során figyelemmel kell lenni arra, hogy mindezidáig az intézmény szennyvízelvezetése szabálytalanul történt,
mivel tudomása szerint az élı folyóba nem szabadna szennyvizet
engedni.
Kérte a tisztelt képviselık témával kapcsolatos állásfoglalását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl egyenlıre a napi szennyvízszippantásra vonatkozó megoldást támogatná a ligeti
átemelı sürgıséggel való megépítéséig és a nyomóvezeték kiépítéséig. Addig, amíg a szennyvízcsatornára való rácsatlakozási lehetıség nincs meg, addig a napi szennyvíztisztítás költségeit a
képviselı-testületnek át kell vállalni, a liget átemelı megépítésének problémáját pedig sürgıséggel meg kell tárgyalni.
Dr. Frankó Károly polgármester arra a kérdésre kért választ, miszerint az endrıdi Népliget szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése szerepelt e a város szennyvízprogramjában.
Kurilla János mőszaki csoportvezetı a feltett kérdésre válaszolva elmondta, e térség szennyvízcsatorna kiépítése céltámogatásra
be lett nyújtva. Ennek elbírálásáig viszont e problémát meg kell
oldani, ami abból áll, hogy a szennyvíz nyomóvezetéket és az ehhez tartozó átemelı kiépítését. Ennek teljes költsége 5-6 millió
forint között van.
Mőszakilag ez a megoldás az elfogadhatóbb, mivel ez az iskola
szennyvízgondját hosszú idıre, véglegesen megoldja. A jelenlegi
rendszer meghibásodásának kijavítása véglegesen nem oldja meg a
problémát, mivel a javítással nem érintett szakasz - korábbi
évek tapasztalatai alapján - bár mikor meghibásodhat, javítása
beláthatatlan összeget emésztene fel.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként az alábbi határozati javaslatot terjesztette a tisztelt képviselı-testület
elé.
A képviselı-testület utasítsa a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy sürgıséggel dolgozza ki a
Népliget és Hídfı étteremnél meglévı szennyvízcsatorna közé elhelyezendı szennyvíz nyomóvezeték és szennyvízátemelı kiépítésének mőszaki körülményeit, költségkihatását, és mőszakilag legrövidebb idın belüli megvalósítását. Ennek kiépítéséig a
3.számú Általános Iskola szennyvízgyőjtését és elszállítását oly
módon kell megoldani, hogy a jelenlegi szivattyú aknában le kell
választani a Hármas-Körös folyó felé vezetı szennyvíz nyomóvezetéket és így az aknát szennyvízgyőjtınek kell használni, szip-

6

pantásos megoldással üríteni.
A végleges kiépítés, valamint az addig felmerülı költséget az
önkormányzat 1996. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag 18
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1996./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy sürgıséggel
dolgozza ki a Gyomaendrıd Népliget és Hídfı
Étteremnél meglévı szennyvízcsatorna közé
elhelyezendı szennyvíz nyomóvezeték és
szennyvízátemelı kiépítésének mőszaki körülményeit, költségkihatását, és mőszakilag
legrövidebb idın belüli megvalósítását.
Ennek kiépítéséig a 3. számú Általános
Iskola szennyvízgyőjtését és elszállítását
oly módon kell megoldani, hogy a jelenlegi
szivattyú aknában le kell választani a Hármas-Körös folyó felé vezetı szennyvíz nyomóvezetéket és így az aknát szennyvízgyőjtınek
kell használni és szippantásos megoldással
üríteni.
A végleges kiépítés, valamint az addig
felmerülı költségeket a képviselı-testület
az 1996. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1996. július 30.
Felelıs: Városfenntartó, Fejlesztıs és Környezetvédelmi bizottság
Városi Egészségügyi Intézmény szervezetének átalakítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, mint ahogy a tisztelt képviselı-testület elıtt is ismeretes az elmúlt évben gazdasági visszaélés történt az Egészségügyi Intézménynél. A gazdasági vezetıt fegyelmivel elbocsátották, az intézmény igazgató fıorvosa pedig 1995. december 31ével írásban beadta felmondását. A képviselı-testület 1995. december 26-i ülésén a igazgató fıorvos felmondását elfogadta, és
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a továbbiakban dr. Gedei Margit szemész szakorvost bízta meg az
intézmény vezetésével.
A fennálló körülmények miatt merült fel a hivatal vezetésében az
intézmény szerkezet átalakításának gondolata, amelyre többféle
alternatíva is kidolgozásra került. Ezen elképzeléseket, alternatívákat az Egészségügyi bizottság is megvitatta és álláspontját a képviselı-testület mai ülésére beterjesztette.
Kérte a tisztelt képviselıket mondják el véleményüket, észrevételeiket az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdésként felvetette, hogy a határozati javaslat 2. pontjában
meghatározott feladatok elkészítésérıl szóló javaslatot a testület melyik ülésére terjessze be a jegyzı.
Megyeri László aljegyzı elmondta, az Egészségügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslat 2. pontja szerint a városi
bölcsıde, amely eddig az Egészségügyi Intézmény egysége volt, a
jövıben önálló jogi személyiségő, szakmailag önálló intézménnyé
válna, a gazdálkodási jogkörét tekintve részben önálló költségvetési szerv lenne, amely feladatot a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi csoportja látná el.
Amennyiben a bölcsıde intézmény létrehozásával kapcsolatos feladatnak az elkészítését, kidolgozását a képviselı-testület a
jegyzı feladatául meghatározza, úgy szükségessé válik a jogszabályból következıen- az érdekegyeztetı tanács az alkalmazotti közösség, valamint a közalkalmazotti tanács véleményének
kikérése. Ezen vélemények megléte után kerülhet sor az intézmény
átszervezésérıl és alapításáról szóló döntésjavaslat, valamint
az alapító okirat beterjesztésére várhatóan a képviselı-testület
februári ülésére.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl úgy érezte, nem
biztos, hogy az lesz a leghelyesebb döntése a testületnek, hogy
kimondja a városi bölcsıde önálló intézménnyé válását.
Nem látható, hogy pénzügyileg ez a megoldás nem kerül e többe a
jelenlegi formában történı mőködtetéstıl.
Azzal egyetértett, hogy a bölcsıde váljon ki az Egészségügyi Intézménytıl, csak a megoldás módjával nem értett egyet. Véleménye
szerint meg kellene vizsgálni más alternatívákat is. Esetleg el
lehetne gondolkodni azon, hogy a bölcsıdei ellátás szakfeladatot
az óvodákhoz csatoljuk. Módosító indítványként az alábbi javaslatot terjesztette a tisztelt képviselık elé. A képviselıtestület szükségesnek tartja a bölcsıdei ellátás szakfeladat áthelyezésével kapcsolatosan a beterjesztett alternatívákon kívül
más lehetıségek kidolgozását is.
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Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke elmondta, a bizottság elsısorban azért javasolta a Egészségügyi Intézmény feladatkörébıl megszőntetni a bölcsıdei ellátás szakfeladatot, mert így
tisztábban látható, hogy az Egészségbiztosítási pénztártól menynyi pénz kerül az önkormányzathoz, azzal hogyan gazdálkodnak és
ezt az összeget mennyivel kell kiegészíteni.
A jövıben az lenne legcélszerőbb, ha az Egészségügyi Intézmény
csak az egészségbiztosítás által finanszírozott feladatokat látná el. A bölcsıdei szakfeladat ellátás áthelyezésével kapcsolatban több alternatíva is felmerült. Felmerült a Városi Gondozási
Központhoz való áthelyezés, amit azért nem támogatott a bizottság, mivel ahhoz plusz egy fıt kellene biztosítani, annak bérvonzatával együtt. Az óvodákhoz történı áthelyezést pedig azért
nem tartják célszerőnek, mivel így felborulna egy eddig jól mőködı bevált rendszer, és ezzel a megoldással egy teljes gazdasági apparátust kellene kialakítani.
A bizottság véleménye szerint legcélszerőbb megoldásnak látszana
a bölcsıdét részben önálló intézményként mőködtetetni, amelynek
a gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a hivatal pénzügyi
csoportja látná el.
Kovács Kálmán képviselı a maga részérıl egyetértett a szocális
bizottság azon javaslatával, miszerint a bölcsıdei ellátás szakfeladat kerüljön ki az Egészségügyi Intézmény feladatkörébıl.
Hiányolta azonban, hogy az elıterjesztés nem tér ki arra, hogy
ki lesz az Egészségügyi Intézmény gazdasági vezetıje. Véleménye
szerint olyan személyre van szükség, akiben az igazgató fıorvos
maximálisan megbízik, megfelelı szakképesítéssel, és szakmai
hozzáértéssel rendelkezik.
Megyeri László aljegyzı reagálva a Katona képviselı úr által elmondottakra elmodta, azért kell önálló jogi személyiségő, szakmailag önálló szervezetnek, költségvetési szerezetnek lenni a
bölcsıdének, hogy ha részben önálló gazdasági jogkörrel a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódik, mert másként nem kapcsolódhat. Csak így lehetnek az ott dolgozók közalkalmazottak, ha egy
intézmény keretében dolgoznak. Az más kérdés, hogy nem intézményesülne, hanem egy másik intézmény szerkezeti keretén belül mőködne tovább, így merült fel, hogy lehetne a Városi Gondozási
Központ szervezeti egysége, vagy lehetne az Óvoda egysége. Az
utóbbi megoldás azonban az egész óvodai struktúrát felborítaná,
mert ebben az esetben az látszana célszerőnek, hogy a két óvodát
egyesíteni, egy felelıs vezetıvel, illetve figyelembe véve, hogy
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éppen az elmúlt testületi ülésen volt szó két óvodai csoport
bölcsıdében való elhelyezésérıl, az óvodai telephelyeknek a sorsa, elhelyezése, óvodai csoportok átszervezése is felmerül. Ebben az esetben a Kulturális bizottságnak is bele kell folyni ennek a megoldásnak a kidolgozásába, illetve a képviselıtestültnek vissza kellene vonni az óvodavezetıi pályázatokat,
hiszen akkor az lenne célszerő, hogy egy felelıs vezetı látná el
a vezetıi feladatokat, egy helyettes vezetıvel, illetve megkellene vizsgálni, hogy egy ekkora intézménynél milyen gazdasági
szervezetre lenne szükség.
Nyilván ez a megoldás feladatcsökkenést jelentene a 2. és a
3.számú Általános Iskolánál, ahol jelenleg ellátják az óvodák
gazdálkodási feladatait, de annyi bért nem lehetne elhozni az
iskoláktól, amellyel egy ilyen gazdasági szervezetet létre lehetne hozni.
Tulajdonképpen ezen okok miatt döntött úgy a Szociális bizottság, hogy a bölcsıde vonatkozásában a részben önálló intézmény
kialakítása lenne a leggazdaságosabb megoldás, amely nem zárja
ki a bölcsıde épületében két óvodai csoport kialakításának lehetıségét.
Katona Lajos bizottsági elnök részben elfogadta az aljegyzı úr
által elmondott érveket, de továbbra is kitartott azon javaslata
mellett, hogy bölcsıdei ellátás szakfeladat áthelyezésével kapcsolatban más megoldási alternatívákat is ki kell dolgozni. Ennek elkészültéig elfogadhatónak tartotta, hogy a bölcsıde mőködtetése a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint történjen, mivel ezen idıpontig is kell, hogy valahová tartozzon, de a
képviselı-testületnek meg kell hagyni azt a lehetıséget, hogy
változtathasson a mostani döntésén, amennyiben ettıl kedvezıbb
megoldást találnak.
Dr.Gedei Margit az Egészségügyi Intézmény megbízott igazgató fıorvosnak az volt a kérése a képviselı-testület felé, hogy lehetıség szerint minél rövidebb idın belül hozzák meg a végleges
döntést a bölcsıdére vonatkozóan.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a bölcsıde az oda járó gyerekek korosztályát tekintve egy speciális feladatot ellátó intézmény. A
maga részérıl maximálisan egyetértett a Szociális bizottság által javasolt alternatívával. Önmagában már megnyugtató lehet az
a tény, hogy a gazdasági vezetését a Polgármesteri Hivatal látná
el, szakmailag pedig biztos, hogy a jelenlegi vezetés mellett
minden szempontból kielégítı és jó munkát fognak végezni.
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Katona Lajos bizottsági elnök visszavonta a fentiekben tett módosító indítványát. Véleménye szerint, amennyiben a késıbbiek
folyamán még is beigazolódna az İ álláspontja, úgy meg lesz a
lehetısége arra, hogy azt a bizottság, illetve a testület elé
beterjessze.
Megyeri László aljegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy a mai ülésen
csak egy orientációt ad a képviselı-testület. Ezt a témát újra
tárgyalja a Szociális Bizottság, valamit a kulturális bizottság
is és a mostani döntéssel szemben teljesen ellentétes döntést is
hozhat.
Megkívánta jegyezni, hogy a Szociális bizottság ülésén felmerült
még a bölcsıdei feladat vállalkozási formában történı ellátásnak
a gondolata is.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a tisztelt képviselıket a határozati javaslatot a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 igen szavazattal - a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1996./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
szükségesnek látja a Városi Egészségügyi Intézmény átszervezését az alábbi alapelvek
figyelembevételével:
-Az intézmény megtartva önálló jogi
személyiségét és szakmai önállóságát, valamint önálló gazdálkodási jogkörét feladatkörében csak a társadalombiztosítás által
finanszírozott szakfeladatokat látja el.
-Feladatkörébıl megszőnik a bölcsıde,
gyermekhotel és gyermekek bölcsıdei ellátása
szakfeladat, amelyek a továbbiakban önálló
jogi személyiségő, szakmailag önálló, gazdálkodási jogkörében részben önálló költségvetési szerv / intézmény/ keretében kell ellátni. Az új intézmény gazdálkodásával kap-
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csolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi feladatokat ellátó szervének keretén belül kell megoldani. A költségvetés készítésénél a Pénzügyi Bizottság vegye figyelembe az átszervezéssel kapcsolatos felmerülı költségeket./ vezetıi pótlék, stb. /.
Az egészségügyi intézmények ideiglenes
vezetıi megbízását 1996. december 31-ig meg
kell hosszabbítani, a létrejövı új intézmény
vezetıjét 1996. december 31-ig megbízni.
-Az egészségügyi intézmény gazdasági
feladatot ellátó szervezet bérkeretét 2,5 fı
adminisztratív, 1 fı technikai dolgozó és 1
fı intézményvezetı fıorvos bérének figyelembevételével javasolja meghatározni az 1996.
évi költségvetés készítésénél.

2./

3./

-A közalkalmazotti jogviszonyban álló
orvosok tekintetében a munkáltatói jog / kinevezés, felmentés, stb./ az intézményvezetı
hatáskörébe kerül.
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt,
hogy az intézmény átszervezésével és a bölcsıdei intézmény létrehozásával kapcsolatos
feladatokat készítse elı, figyelemmel a közalkalmazotti törvényben foglalt egyeztetési
feladatokra.
Az így kialakított határozati javaslatot / intézmény átszervezésérıl és alapításáról szóló döntésjavaslatot, valamint alapító okirat / terjessze be a képviselıtestület februári ülésre.
A képviselı-testület utasítja a Városi
Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosát,
hogy 1996. november 1-ig számoljon be az intézmény mőködésérıl, és pénzügyi helyzetérıl.
Határidı: 1996. február 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Tájékoztató az ÁSZ Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége által végzett, a Gyomaendrıd
Város Önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseire fordított
pénzeszközök felhasználásának ellenırzésérıl
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elmúlt év szeptember
és október hónapokban az ÁSZ Békés Megyei kirendeltségének munkatársa vizsgálatot végzett az önkormányzat infrastrukturális
fejlesztéseire fordított pénzeszközök felhasználásáról.
A vizsgálatot végzı munkatárssal folyatott beszélgetés során
elég sok nézetkülönbség volt a jelentésben leírt megállapítások
egyes pontjaival kapcsolatban. A maga részérıl alapvetıen nem
ért egyet az abban szereplı megállapításokkal, meglehetısen ellentmondásosnak tartja mivel a vizsgálat csak egy bizonyos idıszak költségvetési tételeit kiragadva készült és nem folyamatában nézte az önkormányzat gazdálkodását.
Hanyecz Margit képviselı kérdése az volt, miért nincs az városrendezési terve a városnak.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, 1991-ben az akkori képviselı-testület elfogadott egy 2000-ig szóló városfejlesztési
koncepciót, amelybıl jó néhány dolog meg is valósult. A késıbbiek folyamán annak arányában csökkent a megvalósulás, ahogy az
önkormányzat erre fordítható pénzeszközei is csökkenni kezdtek.
Kitalálhatunk, betervezhetünk mi különbözı városfejlesztési koncepciókat, de a jelenlegi helyzetben az éves költségvetés csak
éppen hogy a város mőködtetésére elegendı, fejlesztésekre nem
tudunk költeni.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a jelentésben
szereplı megállapítások a jövıre vonatkozóan nem igazán igazítják el a képviselı-testületet. Önmagában igazak lehetnek ezek a
megállapítások, mert azt bizonyára mindenki tudja, hogy az elızı
képviselıi ciklus kezdetében államilag sokkal több támogatást
kaptak az önkormányzatok fejlesztésre, így elképzelhetı, hogy a
mostani képviselı-testület is ugyan úgy meghozta volna ezeket a
fejlesztéssel kapcsolatos döntéseket. Az eltelt mintegy négy év
alatt azonban lényegesen megváltozott az önkormányzat költségvetési helyzete, így csak annyit szabad fejlesztésre költeni,
amennyivel elbírunk és amit vissza tudunk fizetni.
A városfejlesztési koncepció meg volt folyamatosan, de hogy lehet koncepcionálisan gondolkodni akkor, amikor nem tudjuk, mi
lesz holnap, napi megélhetési gondokkal küszködünk.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, nagyon nehéz lett
volna a városfejlesztési koncepciókat megtartani úgy, hogy 199192. évi normatíva szerinti finanszírozással állandó költségnövekedést jelentettek az intézmények fenntartásai és ezáltal lehetett a városnak bár milyen koncepcionális terve, ha az erre a
célra felhasználható keret folyamatosan csökkent.
A jövıre vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban elmondta, a Városfenntartó bizottság egy jó néhány tervet már elıterjesztett a képviselı-testület üléseire, amelynek egy részét
költségvetési fedezet hiányára hivatkozva elutasított, másrészét
nagy viták árán feltételesen elfogadta.
Megítélése szerint bizonyos fejlesztési tervekre igen is szüksége van a városnak, még akkor is ha néha úgy látszik, hogy fölöslegesek, amelyeket idınként karban kell tartani, éppen azért,
hogy aktualizálódjanak.
Összeségében a vizsgálati jelentésben leírt megállapításokkal a
maga részérıl nem értett egyet.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a jelentés
összefoglaló részében tett megállapításokat teljes egészében a
magyar kormányra is lehetne vonatkoztatni.
Nagyon bosszantónak, felháborítónak tartotta, hogy a magyar kormány intézménye az ÁSZ ilyen megállapításokat tesz az önkormányzat gazdálkodásáról, akkor amikor a település üzemeltetésére az
idei költségvetésbıl mínusz 36 millió forintot vont el a kormányzat. Hogyan fog a város az idei évben költségvetést készíteni, mikor az elmúlt évben a 880 millió forintból nem tudott ki
jönni, akkor most hogy fog gazdálkodni a város 780 millió forintból.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint a leírt megállapításokból az tőnik ki, hogy valójában a város tehet arról,
hogy nincs pénze, az itt lakók anyagi helyzetérıl, arról, hogy
nincs telefonhálózat bıvítés, az úthálózat nem került bıvítésre,
stb. Ha a vizsgálat készítıje itt élne a településünkön és átérezné az itt lakók sorsát, az anyagi helyzetüket, tudná azt,
hogy a rendelkezésre álló pénzbıl csak ennyit lehetet megvalósítani, úgy biztosan nem ilyen elmarasztaló megállapításokat írt
volna.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint ezt a vizsgálati jelentésben tett megállapításokat a képviselı-testületnek
egy határozattal vissza kellene utasítani.
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Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı tájékoztatásként elmondta,
az ÁSZ által készített ellenırzés arra irányult, hogy az infrastrukturális fejlesztésre kapott állami pénzeszközök szabályosan lettek e felhasználva. Olyan kirívó szabálytalanságot nem
találtak, amelyért elmarasztalták volna akár a hivatalt, akár a
képviselı-testületet, ezért nem sok értelme lenne a visszautasításnak.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, azon azért érdemes lenne elgondolkodni a testületnek, hogy a lakosság valóban mindenben partnere e az önkormányzatnak, igénylik e igazán az infrastrukturális fejlesztéseket. Annak idején mikor a településen a
gázprogram elindult a maitól lényegesen jobb anyagi körülmények
között éltek az emberek, ennek ellenére ma a lakásoknak csak
59,7 % van rákötve a gázhálózatra. Vagy példaként lehetne említeni a szennyvízcsatornára való ráköttetéseket, amely szintén
nagyon alacsony százalékot mutat.
Nagy Pál képviselı megítélése szerint alapvetıen jó indulatú a
vizsgálat eredménye, hiszen a javaslatoknál semmi olyan nem szerepel, ami után a képviselı-testületnek büntetı lépést kellene
tennie valamilyen irányban. Részleteiben tekintve kétségtelen,
hogy vannak benne olyan megállapítások amelyek elgondolkodtatók.
Elgondolkodtató, hogy a fejlesztések mőszaki és pénzügyi elıkészítései valóban nem voltak kellı megalapozottságúak, amennyiben
ez a megállapítás nem fedi a valóságot, úgy jelezni kell az ÁSZ
felé, de azt is jelezzük, hogy ha egyetértünk és elfogadjuk a
javaslatokat.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a képviselıtestületnek a vizsgálatban szereplı megállapításokról kialakított álláspontját nem kell továbbítani az ÁSZ felé, mindössze
annak tudomásul vétele a feladat.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló elmondta, a maga
részérıl szintén nem ért egyet a javaslat 1.pontjával, miszerint
"településfejlesztési, infrastruktúra fejlesztési koncepció elkészítése szükséges". Arra ugyan is semmi szükség, hogy a tervezıknek komoly összegeket fizessenek ki olyan tervekért amelyekbıl aztán alig valósul meg valami.
Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a lakossági társulás formájában épített utaknál az önkormányzattól lényeges támogatást ka-
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pott a lakosság.
A téma befejezéseként dr. Frankó Károly polgármester kérte a
tisztelt képviselıket, hogy a vizsgálati jelentést fogadják el.
A képviselı-testület az ÁSZ Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatósága Békés Megyei Kirendeltsége által végzett,
Gyomaendrıd Város Önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseire
fordított pénzeszközök felhasználásának ellenırzésérıl készült
vizsgálati jelentést tudomásul vette.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a 3. napirendet zárt ülés keretében vitassa meg,
hivatkozva az Ötv. 12. § /4/ bekezdésére, valamint az SZMSZ 24.
§ /6/ bekezdésére.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a zárt ülés
elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a zárt ülés elrendelésével egyhangúlag -18
igen szavazattal - egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1996./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft. helyzetének áttekintésérıl
szóló elıterjesztés vitájához zárt ülést
rendel el.
Határidı: azonnal
A testületi döntés értelmében dr. Frankó Károly felkérte a jelenlévı vendégeket hagyják el a termet, a képviselı-testület a
továbbiakban zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Garai János
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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