Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. március 5i 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,
Csorba Csaba jegyzı, Tímárné Binges Irén, Pápai
Pálné, Kurilla János, Gyuricza Máté, Kurilla János,
Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık,
dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, pártés társadalmi szervezetek, a helyi és megyei sajtó
képviselıi, önkormányzati intézmények vezetıi, érdeklıdı állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a Képviselıtestület tagjait, a megjelent vendégeket, a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselıtestület valamennyi tagja jelen volt. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Czibulka György és dr. Valach Béla képviselı
urakat.
Napirend elıtt tájékoztatta a tisztelt Testületet arról, miszerint március 4-én részt vett egy kistérségi találkozón,
ahol tulajdonképpen megalakítottak a Körösvölgy Területfejlesztési Társaságot több önkormányzat csatlakozásával, melynek
célja, hogy tagjai sorából egy fıt delegáljanak a Területfejlesztési Tanácsba.
Kérte a tisztelt Képviselıket, hogy március 10-éig adják le
javaslataikat a díszpolgári címre, illetve a Gyomaendrıdért
Emlékplakettre.
Kérte a jegyzıt, illetve az adócsoport vezetıjét, hogy a helyi
adók bevezetésével kapcsolatos adóbevallással kapcsolatos ügyintézésrıl jelentessenek meg a helyi sajtóban egy cikket.
Miután sem az alpolgármesternek, sem a bizottsági elnököknek
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nem volt napirend elıtti bejelenteni valójuk, a polgármester
javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el.
Napirend:
1./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata és szervei 1996. évi
költségvetésének elızetes vitája

2./

Bejelentések

Gyomaendrıd Város Önkormányzata és szervei 1996. évi költségvetésének elızetes vitája
Dr. Frankó Károly polgármester a vita indítása elıtt elmondta,
a város nagyon nehéz anyagi helyzetben van, hiszen például az
egészségügyben a februári bérek kifizetésére csak úgy kerülhetett sor, hogy az önkormányzat bérhitelt vett fel. Felhívta a
testület figyelmét arra, amennyiben az önkormányzatnak folyamatosan bérhitelt kell felvennie, úgy éves szinten ennek költségvetési kihatása közel 3 millió forint lesz.
Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy az állami költségvetésbıl
a támogatás 93-as szinten történik, gyakorlatilag az inflációt
és az energia áremelkedést nem vette figyelembe a Kormány.
Látni kell azt is, hogy a jelenlegi intézményhálózat fenntartását a költségvetés nem teszi lehetıvé, azt nem szabad megengedni, hogy a város csıdhelyzetbe kerüljön.
Mindezek után felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a költségvetéssel kapcsolatos véleményének ismertetésére.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, az elmúlt egy év
alapján szomorú tapasztalatokat kellett levonnia. Látni kell,
hogy a város bevételi forrásai nem bıvülnek, ugyanakkor a meglévı intézmények szerkezete mellett a kiadások egyre nınek. Az
elmúlt években az intézmények költségvetése folyamatosan lefaragásra került, így azok folyamatosan leépültek, egyre roszszabbul mőködtek. Meggyızıdése, hogy az eddig alkalmazott módszerrel a kivezetı utat nem fogják megtalálni. Véleménye szerint a most beterjesztett költségvetés-tervezet csak abban az
esetben fogadható el, ha a testület képes lesz drasztikus lépéseket tenni, az intézményszerkezetet átalakítására intézkedéseket tenni. A szöveges elıterjesztés 3. határozati javaslatához kapcsolódóan a késıbbiek során módosító javaslatot kíván
tenni. Ismételten hangsúlyozta, a költségvetést el kell fogadni, de csak akkor, ha képesek ebbıl a körbıl kilépni és az in-
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tézményrendszerhez is hozzányúlni. Erre azért van szükség,
hogy a jövı évi költségvetés készítésekor ebbıl a szorult
helyzetbıl kikerüljön az önkormányzat. Emlékeztette a képviselıket arra, hogyan is született ez a költségvetés tervezet.
Nagy viták voltak a középiskolák költségvetésérıl, ugyanakkor
a Fürdı már jelezte a tervezet szerinti költségvetésbıl nem
tud kijönni, ilyen körülmények között ki sem tud nyitni.
Mindenkinek látni kell, a Kormány az önkormányzatokat nem fogja kisegíteni a bajból, az önkormányzatoknak kell élni a lehetıségeikkel, akár megszorító intézkedések formájában.
R.Nagy János a kulturális bizottság elnöke hangsúlyozta, a
költségvetésben olyan lyukak vannak, amelyek majd csak késıbb
fognak kiderülni, a költségvetés olyan, mint egy idızített
bomba. A bizottsági üléseken a legtöbb vitát a középiskolák,
illetve a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola költségvetése
váltotta ki. Az egyik alternatíva szerint az ipari iskola, valamint a gimnázium normatíván felüli támogatást kapna, míg a
mezıgazdasági iskola normatíván alul lenne támogatva, megemelve a saját bevételi tervét.
A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a két középiskola
normatíván felül, míg a mezıgazdasági iskola normatíva szerinti támogatást kapjon. Nagyon nehéz döntést kell meghozni, hiszen ha mindhárom iskola normatíván felüli támogatásban részesül, úgy az önkormányzatnál növekszik a hiány, ha viszont a
mezıgazdasági iskola nem kapja meg a normatívát, ı kerül nehéz
helyzetbe. Kétségei vannak afelıl, hogy mőködni tud-e az iskola a normatíván aluli támogatás mellett. Egyetértett azzal,
hogy az intézményrendszert át kell nézni. Mindezt már az elızı
évben megkezdték, azonban nem tettek olyan lépéseket, amelyek
jelentıs költségmegtakarításhoz vezettek volna. Sajnos ebben
az évben ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell tenni.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett azzal, hogy nehéz jó költségvetést elfogadni, olyat pedig, amely mindenkinek jó, nem is
lehet. Mindenki elıtt világos, hogy a város költségvetését
túlnyomórészt az intézményrendszer fenntartása viszi el. Javasolta, hogy a két középiskola kapja meg a normatíván felüli
támogatást, míg a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola a normatíva szerinti támogatást és fél év múlva tekintse át a testület a költségvetést. Egyetértett azzal, hogy az intézményeket
felül kell vizsgálni és konkrét intézkedéseket kell tenni.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a maga részérıl
az I/A. változat elfogadását támogatja, annál is inkább, mert
a hiányt tovább növeli az 1995. évi normatívák elszámolása során jelentkezı 8 millió forintos visszafizetési kötelezettség
az állam felé. Ugyanakkor közel 3 millió forintos bérhitel ka-
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matköltség lép fel, amivel szintén nem számoltak. Az I/A. változat elfogadása esetén is közel 20 millió forint hiány van.
Megjegyezte, talán mégis kellemesebb, ha az önkormányzat hozza
meg az ésszerősítı intézkedéseket, mint ha egy csıdeljárás során a csıdbiztos tesz igen drasztikus intézkedéseket.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke hangsúlyozta, az
önkormányzat a kormányintézkedések ellen semmit nem tud tenni,
tehát a meglévı keretek között kell gazdálkodni, talán kicsit
többet kellene a város ügyei iránt menni. Ugyanakkor nem tartja elfogadhatónak, hogy a három középiskola között különbséget
tegyenek. A maga részérıl a határozati javaslatok közül az I/B
változatot támogatta.
Dr. Kovács Béla tanácsnok elıljárójában kérte, hogy a polgármester jelezze Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı felé,
Gyomaendrıdöt ne Szarvas és vidékeként említse, hiszen
Gyomaendrıd egy önálló város. Elmondta, a város középiskoláiba
közel ezer gyerek jár, ez a város költségvetésében - ha a normatívát, illetve a két középiskola azon felül kap támogatást6 millió forintot jelent, ugyanakkor 9 millió forintért fenntart a város egy bölcsıdét, ahol 20 gyereket látnak el. Ugyanakkor kifogásolta, hogy a Hivatal nem tárja a testület elé a
megoldási lehetıségeket a költségvetés hiányának csökkentésére. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha nagyon szorosan figyelembe veszik a különbözı szabályokat és rendelkezéseket, az
iskolák már ma sem ezeknek megfelelıen mőködnek. Megítélése
szerint a jövıben át kellene térni a feladatfinanszírozásra.
Kérte, hogy a képviselı-testület tagjai kapjanak egy kimutatást a város vagyonáról, illetve arról melyek azok a vagyontárgyak, amelyek értékesítésre kerülhetnek.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint a
nek intézkedései kapcsán mérlegelnie kell azt, hogy
tézkedésével hány embert, családot sújt. Amennyiben
elıre is gondolkodik, nem csak a mára, akkor bizony
meg kell lépni bizonyos dolgokat.

testületmely ina testület
keményen

Hanyecz Margit képviselı sokkal felelısebb gazdálkodást várt
volna el a pénzügyi csoportvezetıtıl, a tanácsi vezetıktıl,
illetve az elızı testülettıl. Megítélése szerint nem lett volna szabad 100 milliós hitelt felvenni. Az elızı testületnek is
abból a pénzbıl kellett volna gazdálkodni, ami van, nem pedig
hiteleket felvenni. Ha nem akar a város csıdbe jutni, akkor
radikális intézkedéseket kell hozni, csak a kötelezı feladatokat kell ellátni, ami nem kötelezı, attól meg kell szabadulni.
A szociális bizottságnak is átgondolásra javasolta a jelenlegi
segélyezési szisztémát.
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Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, a meglévı hitelállományt valóban az elızı testület vette fel, de nem vonhatók
ezért felelısségre, hiszen azok a célok, amikre a hitelt felvették valós és elérhetı célok voltak. Sajnos azóta nagyot
változott a gazdasági helyzet, de errıl nem ık tehetnek. Az
is tény, hogy nem a tanácsi rendszerben hozott intézkedések
terhét viseli a testület most, hacsak az intézményrendszert
nem tehernek vesszük. Most mindenesetre elérkezett az idı,
hogy az intézményrendszert felülvizsgálja a testület. Továbbra
sem ért egyet azzal, hogy a középiskolák közül a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Iskola normatíván alul legyen támogatva. A mezıgazdasági iskolával kapcsolatosan felvetıdött, hogy ık tudnák
a hiányt leginkább kigazdálkodni, hiszen az önkormányzattól ık
kaptak komoly vagyont. Problémának látja, hogy ezt számszerően
viszont senki sem képes kimutatni. Elhangzott itt, hogy olyan
kormánya van az országnak, amilyet megválasztott. Ez igaz a
városra is. Az is tény, hogy szegény a város, szegény a hivatal is. Kritikaként elhangzott az is, hogy talán több pályázatot kellett volna kijárnia a polgármesternek, illetve a testületnek. Sajnos az, hogy a pályázati lehetıségekkel nem élnek,
nem csak a testületre és a hivatalra érvényes, ez érvényes az
egész városra, a vállalkozókra is. Köztudott, hogy a település
kimondottan mezıgazdasági jellegő, ugyanakkor az elmúlt esztendıben a mezıgazdasági területen lévı igen széles skálájú
pályázati formák közül csak ketten éltek. Sajnos a szegénység
azzal is magyarázható, hogy nem tud a település, a lakosság
élni a lehetıségekkel. Ebbıl kell valahogyan kitörni. Rá kellene ébredni a lakosságnak, a testületnek és a hivatalnak is,
hogy a lehetıségekkel élni kell, azokat meg kell próbálni kihasználni és elıre lépni. Néhány gondolatban kitért a hivatal
vezetése által aláírt levélre, amely komoly tanulságokkal is
szolgál. Örömmel vette ezt, mert ebbıl azt a következtetést
vonta le, hogy mind a polgármester, mind pedig a hivatal felsorakozik az általa megfogalmazott kívánalmak mögé. Ugyanakkor
rámutatott, sajnos eddig nem akadt erı arra, hogy a mindenki
által felismert hiányosságokat rendszerbe szervezve, a változásnak valamilyen irányt szabjon, kijelölje a haladás útját.
Add hocc hangzanak el dolgok, de nem történik semmi. A testület elıtt álló döntés lényege éppen az, hogy meghatározzák melyek azok a feladatok, amelyeket fontosnak tartanak, amit meg
akarnak csinálni, mik azok, amikrıl lemondanak. Ezért vagyunk
képviselı-testület- mondta, hogy ezekben a kérdésekben dönteni
tudjanak. Kifogásolta, hogy a Polgármesteri Hivatal az általa
kidolgozott elméleteket nem tudja megvédeni, nem tudja bebizonyítani igazát. A beterjesztett anyagokat általában a hivatal
készíti elı, terjeszti a testület, illetve a bizottság elé is.
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Ezt a módszert önmagában jónak tartja. Kifogásolta, hogy a hivatal a költségvetés mellé nem tette le a kilábalásra vonatkozó elképzelését, nem tette le az általa elfogadható megszorító
intézkedéseket, ezekhez idırendet szabva. Ezt követıen elmondta, a határozati javaslat 3. pontjával elvileg egyetért, azonban ahhoz, hogy a határozat végrehajtható legyen, az alábbi
módosító javaslatot terjesztette be:
A Képviselı-testület utasítsa a polgármestert és a szakbizottságokat, vizsgálja felül az intézményrendszer szerkezetet
/beleértve a polgármesteri hivatalt/, és tételesen vizsgálják
meg az intézmények gazdálkodását. ennek érdekében az illetékes
szakbizottságok a hivatal közremőködésével tegyenek javaslatot
a vizsgálat részletes programjára, a szobajöhetı intézkedések
tételes számbavétele és a vizsgálat határidejének megjelölése
útján. A testület soron következı ülésén emelje törvény erejővé a vizsgálat lefolytatásának rendjét.
Módosító javaslatával a konkrét feladatokat szeretné meghatározni. Meg kell vizsgálni a fürdı, a piac bérbe adási lehetıségét, meg kell vizsgálni szükség van-e a két fogorvosi státuszra, meg kell vizsgálni szükség van-e annyi háziorvosra,
meg kell nézni a hivatal szervezeti felépítését. Mindezek
alapján év végére összeállhat egy sorrend, ami alapján meg
tudja határozni a testület, mely területeken van szükség átszervezésre. Nagyon fontos az idırendi sorrend. Véleménye szerint az elıkészítés módszere az eddigi gyakorlatnak megfelelıen kell hogy történjen, hiszen az elızetes anyagokat a hivatal
tudja összeállítani, mivel ı van az információk birtokában. A
maga részérıl ezt a költségvetést csak akkor tudja elfogadni,
ha látja hogy van egy program a kilábalásra.
Itt szerette volna megragadni az alkalmat arra, hogy röviden
kitérjen a város vezetésének mőködésére. A város vezetése tulajdonképpen három pólusú, hiszen van a képviselı-testület, a
polgármester és a hivatal. Ezeknek a súlya nem egyforma. Meghatározó szerepő a testület, de nagyon nagy a súlya a polgármesternek is. Nagyon fontos, hogy a testület és a polgármester
megfelelıen tudjon együttmőködni. A hivatal igaz, hogy nem hatalom, be mégis az ı kezébe összpontosul a legnagyobb hatalom.
Szeretné, ha a lépéseket e három szerv együtt tenné meg, egymással konszenzusra jutnának.
Dr. Frankó Károly polgármester nem tartotta szerencsésnek,
hogy az elızı testületre hivatkoznak a képviselık, így kibújva
a felelısség alól. Az elızı testület valóban hozott olyan döntéseket, amelyeket utólag nézve nem túl szerencsések. Egyetértett abban, hogy a polgármester személye meghatározó lehet, de
emlékeztette a testületet arra is, hogy mégsem szavazták meg
pl. a kirendeltség megszüntetését, amit javasolt. Az elızı
testület 30 millió forintos hitelfelvételrıl döntött csak, ami
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szinte kényszerlépés volt. Elmondta továbbá, hogy az elızı
testület és a hivatal megkezdte az intézmények átvilágítását,
de a testület ezekben nem döntött.
Csorba Csaba jegyzı szükségesnek látta elmondani, hogy a hivatal nem döntéshozó szerv, a hivatal elıkészíti a testület részére az anyagokat, nem a hivatal dönt a hitelfelvétel kérdésében sem. Felhívta a tisztelt képviselı-testület figyelmét
arra,hogy az intézmény racionálási folyamat nem most indult,
hiszen már a 95-ös költségvetés készítésénél javasolt a hivatal egy sor intézkedést, amit meg kellene lépni. Így került a
testület elé többek között a középiskolák megtartásának, illetve megyéhez történı átadásának kérdése, az iskolaösszevonás
és a csoportlétszámok rendezése. Ebbıl tulajdonképpen csak a
gyomai általános iskolák összevonása valósult meg. Más érdemi
intézkedés nem valósult meg. A testület által jóváhagyott csoportlétszámok a testület másik döntése alapján nem valósult
meg. A szociális intézményhálózat felülvizsgálata, különös tekintettel a házigondozói hálózat, ill. az orvos alkalmazása az
ÖNO-kban. Ebbıl szintén egyetlen dolog valósult meg, konkréten
az, hogy az orvos alkalmazását a Gondozási Központnak saját
költségvetésébıl kellett biztosítani. Egyetértett azzal, hogy
a hivatal mőködését is át kell tekinteni, erre már tettek is
javaslatot, hiszen a hivatalvezetés javasolta többek között a
kirendeltség megszüntetését, illetve a testület elé tárták a
hivatal automatizálásának lehetıségét. Megítélése szerint a
politikai jellegő döntéseket a hivatalon nem lehet számon kérni. Egyéb intézmények vonatkozásában történtek intézkedések.
Példaként említette a piac iroda bevételének növelésére tett
intézkedéseket, de testületi döntés alapján nem valósult meg.
A fürdı tekintetében is születtek elıterjesztések, de azt is
látni kell, hogy a fürdınél a mőködési költségek a magasak.
A költségmegtakarítási intézkedések vizsgálata folyamatos,
azonban a mőködési kiadások jelentıs részéhez nem lehet hozzányúlni, azt bármilyen üzemeltetési forma mellett biztosítani
kell. A hitelfelvételekkel kapcsolatosan hangsúlyozta, a céltámogatási kereteket, igényeket a testület döntötte el. Figyelmébe ajánlotta a testületnek az elmúlt év végén hozott intézkedését, mely szerint a kulturális intézményeket átszervezte. Látni kell, hogy ez néhány hónap alatt máris fél létszám
növekedéssel járt. A hivatal vezetése azért javasolta az I/A
változat elfogadását, mert ez a változat az, amely a legkisebb
hiánnyal jár. Természetesnek tartotta azt is, hogy a hivatal a
testület elé tárja az ingatlanvagyont.
Ennek során tételesen meghatározásra kerül, hogy mely ingatlanok értékesíthetık.
Katona Lajos bizottsági elnök sajnálatát fejezte ki aziránt,
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hogy a testület nem igazán lát bele a hivatal munkájába. Megítélése szerint pl. a pénzügyi csoport, vagy az adócsoport
kellı információt ad a testületnek, segíti munkáját. Azonban
más tapasztalatai is vannak. Példaként említette, a fogászati
ellátással kapcsolatban felmerült kérdéseire nem, vagy nem
kellı mértékő választ kapott. Az adócsoport munkájára kitérve
a maga részérıl nem tartotta annyira kritikusnak a kiadott
nyomtatványokat. Hangsúlyozta, azokra az információkra, melyek
a nyomtatványon szerepelnek, a késıbbiek során a testületnek egy új adórendszer kidolgozása esetén - szüksége lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az új adórendszer kidolgozása során
az adócsoport olyan információkat nyújtott a testületnek, melyek alapján felelısen dönthettek az adók kérdésében. Negatív
példákat is említve kiemelte a fogorvosi státuszokkal kapcsolatos döntés elıkészítését. Sajnos a mai napig is ellentétes
információt kap a hivataltól, illetve az egészségügyi gondnokságtól. Mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a
hivatal nem minden területen mőködik megfelelıen. Szubjektív
véleményének hangot adva elmondta, nem tartja szerencsésnek,
ha a polgármester egy-egy testületi döntés után hangsúlyozza,
hogy İ lám megmondta, İ ellene szavazott, vagy ha a hivatal
valamit elront, akkor is kivonja magát a felelısség alól.
Mindez megítélése szerint nem helyén való. Valahova az embernek tartozni kell, nem lehet mindenbıl kivonni magunkat. Éppen
ezért hangsúlyozta, hogy a testületnek és a polgármesternek
együtt kell mőködni, együtt kell meghatározni a célokat.
Amennyiben e két szerv között nincs meg az összhang, úgy képtelenek lesznek rászorítani a hivatalt arra, hogy megfelelıen
mőködjön. Természetesen azt is tisztán látja, hogy hol döntött
rosszul a testület, nem lett volna szabad hagyni a kirendeltséget megmaradni, nem lett volna szabad megszavazni a 800 ezer
forintot a két vállalkozó fogorvosnak, illetve oda adták a
fogorvosi gépeket. Hangsúlyozni kívánta azt is, hogy itt most
nem szabad felelısöket keresni, embereket hibáztatni, be kell
látni, hogy most kialakult egy helyzet, amit a testületnek meg
is kell oldani. Be kell látni, ha nincs pénz, akkor a radikális lépéseket meg kell tenni.
Dr. Frankó Károly polgármester továbbra is fenntartotta azt a
véleményét, hogy szerencsétlen dolog volt összevonni a gyomai
két általános iskolát, ugyanakkor a fogorvosi státusz megtartásával kapcsolatos vita során is hangsúlyozta - a pénzügyi
csoportvezetıvel együtt -, hogy nem jó fele halad a döntés.
Hangya Lajosné a Szociális Bizottság elnöke, mint a szociális
terület egyik felelıse nagyon sajnálatosnak tartja, hogy az
önkormányzatnak egyre kevesebb pénze van a lakosság szociális
helyzetének javítására. Sajnos a város szociálpolitikája össz-
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hangban van az ország családmegnyomorító politikájával. Hangsúlyozta, megítélése szerint a gazdasági válságnál nagyobb a
társadalmi válság. Az emberek sorsa nem igazán érdekli a Kormányt. Az önkormányzat költségvetés-tervezetének ismeretében a
szociális bizottság akár be is szüntetheti mőködését, hiszen
nem lesz mirıl dönteni.
A hatáskört nyugodtan át lehetne adni a hivatalnak is, hiszen
nem lesz másról szó, mint a kérelmek elutasításáról. Amennyiben a testület ezt a költségvetést elfogadja, úgy szeptembertıl a Gondozási Központ mőködı képtelenné válik, a Bethlen Gábor Mg. Iskolát be lehet zárni, stb. A Gyes és Gyed intézkedések kapcsán elképzelhetı hogy nıni fog a bölcsıde kihasználtsága, tehát itt is meggondolandó az önkormányzat intézkedése.
Mint a szociális bizottság elnöke nagyon elkeseredett, de
egyetért azzal, hogy meg kell nézni, milyen intézkedések megtételére van lehetıség. Véleménye szerint, amennyiben az intézkedések nem vezetnek eredményre, úgy jelentsen az önkormányzat csıdöt.
Tény, hogy a problémák megoldását nem lehet elodázni, nem tolhatják mindig maguk elıtt.
Balázs Imre képviselı hozzászólása elején kifogásolta, hogy a
tervezet készítése során nem kérték ki a véleményét. Amikor a
bizottságok a költségvetést tervezték, már a sarokszámok adottak voltak. Kifogásolta továbbá, hogy az intézmények nem lettek megkérdezve, a normatívából ki tudnak-e jönni, tudnak-e
mőködni. Ugyanakkor véleménye szerint a sportcsarnokot, fürdıt
és egyéb intézményeket, amit csak lehet, azt ki kell adni bérbe.
Kérte a tisztelt testületet, hogy a sport támogatást kicsit
nagyobb mértékben biztosítsa az önkormányzat.
Dr. Valach Béla a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
a szociális bizottság elnökének hozzászólásával, az általa
megfogalmazottakkal gyakorlatilag egyetért. Sajnos nem csak
szociálpolitikáról, de városfejlesztésrıl sem lehet beszélni a
költségvetés ismeretében. Kénytelenek ez elıtt fejet hajtani,
csak hogy elkerülje az önkormányzat a csıdöt. Emlékeztette a
jelenlévıket arra, hogy a maga részérıl már évek óta a feladat
finanszírozású költségvetést javasolta, mely mindezidáig nem
lett megvalósítva. Azt is tudomásul kell venni, hogy a testület tulajdonképpen egy politikai testület, bár már kezd egy
kibıvített pénzügyi bizottsággá alakulni. Kiemelte, a város
üzemeltetésre betervezett összegbıl nem lehet biztosítani a
város állagának megóvását, a romlás megállítását. Errıl sajnos
szó sem lehet, itt csak romlás lesz tapasztalható. Egyetért
azzal, hogy az intézmények mőködıképességét biztosítani kell,
azonban azt át kell tekinteni, meg kell vizsgálni melyek azok
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a feladatok, amelyeket továbbra is felvállal a testület, melyek, amelyeket nem.
Javasolta, amennyiben privatizációra sor kerül a városban, úgy
az így keletkezett bevétel 20 %-a utak, közterületek állagának
megóvására kerüljön felhasználásra.
Knapcsek Béla képviselı egyetértett azzal, hogy a privatizációs bevétel egy része város üzemeltetési feladatokra kerüljön
felhasználásra. Nem szabad megengedni, hogy a város teljesen
lerobbanjon.
Dávid István képviselı hangsúlyozni szerette volna, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikai kiszámíthatatlan, így kerülhetnek
önkormányzatok ilyen helyzetbe.
Nagy Pál képviselı sajnálatosnak tartotta, hogy jelenleg a
költségvetés szinte teljes egészében mőködési kiadásokat tartalmaz. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem lehet a testületnek célja, hogy mindent eladjon, minden privatizálásra kerüljön. Viszont a városfejlesztésre is pénzt kell fordítani, hiszen a
lakosság ezt számon is kéri a képviselıktıl. A racionálás gondolatával egyetértett, azt támogatta. Megítélése szerint minden intézménynek biztosítani kell legalább a normatívát.
Czibulka György alpolgármester egyetértett azzal, hogy minden
lehetıséget meg kell vizsgálni a város fenntartása érdekében.
Módosító indítványként javasolta, hogy a privatizációs bevétel
50 %-át hiteltörlesztésre, 50 %-át pedig mőködésre / 30 % mőködésre, 20 % utakra, város üzemeltetési feladatokra/ kerüljön
felhasználásra.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett azzal, hogy a városban
nagyon sok a nehéz helyzetben lévı ember, azonban a szociális
segélyezési, és egyéb juttatási formákat is felül kell vizsgálni. Elmondta, nem sok pénz jut a város üzemeltetésre, fenntartásra, de amikor végre valahol járda épül, annak átvételénél figyelmesebben kellene eljárni.
Kovács Kálmán képviselı sajnálattal állapította meg, hogy több
pénz nincs, a meglévıt kell beosztani. Felhívta az intézményvezetık figyelmét arra, hogy a költségvetésbıl úgy kell gazdálkodni, hogy többre nem számíthatnak. Megítélése szerint bizonyos juttatásokról a közalkalmazottaknak is le kell mondani.
Katona Lajos indítványát támogatta. Javasolta, hogy a költségvetést jelenleg fél évre fogadják el és közben keressék a kilábalás lehetıségét. Támogatta azt is, hogy a privatizációs
bevételek 20 %-a város üzemeltetésre legyen fordítva.
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Vass Ignác fürdı igazgató elmondta, az elmúlt évben a fürdı 35
%-os önkormányzati támogatás mellett mőködött, míg az országban általában 50-60 % között van a fürdık önkormányzati támogatásának aránya. A költségvetésben szereplı összegbıl nem
tudja garantálni a fürdı mőködıképességét, illetve azt, hogy
egyáltalán ki tud nyitni a fürdı. Az ÁNTSZ az úszó medencét a
jelenlegi körülmények között nem engedélyezi, ha pedig azt nem
töltik fel, akkor a vendégek többségét elveszítik. Idegenforgalmi szempontból nem engedhetı meg, hogy a fürdı ne mőködjön.
Az üzemeltetési feltételeket mindenképpen elı kell teremteni.
Arra is felhívta a testület figyelmét, amennyiben üzemeltetésre kiadja a város a fürdıt, bizonyos feltételeket akkor is az
önkormányzatnak kell biztosítani. Meg kívánta jegyezni, sajnálatos módon a fürdı bevételeinél soha nem jelentkezik az a bevétel, ami a fürdı területén lévı különbözı vendéglátó egységek bérbe adásából származik.
Halászné dr. Balogh Erzsébet a Reprezentatív Szakszervezet
képviseletében hangsúlyozta, a dolgozó a törvényben meghatározott bérérıl nem mondhat le.
Kovács Kálmán képviselı hangsúlyozta, hogy az egyéb juttatásokon többek között a pedagógusok "F" kategóriáját értette, ami
nem kötelezı, csak adható.
Halászné dr. Balogh Erzsébet a Reprezentatív Szakszervezet
képviselıje hangsúlyozta, bizonyos végzettség alapján jár a
pedagógusoknak az "F" kategória, illetve bizonyos esetekben
adható.
Csorba Csaba jegyzı a vita ezen részének lezárásaként elmondta, az adható "F"
kategóriák felülvizsgálata folyamatban van, mely a képviselıtestület elé fog kerülni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után javasolta
a képviselıknek, hogy a határozati javaslatok elfogadásáról
döntsenek.
A maga részérıl az 1. számú határozati javaslatot az elıterjesztés I/A változatával javasolta elfogadni, majd az I/A változatot szavazásra bocsátotta.
Az I/A változatot a képviselık közül 2 fı támogatta, az I/B
változatot 12 fı támogatta, míg a II/B változatra 4 fı adta le
szavazatát.
A fentiek alapján a polgármester megállapította, a képviselıtestület az 1. számú határozati javaslatot az I/B. alternatíva
alapján fogadta el. Ezt követıen kihirdette a következı hatá-
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rozatot:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/1996./III.5./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város 1996. évi költségvetését az I/B.
változat szerint fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a
következı testületi ülésre terjessze elı,
a számítási anyagot a Reprezentatív Szakszervezetnek véleményezésre küldje meg.
Határidı: 1996. március 19.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt testületet arra, miszerint a 2., illetve 2/A. határozati javaslatra
módosító javaslat is érkezett. A javaslat szerint a vagyonhasznosításból befolyó összeg 50 %-a hiteltörlesztésre, míg 50
%-a mőködési kiadásokra, mintegy tartalékként kerüljön felhasználásra.
Elsıként az 50-50 %-os megosztást tette fel a szavazásra.
A Képviselı-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal
támogatta. A 2/A. változatot 5 igen szavazattal, míg a 2. változatot 2 igen szavazattal elvetette.
A fentiek alapján a polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület a vagyonhasznosításból befolyó összeg 50 %-át
kívánja hiteltörlesztésre, 50 %-át pedig mőködési kiadásra
használni. Majd kihirdette a következı határozatot:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/1996./III.5./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tekintettel a költségvetés kritikus helyzetére - a vagyonhasznosításból és értékesítésbıl származó többlet bevétel 50 %-át
hiteltörlesztésre, 20 %-át város üzemeltetési kiadásokra, míg 30 %-át egyéb mőködési kiadásokra fordítja.
határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Dr. Frankó Károly polgármester elıször a Pénzügyi Bizottság
elnöke által tett módosító javaslatot tette fel szavazásra,
mely szerint:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítsa a polgármestert, a jegyzıt és a szakbizottságait, hogy vizsgálják felül
az intézményrendszer szerkezetét, beleértve a polgármesteri
hivatalt is, és tételesen vizsgálják meg az intézmények gazdálkodását. Ennek érdekében az illetékes szakbizottságok és a
hivatal közremőködésével tegyenek javaslatot a vizsgálat részletes programjára, a szóba jöhetı intézkedések részletes számbavétele és a vizsgálat határidejének megjelölése útján. A
testület soron következı ülésén határozatban rögzítse a vizsgálat ütemtervét.
Határidı: az ütemterv kidolgozására a költségvetési rendelet
elfogadásának napja
Felelıs : polgármester, jegyzı
A Képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangúlag - 18
igen - szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/1996./III.5./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
a polgármestert, a jegyzıt és a szakbizottságokat, hogy vizsgálják felül az intézményrendszer
szerkezetét, beleértve a polgármesteri hivatalt
is, és tételesen vizsgálják meg az intézmények
gazdálkodását.
Ennek érdekében az illetékes szakbizottságok a hivatal közremőködésével tegyenek javaslatot a vizsgálat részletes
programjára, a szóba jöhetı intézkedések
részletes számbavétele és a vizsgálat határidejének megjelölése útján.
A képviselı-testület a soron következı ülésén határozatban rögzíti a vizsgálat
ütemtervét.
Határidı: az ütemterv kidolgozására a költségvetési
rendelet
elfogadásának napja
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester a határozat meghozatala után
emlékeztette a tisztelt testületet arra, hogy az önkormányzat-
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nak az 1995. évi normatíva elszámolása során kb. 8 millió forintot kell visszafizetni a városnak. Ez abból ered, hogy néhány intézmény több létszámot tervezett be, mint ami megvalósult.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a testületnek, hogy
a visszafizetés a többlet normatívát igénybevevı intézményeket
terhelje.
Katona Lajos bizottsági elnök a javaslattal egyetértett. Külön
kérte, hogy kerüljön a testület elé mely intézmények, milyen
mértékben érintettek ez ügyben.
R. Nagy János bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy meg
kell vizsgálni mely intézményeket milyen mértékben érint ez,
de azt, hogy egyértelmően kimondja a testület, hogy a visszafizetés az intézményt terheli, jelenleg nem tehetik meg. Elképzelhetı, hogy ezzel a döntéssel az intézmény mőködésképtelenné válik.
Dr. Kovács Béla tanácsnok szintén azzal értett egyet, hogy errıl a következı ülésen döntsön a testület.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javaslatát továbbra is fenntartotta.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a Valach képviselı úr által beterjesztett
javaslatról döntsenek.
A fentiek alapján a Képviselı-testület 10 igen szavazattal 8
ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/1996./III.05./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1995. évi normatíva elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettséget
azokra az intézményekre terheli, ahol a
visszafizetési kötelezettség keletkezett.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
következı ülésre mutassa be a többlet normatívát igénybevevı intézmények névsorát.
Határidı: márciusi testületi ülés
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
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Az 1996. évi céltámogatási pályázat visszavonása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és
a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı--testület az elıterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag - 18 igen- szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/1996./III.5./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
visszavonja az alábbi 1996. évre igényelt
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére vonatkozó céltámogatási pályázatokat saját
erı hiánya miatt
Saját erı
Népliget és térsége:
Csókási területrész:

17.957 eFt
28.465 eFt

1996-97-98 évre vonatkozó pályázatokat,
melyek Hısök-Bajcsy u. közötti
területrész
106.021 eFt
Árpád-Hantoskert közötti
területrész
108.347 eFt
Bajcsy-Katona J. u. közötti
területrész
103.059 eFt
Határidı: 1996. március 6.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az önkormányzat intézményeiben a munkahelyi étkeztetés és az
étkezésért fizetendı térítési díj mértékének szabályozásáról
szóló 7/1996./I.25./KT. számú határozat módosítása és kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés és határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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56/1996./III.5./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
önkormányzat intézményeiben a munkahelyi
étkeztetést, az étkezést kötelezıen igénybevevık körét, az étkezésért fizetendı térítési díj mértékét, a munkáltatói támogatást szabályozó 7/1996./I.25./KT. sz. határozatának 2, 3, 4, 5 pontját 1996. március 1. hatállyal visszavonja.
Határidı: azonnal

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
munkahelyi étkezést kötelezıen igénybevevık által fizetendı térítési díjat a
nyersanyagnorma költség összegével egyezıen, a munkáltatói étkezési hozzájárulás
összegét mindenkori rezsi költség összegében határozza meg.
A munkahelyi étkeztetést nem kötelezıen igénybevevık által fizetendı térítési
díj a teljes költség. / nyersanyagnorma
költség és a rezsi költség együttes összege /
Az intézmény vezetıje a munkahelyi
étkeztetést kötelezıen igénybevevık körére
a fizetendı térítési díjra a helyi szabályozástól eltérı megállapodást nem köthet.
Határidı: 1996. március 1.
Felelıs: intézményvezetık

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1996. évi költségvetésben mutatkozó forráshiány miatt a közalkalmazottak 1.200
Ft/hó készétel vásárlási utalvány költségét, valamint a nem jogszabályon alapuló
ruházati költségtérítés összegét nem finanszírozza.
A képviselı-testület felhívja az intézményvezetık figyelmét, hogy a kollektív
szerzıdéseiket, illetve munkaügyi
szabályzatukat ennek megfelelıen módosítsák.
Határidı: szabályzat módosítása: azonnal
alkalmazásra:
1996. március 1.
Felelıs: 1-2 határidıknél: Csorba Csaba jegyzı
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Intézményvezetık
Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának bérmegállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester a vita indítása elıtt megkérdezte Nagy Pál képviselıt, a kft. ügyvezetı igazgatóját, kívánja-e a napirendet zárt ülés keretében megtárgyalni.
Nagy Pál nem kérte a zárt ülés elrendelését.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javasolta a testületnek, hogy a döntéshozatalból zárja ki Nagy Pál képviselı
urat.
A javaslattal a testület egyetértve, egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57/1996./III.05./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft.ügyvezetı igazgatójának
bérmegállapításával kapcsolatos elıterjesztés döntéshozatalából kizárja Nagy Pál
képviselı urat.
határidı: azonnal
Csorba Csaba jegyzı kérte a tisztelt testületet, hogy amennyiben a vita során üzleti kérdéseket is meg kívánnak vitatni,
illetve a Kft. munkájának értékelésére is sor kerül, úgy arra
mégis zárt ülés keretében kerüljön sor.
Miután a képviselık egyetértettek abban, hogy jelenleg nem a
kft. gazdálkodása a napirend, így azt nem értékelik, ezért a
zárt ülés elrendelése nem szükséges.
Dr. Valach Béla, a Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta
a testületnek, hogy az elıterjesztést fogadják el. Emlékeztette a testületet arra, hogy két éve nem részesült béremelésben
az ügyvezetı igazgató.
Katona Lajos bizottsági elnök szintén egyetértett a bérfejlesztéssel.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
testületet, hogy az elıterjesztésrıl döntsenek. A maga részérıl erkölcsi okok miatt nem támogatja a bérfejlesztést.
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A Képviselı-testület az elıterjesztést és a határozati javaslatot 12 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal - Nagy Pál képviselı a szavazásban nem vett részt - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/1996./III.05./KT.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgató részére
20 % béremelést biztosít.

A kifizetés feltétele, hogy a Társaság elsı féléves nyeresége eléri az 1995. évi
veszteség 20 %-ának kigazdálkodásához
szükséges idıarányos összeget, valamint a
béremeléssel járó költségek mértékét.
A feltételek teljesülése esetén a béremelés 1996. január 1. napjától visszamenıleg
érvényes.
határidı: 1996. március 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
emlékeztette a tisztelt testületet arra, miszerint az elmúlt
ülésen a könyvvizsgálói pályázatról érdemi döntést nem hoztak,
mivel akkor felvetıdött, hogy esetleg több önkormányzattal közösen alkalmazzanak könyvvizsgálót. Miután a testület ezen elképzelése megdölt, így javasolta, hogy az eredeti elıterjesztést és határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület az elıterjesztést és határozati javaslatot vita nélkül 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59/1996./III.5./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgálót és
Kovácsné Oláh Veronika okleveles könyvvizsgálót
/ Békéscsaba, Hal u. 3. sz./ a könyvvizsgálói
feladatok folyamatos ellátásával 1996. március
hó 1. napjával.
A képviselı-testület a megbízási dí-
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jat 400.000 Ft + ÁFA összegben határozza
meg.
Határidı: azonnal
Ezt követıen szót kért Pápai Pálné adócsoport vezetı.
Pápai Pálné csoportvezetı hozzászólásában elıször is elnézést
kért a testülettıl, amennyiben az adórendelet végrehajtása,
illetve az adóbevallások kérése során olyan hibát követtek el,
mellyel a testületnek erkölcsi veszteséget okoztak. Az adóbevallás nyomtatványokat a hivatal adócsoportja állította össze.
Az összeállítás során szempontként vették figyelembe azt, hogy
a kapott információk ne csak a jelenlegi adórendszerhez legyenek alkalmasak, hanem egyéb feladatok kidolgozásánál is, többek között árvízvédekezés, kitelepítés, polgári védelmi feladatok ellátása során is használható információk álljanak rendelkezésre. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy van olyan
nyomtatvány, amely nem csak egy adónem bevallásához használható, hanem többnél is. Arra is emlékeztette a jelenlévıket,
hogy a lakások nagyságának feltüntetése nem új dolog, hiszen
már az 1970-es években, a házadó bevallásoknál is szerepeltek
ilyen irányú adatok a nyomtatványokon.
Még egyszer hangsúlyozni kívánta, hogy a hivatalban semmilyen
hátsó szándék nem merült fel a nyomtatványok összeállítása során.
Amennyiben az adóbevallások kapcsán, a kért adatok alapján
bárkit is megsértettek, azoktól munkatársai nevében is elnézést kért.

Több napirend, bejelentés, kérdés, interpelláció nem lévén a
polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
K.m.f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dr. Valach Béla
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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