Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. július 4 -i
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, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Pápai
Pálné, Kurilla János, Gyuricza Máté, Balog Károlyné,
Nagy Istvánné csoportvezetık, dr. Debreczeni Gizella
jogász,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
az 1. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal
voltak jelen a KÖVITE képviselıi,
a 9. napirendi pont tárgyalásánál a Városi Gondozási
Központ vezetıje, gazdasági vezetıje, az intézmény
dolgozói,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok társadalmi
szervek képviselıi valamint a helyi és a megyei sajtó
képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait a hivatal csoportvezetıit, intézmények vezetıit és valamennyi megjelent vendéget. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt az ülésen 17 képviselı. dr. Szendrei Éva
képviselı asszony a korábbiakban jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a mai ülésre várhatóan késıbb fog megérkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Várfi
András képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
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- június 4-én Czibulka György alpolgármester úrral Sarkadon voltak, ahol a megyei Labdarúgó Szövetség szervezésében a megye
polgármestereinek volt egy barátságos labdarúgó mérkızése.
-június 17-én részt vett a Kisréti úti Óvodában tartott szülıi
értekezleten, ahol a testületi döntésnek megfelelıen tájékoztatták a szülıket az óvoda megszüntetésérıl. Az érintettek végül is
belátták, hogy az óvoda épület egyrésze valóban egészségtelen, a
Bölcsıde épületében sokkal kulturáltabb, egészségesebb körülmények között lesznek a gyerekek,
-lehetıség szerint részt vett a bizottsági üléseken. Részt vett
a Mezıgazdasági, és a Városfenntartó bizottság kihelyezett ülésén a Liget-fürdıben,
- június 21-én részt vett Vésztın a megyei Szociális és Egészségügyi Bizottság kihelyezett ülésén. Az ülésen résztvevık ellátogattak egy olyan szociális otthonban, ahol csökkent képességő
emberekkel foglalkoznak. Az ott látottak jó összehasonlítási
alapot adtak a mi szociális ellátási hálózatunkhoz.
A millecentenáriumi ünnepségsorozat egyik kiemelkedı eseménye
volt városunkban a június 29-én Találkozunk, hogy Találkozhassunk címmel megrendezett Gálaest. A találkozás célja, hogy haza
hívjuk az innen elszármazott szellemi elit rétegnek azon részét,
akikre a késıbbiekben lehet számítani. Az esemény folytatásaként
szeptember végén szeretnénk egy újabb találkozót szervezni,
melynek keretében tájékoztatnánk a meghívottakat a város terveirıl és jelenlegi pénzügyi helyzetérıl.
-Tegnapi nap folyamán a Békés Megyei Kárrendezési Hivatal munkatársaival folyatott beszélgetést a II. számú földalappal kapcsolatban.
Több bejelentés nem lévén megkérdezte az alpolgármester urat és
a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Nagy Pál képviselı lakossági bejelentést tolmácsolva elmondta, a
Hısök úton lévı Interminnor nevő vendéglátóhelyen hajnalig tartó
hangos a környék lakosságának éjszakai nyugalmát zavaró discozás
folyik. Kérte a Polgármesteri Hivatal illetékeseit, hogy tegyék
meg az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a választó körzetében lakók kérését tolmácsolva elmondta, hogy a helyi autóbuszjárat ne kerülje el a városnak ezen részét, ugyan is a KGST piac megszőnése
óta a busz nem megy ki a buszfordulóig, hanem a legrövidebb utat
járja be.
Dr. Frankó Károly polgármester a Nagy Pál képviselı által elmondottakat annyival kívánta kiegészíteni, hogy az Erzsébetligetben is ismételten jelentkezni fognak ezek a problémák. Vé-
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leménye szerint a képviselı-testületnek el kellene dönteni, hogy
a ligetben mőködı éjszakai szórakozóhelyeken engedélyezi e a jövıben a szabadtéri disco tartását, vagy nem.
Több bejelentés nem hangzott el, így a polgármester javaslatot
tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı volt.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./ Csatornamő Társulat további mőködése vagy megszüntetése
2./ Az Önkormányzat 1996. évi költségvetési rendeletének módosítása
3./ Az önkormányzat pénzügyi helyzete
4./ Az intézmények 1995. évi pénzmaradványa és az 1995. évi állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége
5./ Az önkormányzat tulajdonába kerülı gyógyszertár személyi
jogon történı üzemeltetésének koncepciója
6./ Fattyasi veteményföldek haszonbérleti ügye
7./ Liget-fürdı üzemelési jog átruházása
8./ Templomzugi szabadstrand bérleti ügye
9/
A Városi Gondozási Központ válságterve
10./ Szociális ellátást biztosító intézmények felvételével kapcsolatos hatáskör felülvizsgálata
11./ Új háziorvosi körzetek kialakításának lehetısége
12./ Beruházási munka lebonyolítási jogkör átruházása
13./ 2. számú Általános Iskola alapító okiratának módosítása
14./ Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása
15./ Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola alapító
okiratának módosítása
16./ Apolló Mozi alapító okiratának módosítása
17./ Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
18./ Giriczné Varga Erzsébet a 2. számú Általános Iskola igazgatójának beszámolója az általános iskolák összevonásának tapasztalatairól
19./ Kézilabda szakosztály támogatási kérelme
20./ A GYESTK támogatásának megváltoztatása, a Sakk-szakosztály
kérelme
21./ Dr. Katona Piroska gyermekszakorvos támogatási kérelme
22./ Telekvásárlási ügy
23./ Gubucz József szolgálati lakás kérelme
24./ Fellebbezések
25./ 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Szakközépiskola igazgatói pályázata
26./ Értékesítésre kijelölt ingatlanügyek
27./ A Hıtechnikai és Gépipari Kft.-nél lévı üzletrész értékesítése
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28./ Regionális gázszolgáltató társaságokban levı részvények
felhasználása
29./ A Képviselı-testület határozata alapján a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolában végzett vizsgálati jelentés
Gyomaendrıdi Csatornamő Társulat tovább mőködése vagy megszőnése
dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, az elmúlt testületi ülésen a napirendi pontok között
szerepelt ez az elıterjesztés. Akkor a képviselı-testület a rendelkezésére álló anyag alapján nem tudott dönteni, így újratárgyalásra vissza utalta a témát a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi bizottságnak.
A bizottság a témát ismételten megtárgyalta és a Csatornamő Társulat továbbmőködését támogatta.
Kérte a képviselı-testület tagjait mondják el véleményüket az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Csorba Csaba jegyzı a beterjesztett határozati javaslat II. változatára az alábbiak szerint javasolta módosítani.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1995. évi LVII. tv.
34., 35 szakaszában foglaltakra figyelemmel, a Blaha és térsége
szennyvízcsatorna átadását követıen felkéri a Gyomaendrıd Csatornamő Társulatot, a térség még szennyvíz közmővel el nem látott területei vonatkozásában újabb érdekeltek bevonására, az
ezzel kapcsolatos tervezési munkák elıkészítésére, különös tekintettel a holtágakkal érintett területek további szennyezıdésének megakadályozására.
Bár formálisnak tőnik a módosításra tett javaslata, de szerette
volna felhívni arra a közcélra a figyelmet, amelyet a társulatnak meg kell valósítani, biztosítania kell. Az általa elmondottak jobban törekszenek ennek a közcélnak a megvalósítására és
figyelembevételére.
Tótka Sándor képviselı arra kérdezett rá, hogy a csatornázással
kapcsolatos tervek közé a holtágak mellett lévı víkendházak is
be lennének-e vonva, egyáltalán megvalósítható e.
Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésre válaszolva elmondta, az
általa elmondott javaslattal, valamint egy új társulati szabályzattal lehetıség nyílik arra, hogy ezeket a területeket is bevonja a társulat a mőködési körébe. Lényegében az egész elıterjesztésnek az a célja, hogy ne szőnjön meg a társulat és további
feladatokat vegyen át. Mindehhez szükséges a társulat alapszabályát módosítani, amely a legutóbbi egyeztetések szerint folyamatban van a lehetıségek biztosítottak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a jegyzı úr által a határozati javaslat javítására vonatkozó javaslatát fogadják el. A jövıre vonatkozóan ez a fejlıdést
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fogja szolgálni.
Dr. Puskás János a KÖVITE igazgatója hozzászólásában elmondta, a
társaság képviselıi részt vettek az elıterjesztés elıkészítésében. Sajnálatosnak tartotta, hogy az elmúlt ülésen nem tudott a
képviselı-testület döntést hozni.
Régóta hagyománya van már a társulati formában történı közmőépítésnek.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Gyomaendrıdın van egy olyan
pénzügyi konstrukció, ahol a legnagyobb arányban van a lakossági
érdekeltségő hozzájárulás, amely biztosítja a saját forrást az
önkormányzat részére. Ez egy szerencsés helyzetnek mondható,
ugyan is az évek során a városnak az elnyert céltámogatásokkal
sikerült egy jó pénzügyi konstrukciót kialakítani.
Amennyiben a társulat megszőnik, úgy az általa végzett feladatokat érdekeltségi hozzájárulás beszedését, valamint a társulatnál
fennálló hitel és annak kamatainak a törlesztését az önkormányzatnak kell átvenni. A hitelt és kamatait az önkormányzatnak nem
a saját költségvetésébıl, hanem a beszedett érdekeltségi hozzájárulásból kell törleszteni, azonban ez így is csak nyomasztaná
az önkormányzat költségvetését, pénzügyi gazdálkodását.
A társulat tovább mőködése esetén új alapszabályt kell készíteni
és 1996. december 31-ig be kell nyújtani a cégbírósághoz nyilvántartás céljából. Ennek megtörténte után új alapszabállyal további csatlakozási lehetıség lesz biztosítva, maga a közfeladat
a társulat alapszabályában úgy lesz meghatározva, hogy fokozatos
fejlesztést valósít meg, vízgazdálkodási közfeladatot fokozatosan fejleszt és ennek érdekében tervezési feladatokat is ellát.
További hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem hangzott
el, így dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıket, hogy elsıként a jegyzı úr által a beterjesztett határozati javaslat II. változat módosítására tett javaslatról döntsenek, miszerint Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1995.
évi LVII. tv. 34., 35 szakaszában foglaltakra figyelemmel, a
Blaha és térsége szennyvízcsatorna átadását követıen felkéri a
Gyomaendrıd Csatornamő Társulatot, a térség még szennyvíz közmővel el nem látott területei vonatkozásában újabb érdekeltek bevonására, az ezzel kapcsolatos tervezési munkák elıkészítésére,
különös tekintettel a holtágakkal érintett területek további
szennyezıdésének megakadályozására.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag 17
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi LVII. tv. 34., 35. szakaszában
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foglaltakra figyelemmel, a Blaha és térsége
szennyvíz csatorna átadását követıen felkéri
a Gyomaendrıd Csatornamő Társulatot a térség
még szennyvíz közmővel el nem látott területei vonatkozásában újabb érdekeltek bevonására, az ezzel kapcsolatos tervezési munkák
elıkészítésére, különös tekintettel a holtágakkal érintett területek további szennyezıdésének megakadályozására.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az Önkormányzat 1996. évi költségvetési rendeletének módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mint ismeretes a Képviselı-testület márciusiban elfogadta az önkormányzat ez évi
költségvetését. Az elfogadott költségvetés 27.800.000 Ft-os
költségvetési hiánnyal számolt. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be, mint önhibáján kívül hátrányos település a hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok kiegészítı támogatásának igénybevételére, de sajnos nem nyertünk, mivel idıközben a Pénzügyminisztérium olyan szigorú elıírásokat tett ezzel kapcsolatban,
melyeknek önkormányzatunk nem felelt meg.
E rövid bevezetı után megkérdezte az elıterjesztıket, a pénzügyi
bizottság elnökét van e kiegészíteni valójuk a rendelettervezettel kapcsolatban.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, a költségvetési rendeletmódosítása azokat az eredeti költségvetési számokat tükrözi, melyeket a februári ülésre terjesztettek be. Változást jelent, az
amit a központi költségvetésbıl céllal nyújtanak, pl. szociális
juttatások stb. Ezen kívül az intézményeknél növekedést jelent a
pályázati pénzekbıl és a szakképzési alapból megvalósuló mőködési és fejlesztési kiadások, valamint a pénzmaradványok kijelölése. Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezet szorosan kapcsolódik az önkormányzat
pénzügyi helyzete tárgyú elıterjesztéshez. Kérte a képviselıket,
hogy döntésüket az abban foglaltak figyelembevételével hozzák
meg.
Módosításként bejelentette, miszerint a központi támogatás az
anyag összeállítása után érkezett 1.414.000 Ft összegben, az
egészséges ivóvízzel való ellátás céljából a palackos ivóvíz
biztosítására benyújtott pályázaton elnyert pénzösszeget át kell
adni a Víz és Csatornamő Vállalatnak, amely megállapodás és elszámolás alapján fog történni. Ahhoz, hogy a féléves költségvetési rendelet módosításban ezek az összegek szerepeljenek szükséges az általa elmondott módosítás, mivel így fog egyezni a
féléves beszámolóban a módosított elıirányzatok összege.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök felhívta a tisztelt képviselık
figyelmét arra, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl szóló
beszámolóban leírtak alapján a Parkfenntartásnál az éves elıirányzat felhasználásra került, amely véleménye szerint azért következet be, mert alulfinanszírozott volt ez az ágazat.
Az elfogadott költségvetési rendelet 8. § úgy rendelkezik, hogy
az ingatlan értékesítésébıl és privatizációból származó többletbevétel 50 %-át hiteltörlesztésre, 50 %-a városüzemeltetésre és
egyéb mőködési kiadásokra használható fel. A rendelet ezen §-át
a pénzügyi csoport vezetıje javasolja törölni a költségvetési
hiány nagyságára való tekintettel.
A maga részérıl kérte a képviselıket, hogy ezen szakaszt ne töröljék, hiszen még a második félében is üzemeltetni kell a várost. A Városfenntartó bizottságnak nincsennek olyan plusz tartalékai, amelybıl városüzemeltetési feladatokra pénzt tudna átcsoportosítani.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozni kívánta, hogy
a képviselı úr által említett §-nak nem a törlését javasolta,
hanem a tisztelt képviselık figyelmét kívánta felhívni arra,
hogy mindaddig, amíg a költségvetés közel 30 millió forintos
forráshiányát nem tudjuk kezelni, addig
ez nem valósul meg.
Tótka Sándor képviselı megítélése szerint kétséges, hogy az ingatlan értékesítésbıl tervezett 20 millió forint helyett tervezett 10 millió forint fog e realizálódni.
A költségvetés tervezése során szó volt arról, hogy a mázsaház
felújítását a mázsálásból befolyó pénzösszegbıl fog elkészülni.
A tevékenységbıl elég jelentıs összeg folyik be az önkormányzat
számlájára, azonban az ígért felújítás még mindig nem lett megvalósítva.
Kérte az illetékesek rövid idın belüli intézkedését.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr felvetéseire reagálva elmondta, a költségvetés eredeti koncepciójában, valamint a módosításban is van mintegy 12 millió forintos ingatlan értékesítésébıl
származó árbevétel. A tervezett összeg nagy valószínőséggel be
fog folyni, hiszen ennek már nagyobb része teljesült. 2-3 millió
forint szükséges még ennek a bevételi elıirányzatnak a teljesítéséhez.
A problémát az jelenti, hogy a költségvetésben összességében
mintegy 20 millió forint a hiány nagysága.
Tótka Sándor képviselı felkérte a jegyzı urat, hogy reagáljon a
mázsaháza felújítására vonatkozó felvetésére.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint az a költségvetésbıl is látszik szabad pénzeszköz nem áll az önkormányzat rendelkezésére.
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Ahhoz, hogy a mázsaháza felújítását el lehessen végezni, szabad
pénzeszközt kellene biztosítani, erre viszont a jelenlegi helyzetben reális lehetıség nincs.
Katona Lajos a pénzügyi bizottsági elnök az elıbbi felvetéssel
kapcsolatos véleménye az volt, hogy a mázsálás biztosítása nem
közfeladat, kimondottan gazdasági tevékenységhez kapcsolódik,
ezért ennek a problémának a megoldásában az ebben érdekelt feleknek kellene egyezségre jutni és együttesen megoldani. Az elmúlt idıszakban volt már hasonló eset a tejcsarnok ügy, amelyet
az érdekeltek igen jól megoldottak egymás között. Jó lenne ha az
elkövetkezı években ez a hozzáállás lenne uralkodó az önkormányzatnál.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozni kívánta, hogy a mázsaház nem önkormányzati tulajdon, így a fenntartási költségek fedezése nem önkormányzati feladat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megkívánta jegyezni, hogy az
önkormányzat intézményei, vállalkozásai nem úgy finanszírozódnak, hogy az ott keletkezı bevételt kötelezıen oda kell visszaforgatni.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester
javasolta a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet
megalkotását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1996./......../KT. számú rendeletét
az 1996. évi költségvetésrıl szóló
4/1996./IV.4./KT. számú rendelet módosításáról
Az önkormányzat pénzügyi helyzete
A képviselı-testület az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl készült tájékoztatót tudomásul vette.
Az intézmények 1995. évi pénzmaradványa és az 1995. évi állami
hozzájárulás visszafizetési kötelezettsége
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Nagy Istvánnénak a
pénzügyi csoportvezetıjének.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, a normatív támogatás a
költségvetési törvény szerint az önkormányzatnak alanyi jogon
jár. Az intézményeknek nem a normatív támogatás szerint osztotta
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el az elmúlt évben az önkormányzati támogatást.
A normatív támogatás lekérése egy tényleges statisztikai adat
alapján, illetve egy vélelmezett ellátotti létszám alapján történik. Ez a normatív támogatás visszafizetési kötelezettség évrıl-évre nı az önkormányzatnál, hiszen kiszámíthatatlanná válik
az, hogy az elızı évhez viszonyítva a következı év szeptemberében mennyi lesz a tanulói létszám. Megítélése szerint lassan ez
a visszafizetési kötelezettség növekedése az önkormányzat részérıl kezelhetetlenné válik. Készítettek egy számítást arról, hogy
az elmúlt évi normatív és önkormányzati támogatás hogyan alakult
az egyes intézményeknél. Az elmúlt év ıszén nagyarányú csökkentést kellett végrehajtani a bevétel csökkenése miatt, ennek ellenére az önkormányzat valamennyi intézménye, kivéve a 617. sz.
Ipari Iskola a normatív támogatáson felül részesült önkormányzati támogatásban. Ez az elıterjesztés mindenképpen azt kell sugallja, hogy az intézményeknek is a teherbírásuktól függıen ki
kell venni a részüket a visszafizetési kötelezettségbıl.
Czibulka György alpolgármester elmondta, az elmúlt év végén már
egy nagyarányú elvonás történt az intézményektıl, véleménye szerint ezt be lehetne tudni a normatív támogatás visszafizetésébe.
A maga részérıl nem értett egyet azzal, hogy az a pénz még egyszer elvonásra kerüljön az intézményektıl, amelyet akkor elvontak.
Várfi András bizottsági elnök elmondta, a költségvetés tervezésekor is a legsarkalatosabb pont volt az iskoláknak jutatott
normatíva, illetve az ezen felüli támogatás. Akkor is felmerült, hogy volt iskola, amely normatíván felül, és volt amelyik
a normatíván kapott támogatást. Ezt követıen merült fel, hogy
az elmúlt évben a túlfinanszírozott intézményeknek vissza kell
fizetni a normatíván felüli támogatást valamilyen formában. A
maga részérıl nem tartotta helyesnek, hogy a testület által felállított játékszabályokat, amely jelenesetben a költségvetés,
állandóan nyírbáljuk.
Az elıterjesztésben megfogalmazottak alapján, amennyiben az intézménynél kiadással nem terhelt bevételi többlet jelentkezik,
azt a visszafizetési kötelezettség mértékéig zárolni kell. Ha ez
megtörténik, mi fogja serkenti pl. Gimnáziumot arra, hogy a tanboltját jobban üzemeltesse, vagy az Ipari Iskola a tanmőhelyt,
vagy a Mezıgazdasági Iskola a tangazdaságot minél gazdaságosabban mőködtesse? Meggyızıdése: semmi.
Módosító indítványként javasolta, hogy egyik iskolának se kelljen visszafizetni a többlet normatíva összegét.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a téma megtárgyalása során elég szélsıséges vélemények alakultak ki ezért
a bizottság nem tudott állást foglalni az alternatívákról.
Úgy gondolta, hogy abba a szisztémába, amelyben a költségvetést
terveztük, - aminek lényeges pontja, hogy az iskoláknál mennyi
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állami normatív támogatás tervezhetı-, akkor ez egy nagyon lényeges szempont, ugyan is ezzel lehet élni és visszaélni is. Nem
tudja, hogy véletlenül vagy szándékosan alakult így a dolgok, de
tény az, hogy túl lett tervezve a többletet az iskolák fel használták, és ezt most vissza kellene fizetniük. Ez mindenképpen
egy negatívum, hiszen hosszú távon ennek negatív hatásai lehetnek.
A maga részérıl mindenképpen azt támogatta, hogy mind két intézmény teljes egészében fizesse vissza a jogtalanul felvett összeget.
Dr. Kovács Béla tanácsnok és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója reagálva az eddig elhangzott véleményekre elmondta, bár
pénzügyi szempontból tekintve igazuk van az elıterjesztıknek,
azonban azt is látni kell, hogy a tervezés során nagyon nehéz
helyzetben vannak az intézmények, ugyan is az elmúlt évtıl kezdıdıen egy tanuló több középiskolát is megjelölhet, így a megjelölt iskolák mindegyike betervezheti azt a tanulót. Végül szeptember 1-én a tanévnyitón derül ki, hogy a létszám még sem anynyi, amennyire terveztek.
Véleménye szerint a beterjesztett elıterjesztéshez mellékelni
kellett volna az idei költségvetés okozta csonkolásokat is,
ugyan is az iskola igazgatók a Polgármesteri Hivatal elıírásának
megfelelıen leírták, hogy az idei évi igen szőkös költségvetést
hogyan próbálják meg kivédeni, hogy ki jöjjenek-e a kapott pénzbıl. A szeptember 15-i és az október havi statisztika rendelkezésre áll, éppen ezért úgy gondolta, hogy decemberig vissza lehet jelenteni a normatívát, hogy a tervezethez képest kevesebb
gyermek van, így a visszafizetési kötelezettség most nem jelentkezik.
Nagy Istvánné csoportvezetı kérdésként vetette fel, mennyire
lett volna jobb helyzet akkor, ha az elmúlt év októberében vagy
novemberében jelenti be az önkormányzat, hogy az intézménytıl
zárol bizonyos összeget, azért mert a gyerek létszám nem a tervezett szerint alakult.
Az az összeg, amelyet az elmúlt évben zároltak, illetve javasoltak az intézményektıl zárolni, az feladat elmaradásból adódott.
Czibulka György alpolgármester egyetértett azzal, hogy jóval
elıre nagyon nehéz betervezni egy iskolában, hogy a következı
évben mennyi lesz a tanulói létszám.
Katona Lajos bizottsági elnök szintén egyetértett az elıtte felszólalók véleményével, azonban valamennyi intézménynek vállalnia
kell az ebbıl adódó következményeket.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozni kívánta, mint a határozati javaslatból is látható nem minden intézménynek kell a túlfinanszírozást visszafizetni, ugyan vannak olyan intézmények.
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ahol nem látnak lehetıséget arra, hogy İk ezt az összeget viszszafizessék. A Bethlen Gábor Mezıgazdasági és az 617. Ipari iskola esetében merült fel, hogy az a. vagy a b. variáció szerint
az önkormányzat a normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségét az intézmény terhére elıírja.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke, mint a 617.sz. Ipari Iskola igazgatója a maga részérıl az alapelvekkel nem értett
egyet, éppen ezért azt nem tudta elfogadni. Véleménye szerint
azt kellene letisztázni, hogy az elosztás gyakorlatilag hogyan
mőködik.
Véleménye szerint a normatíva szerinti elvonás egy hamis ideológia, ugyan is amikor az elmúlt évben elvonták a 12 millió forintot az intézményektıl, akkor nevesíteni kellett volna, hogy az x
összegő elvonásból, bizonyos összeg az állami normatív támogatás
miatti elvonás, a többi pedig más irányú elvonás.
Jelenleg az intézmények nagyrésze túl finanszírozott, úgy, hogy
a Polgármesteri hivatalba befutnak az intézmények számlái, amelyeket rangsorolás után kifizetnek. Ebbıl következıen felmerül a
kérdés, hogy egyáltalán van e értelme az elvonásnak, akkor amikor az intézmények számláira nem kerül pénz, hanem egy egész más
rendszerő kifizetés mőködik.
Nagy Istvánné csoportvezetı a képviselı úr által elmondottakat
annyiban kívánta pontosítani, miszerint február óta a bérek kifizetése bérhitelbıl történik. Az intézmények, illetve az önkormányzat tartózásait hó végén az állami hozzájárulás leutalásakor
a pénzintézet leemeli.
Lényegében nem az önkormányzat fizet az intézmény helyett, hanem
éppen a csıdhelyzet elkerülése miatt bekérésre kerülnek az intézményektıl a 30 napon túli számlák,melyek alapján történik az
intézmények finanszírozása, illetve hogy azokat a számlákat az
intézmények ki tudják fizetni. Összességében pedig a bérhitelt
nem csak a polgármesteri hivatal miatt, hanem az önkormányzat és
annak intézményei miatt is kell felvenni.
Akkor, amikor az elıterjesztık ilyen határozati javaslatot próbálnak a tisztelt testülettel elfogadtatni, akkor össz önkormányzati érdeket vesznek figyelembe, hiszen ezek a terhek össz
önkormányzati szinten jelennek meg és a közel 30 millió forint
fedezet nélküli kiadásokat valamibıl finanszírozni kell az önkormányzatnak ahhoz, hogy ne kelljen csıdöt jelentenie. Jelenleg
14 millió forint a bérhitele az önkormányzatnak, ez hónap közben
tovább fog nıni, mivel a segélyeket a pénzintézet megelılegezi.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl azokkal a képviselıkkel ért egyet akik azt támogatták, hogy a két középiskola
valamilyen formában tegyen eleget a visszafizetési kötelezettségének.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a beterjesztett határo-
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zati javaslatból egyértelmően kitőnik, hogy csak a 3. és a 4.
pontban megfogalmazott Bethlen Gábor Mezıgazdasági és a 617. sz.
Ipari iskola visszafizetési kötelezettségérıl kell dönteni a
felsorolt a., vagy b. változat elfogadásával.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a határozati javaslat 3., 4.
pontjainál a b. alternatívát javasolta elfogadásra.
Várfi András bizottsági elnök felhívta a tisztelt képviselık figyelmét a fentiekben tett módosító indítványára.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıket,
elsıként döntsenek a Várfi képviselı úr módosító indítványáról,
miszerint a képviselı-testület a 617. sz. Ipari Szakközép és
Szakközép és Szakmunkásképzı iskola és a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı iskolára jelenleg nem terheli az 1995. évi normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettséget.
A képviselı-testület a módosító indítványt 7 igen szavazattal
támogatta.
A szavazás eredményébıl dr. Frankó Károly polgármester megállapította, hogy a módosító indítvány nem kapta meg a kellı számú
szavazatot.
Katona Lajos bizottsági elnök az alábbi módosító indítványt terjesztette elı.
A képviselı-testület a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskolának
3.204.000 Ft, míg a 617. sz. Ipari Iskolának 431.100 Ft 1995.
évi normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettséget ír
elı.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket
döntsenek a Katona képviselı úr által elıterjesztett módosító
indítványról.
A képviselı-testület a módosító indítványt 2 igen szavazattal
támogatta.
A szavazás eredményébıl dr. Frankó Károly polgármester megállapította, hogy a Katona képviselı úr által beterjesztett módosító
indítványa nem kapta meg a kellı számú szavazatot.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a következıkben a beterjesztett határozati javaslat 3.
pontjának a., majd a b. alternatívájáról döntsenek.
A képviselı-testület a határozati javaslat 3. pontjának a. alternatívájára nem adott le szavazatot, míg a b. alternatívára 5
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képviselı adta le szavazatát.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a szavazás eredményébıl megállapítható, hogy a határozati javaslat 3. pontjában nem született
döntés, mivel sem az a. sem pedig a b. alternatíva nem kapta meg
a kellı számú szavazatot. Ennek megfelelıen, mivel a határozati
javaslat 1-2. pontjából került kiemelésre a 3. pont, ezért a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola vonatkozásában a 2. pontban
felsorolt intézményekhez hasonló rendezı elv szerint jön létre
az 1995. évi normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozta, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola korábban jelezte, hogy van szabad
pénzeszköze az intézménynek.
Csorba Csaba jegyzı a Nagyné felvetésére reagálva elmondta, az
intézményben egész évben keletkezı szabad pénzeszközt pontosan
ki kell mutatni és ebbıl lehet elvonni a visszafizetésre kerülı
összeget.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a legnagyobb
feszültséget az gerjeszti az egyes intézmények között, hogy vannak intézmények, amelyek túl finanszírozottak, és vannak amelyek
a minimum alatt mőködnek.
A túl finanszírozott intézményeknek sokkal egyszerőbb lenne december 31-ig a visszafizetési kötelezettségüknek eleget tenni,
mint a mőködési minimum alatt mőködı intézményeknek.
Ebbıl lesz azután feszültség az intézmények között, hiszen lesz
olyan, amelyik tud különbözı juttatásokat / pl. ruhapénz / tud
fizetni a dolgozóknak, a többi pedig örül ha mőködni tud.
R. Nagy János bizottsági elnök, mint a 617. sz. Ipari Iskola
igazgatója hangsúlyozta, az önkormányzat 1996. évi költségvetési
rendeletének eredményére az intézmény kollektív szerzıdésben
minden juttatás meg lett vonva a dolgozóktól.
A következıkben kérte, hogy a pénzügyi csoport tájékoztassa a
képviselı-testületet arról, hogy az intézmények a szeptember 15i statisztikai létszám ismeretében mennyivel több állami hozzájárulás lett tervezve és ennek megfelelıen milyen elvonás terheli az intézményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl javasolta az R.
Nagy János képviselı úr fentiekben elmondott kérelmét határozatban rögzíteni október 15-i határidı megjelölésével.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a javaslattal, kérte a tisztelt képviselıket határozatban rögzíteni,
miszerint a képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet arról, hogy az önkormányzat intéz-
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ményeinél a szeptember 15-i statisztikai létszám ismeretében
mennyivel több állami hozzájárulás lett tervezve és ennek megfelelıen milyen elvonás terheli az intézményeket.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felkéri a jegyzıt, hogy vizsgálja meg az intézmények szeptemberi statisztikai létszámát
és adjon tájékoztatást arról, hogyan alakul
ennek megfelelıen az állami normatív támogatás, milyen mértékő visszafizetési kötelezettség fogja terhelni az önkormányzatot,
illetve az intézményeket.
Határidı: 1996. október 15.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslat 4. pontjának a. és b. alternatívájáról döntsenek.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a 617. sz. Ipari Iskola esetében is hasonló rendezı elv
szerint történjen az 1995. évi normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség, mint a fentiekben elfogadott Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola esetében.
A képviselı-testület a határozati javaslat 4. pontjának a. alternatívájára nem adott le szavazatot, míg a b. alternatívát 2
igen szavazattal támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester a szavazás eredményébıl megállapította, hogy a határozati javaslat 4. pontjának egyik alternatívája sem kapta meg a kellı számú szavazatot.
Nagy Istvánné csoportvezetı megkívánta jegyezni, hogy ezen testületi döntés után, amennyiben intézményvezetı lenne, arra törekedne, hogy ne legyen az intézményben megtakarítás, illetve bevételi többlet ne jelentkezzen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felhívta a tisztelt képviselık
figyelmét az 1996. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetének megtárgyalásához készült könyvvizsgálói véleményre, amelynek negyedik bekezdése az alábbiakról szól " Pozitívumként értékelendı a költségvetési rendelet módosításának tervezetében ja-
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vaslatként szereplı azon törekvés, hogy a normatív támogatás
visszafizetési kötelezettségbıl a terhet meg akarja osztani a
Hivatal és Intézményei között. Ezzel az intézmények takarékos
gazdálkodását próbálja ösztönözni."
Befejezésként dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket a beterjesztett határozati javaslat 1., és 2. pontjával kapcsolatban. A fentiekben hozott
döntések alapján a határozati javaslat 2. pontja értelem szerint
kiegészül a Bethlen Gábor Mezıgazdasági és a 617. sz Ipari Iskolával.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1996./VII.4./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
54/1996./III.5./KT. számú határozatát visszavonja.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
-

2. sz. Általános Iskola
759.200 Ft
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
448.200 Ft
Kner Imre Gimnázium
1.729.000 Ft
1. sz Napközi Otthonos Óvoda
104.500 Ft
Városi Gondozási Központ
910.700 Ft
Bethlen G. Mezıgazdasági Szakközépés Szakmunkásképzı Iskola
3.204.000 Ft
- 617. sz. Ipari Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskola
431.100 Ft
1995. évi normatív állami támogatás
visszafizetési kötelezettségét az intézményre jelenleg nem terheli. Amennyiben azonban
az intézménynél évközben testületi döntés
alapján, vagy feladat elmaradásból megtakarítás, illetve kiadással nem terhelt bevételi többlet jelentkezik, azt a visszafizetési
kötelezettség mértékéig zárolni kell.
Határidı: 1996. december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık
A határozat meghozatala után dr. Valach Béla bizottsági elnök
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azzal a kéréssel fordult a tisztelt képviselı testület felé, miszerint kérje fel az Ügyrendi és Jogi Bizottságot vizsgálja meg,
hogy azon intézmények esetében ahol az intézményvezetı a képviselı-testület tagja az intézményt érintı gazdasági kérdésben az
İ szavazatuk jogi és etikai szempontból megfelelı e.
Kérte az általa elmondottakat határozatban rögzíteni.
Dr. Kovács Béla tanácsnok és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója, hangsúlyozni kívánta, hogy az érintett intézményvezetık
valamennyi kérdésben tartózkodtak a szavazás során.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket döntsenek a
Valach képviselı kérésérıl, miszerint a képviselı-testület kérje
fel az Ügyrendi és Jogi bizottságot vizsgálja meg, hogy azon intézmények esetében, ahol az intézményvezetı a képviselı-testület
tagja, az intézményt érintı gazdasági kérdésben az İ szavazatuk
jogi és etikai szempontból megfelelı e.
A képviselı-testület az elhangzott kérést 8 igen szavazattal támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester a szavazás eredményébıl megállapította, hogy dr. Valach képviselı úr kérése nem kapta meg a
kellı számú szavazatot.
Az önkormányzat tulajdonába kerülı gyógyszertár személyi jogon
történı üzemeltetésének koncepciója
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a koncepciót az illetékes szakbizottságok megtárgyalták és többféle alternatívát is
beterjesztettek a testület elé.
A Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat igazgatónıjével és
gazdasági vezetıjével, valamint a helyi gyógyszerészekkel történı egyeztetésnek megfelelıen a IV. határozati javaslatban megfogalmazottakat javasolják elfogadni.
Ez az alternatíva lenne az, amely az érdekelt felek számára egyaránt megfelelı lenne.
Kérte a tisztelt képviselıket mondják el a koncepcióval kapcsolatos véleményüket.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a beterjesztett alternatívák között olyan is szerepel, amely a gyógyszertári egységek bérbe adására vonatkozik, azonban a bérbe adás idıtartama nem került megjelölésre. A pénzügyi bizottsági ülésen
elhangzott egy 5 évre szóló bérleti viszony, ez nem került bele
a határozati javaslatba.
Gyuricza Máté vagyongazdálkodási csoportvezetı reagálva a Katona
képviselı úr felvetésére elmondta, az 5 éves idıtartam szándékosan nem került a határozati javaslatba, ugyan is a pályázóknak

251

kell megjelölni azt, hogy mennyi az az idıtartama amelyre a bérletet fel tudják vállalni, és ezt követıen dönthet a képviselıtestület arról, hogy azt az idıtartamot elfogadja vagy nem.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság a
téma megtárgyalása során a IV. határozati javaslatot javasolta
elfogadásra. Ezzel ellentétben személy szerint İ a III. javaslatot támogatta.
A bizottság által támogatott IV. alternatíva lényege, hogy a
bérleti jog kimondottan annak a társaságnak kerül odaadásra,
amelynek tagjai gyógyszerészek. A maga részérıl az 5 évre szóló
bérleti jogviszonyt elegendınek tartotta, ahhoz, hogy az önkormányzat elkötelezze magát.
Akár milyen megoldás is kerül elfogadásra, mindenképpen 5 éves
idıtartamot javasolt megjelölni. A gyógyszertári egységek eladását nem javasolta, egyetértett azok bérbe adásával országos pályázati kiírás útján.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, a
gyógyszerészek csak akkor tudnak a pályázaton részt venni, ha
megvásárolják a gyógyszertár gyógyszerkészletét. Az endrıdi
gyógyszertárnál 4 millió forint, míg a gyomai gyógyszertárnál a
gyógyszerkészlet értéke 6 millió forint.
Jelenleg a helyi gyógyszerészek közül senki nem rendelkezik ekkora vagyonnal, így az üzemeltetés jogát csak úgy tudnák elnyerni, ha létrehoznak egy betéti társaságot, amelybe külsıs tagként
bevonják a Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi vállalatot, aki a
gyógyszerkészletet apportálja a betéti társaságba.
Ezzel a megoldással az önkormányzat kap egy bérleti jogot, eladja a Gyógyszerkereskedelmi vállalatnak bizonyos összegért, valamint évente a gyógyszertár évi forgalma után 3-5 % között bérleti díjat.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl a határozati javaslat IV. alternatíváját támogatta. Ebben az esetben ugyan is
néhány millió forinthoz hozzá jutna az önkormányzat.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy
jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévı épületek egyikéért
sem kap akkora bérleti díjat, mint a gyógyszertárakért fog kapni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a határozati javaslat IV. alternatívájában megfogalmazottakat támogatta.
Véleménye szerint a III. alternatíva nem veszi figyelembe, hogy
egy kis település vagyunk és egy bizonyos társadalmi környezetben élünk. Ez az alternatíva azt indukálja, hogy egy nagy tıkével rendelkezı vidéki társaság megvásárolja a gyógyszerkészletet
ezáltal elzárja a helyiek elıtt a lehetıséget.

252

Dr. Frankó Károly polgármester módosító javaslatként kérte a
tisztelt képviselıket fogadják el, hogy a határozati javaslat
IV. alternatívájánál a bérbe adás idıtartama 5 évben kerüljön
meghatározásra.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslatot 17 igen
szavazattal támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tekintettel arra, hogy
az elhangzott vélemények alapján a képviselık többsége a határozati javaslat IV. alternatíváját támogatta, így javasolta a
tisztelt képviselıket, hogy elsıként errıl az alternatíváról
döntsenek a fentiekben elfogadott módosító javaslat figyelembe
vételével.
A képviselı-testület a határozati javaslat IV. alternatíváját 13
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1994. évi LIV. tv. 44. § /2/ bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a tulajdonát képezı
gyógyszertári vagyonból az önálló közforgalmi gyógyszertárakat határozott idıre (5 év)
használatba adja a személyi joggal rendelkezı önálló közforgalmi gyógyszertárakat jelenleg is vezetı gyógyszerész által alapított, kizárólag gyógyszertári tevékenységet
folytató betéti társaság részére, amennyiben
a betéti társaság beltagja a gyógyszertárakat jelenleg is vezetı helyi személyi joggal
rendelkezı gyógyszerész, míg kültagja a
Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság .
A használatba adás kezdıidıpontja a betéti társaság alapszabályának cégbírósági regisztrálását
követı 15 napon belül, de legkésıbb 1996. december 31.
A használati díj mértékét az önálló közforgalmi
góygyszertár éves bruttó forgalmának 3 %-ban határozza meg a testület, melyet a bt. az éves mérleg elfogadását követı 15 napon belül köteles
megfizetni a tulajdonosnak.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a helyi gyógyszertári vezetıket a testület
döntésérıl tájékoztassa, egyidejőleg kössen meg-
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állapodást a testület döntésének végrehajtására a
gyógyszertári vezetıkkel, különös tekintettel
azon önkormányzatot érintı károk rendezésére,
amennyiben a gyógyszertári vezetık a gyógyszertár
mőködtetési szándékuktól elállnak, és így az önkormányzatot terheli a gyógyszertár mőködtetése.
A Képviselı-testület utasítja továbbá a polgármestert a használatba adással kapcsolatos
szerzıdés megkötésére.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy döntésérıl a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményét szerezze be, figyelemmel az 1994. évi
LI. tv. 2. §-ában foglaltakra.
Határidı: folyamatos, illetve a soron következı
testületi ülés
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Ún. Fattyasi veteményföldek haszonbérleti ügye
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Várfi András képviselı úrnak a Mezıgazdasági, Ipari, és Kereskedelmi bizottság elnökének.
Várfi András bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztést a Mezıgazdasági bizottság és a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, de
konkrét döntés hiánya miatt két határozati javaslat került beterjesztésre.
Az önkormányzat részére az I. alternatíva szerinti hasznosítás
lenne a kedvezıbb. Egyben meghirdetni a veteményföldet és egy
személytıl, vagy társaságtól beszedni a bérleti díjat, míg a II.
alternatíva esetében 260 bérlıtıl kellene az éves bérleti díjat
beszedni.
Tekintettel arra, hogy az a 260 bérlı az általuk mővelt parcellából egészítik ki jövedelmőket, ezért a maga részérıl a II. alternatívát javasolta támogatni azzal a módosítással, hogy a bérleti szerzıdések 5 éves idıtartamra kerüljenek meghosszabbításra.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett a Várfi képviselı úr
javaslatával.
Gyuricza Máté a vagyongazdálkodási csoportvezetıje nem értett
egyet az 5 éves idıtartammal, ugyan is elképzelhetı, hogy a jelenlegi bérlık kb. 20 % fogadja el ezt a feltételt, akkor mit
csinál az önkormányzat a többi parcellával 5 évig, ha azt senki
nem fogja mővelni.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, az I. alternatíva
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szerinti hasznosítás esetén nem fordulhatna elı, hogy bizonyos
parcellák mőveletlenek maradnak. A maga részérıl ennek a 10 ha
területnek az egyben történı hasznosítását tartotta legcélszerőbbnek. Véleménye szerint ez lehetıséget nyújtana a jelenlegi
bérlıknek, hogy néhányan összefogjanak és megpályázzák ezt a 10
ha területet, amelyet aztán ha úgy akarják elosztanának egymás
között.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a problémát ebben az
esetben az jelentené, hogy a jelenlegi bérlık zömmel idıs emberek, akik nem biztos, hogy önszervezıdésbe kezdenek.
Tótka Sándor képviselı szintén a II. alternatíva szerinti hasznosítást támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként javasolta a
tisztelt képviselıknek, hogy elsıként a Várfi képviselı úr által
a bérleti szerzıdések 5 évre történı meghosszabítására tett javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 6 tartózkodás mellett elfogadta.
Ezt követıen a polgármester kérte a képviselıket, hogy a fentiekben elfogadott módosítás figyelembevételével a határozati javaslat II. alternatívájáról döntsenek.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és
2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi 14002 hrsz-ú és árok mővelési
ágban 10 ha 0652 m2 területtel, 313.06 AK értékkel nyilvántartott, Gyomaendrıd Város Önkormányzata tulajdonát képezı ingatlanra vonatkozó és 1996. szeptember 30. napjával
megszőnı bérleti szerzıdéseket meghosszabbítja 2001. szeptember 30. napjáig.
A bérleti díj 500.-Ft/parcella.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Liget fürdı üzemelési jog átruházása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót dr. Valach Béla
képviselı úrnak a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi
Bizottság elnökének.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, ennek
a próbálkozásnak mindenképpen az a célja, hogy a Liget-fürdı és
a Kemping itt maradva szolgáljon és lehetıleg magasabb mőszaki
színvonalon végezze a szolgáltatást elsısorban a helyi, másodsorban a külföldi turisták számára.
Látni kell, hogy önkormányzati üzemeltetésben, önálló vagy részben önálló intézményként lassú állagromlás vár a fürdıre, hiszen
a szinten tartáshoz sem elegendı a mőködtetésére adott pénzmenynyiség. Ha bár milyen magánszemély, vállalkozó részt venne a
fürdınek az üzemeltetésében, annak jól felfogott üzleti érdeke
lenne, hogy a fürdı mőszaki színvonalát megtartsa, emelje. Mind
a fürdınek, mind pedig a városnak ez lenne az érdeke.
A határozati javaslatban megfogalmazásra került, hogy a pályázat
kiírója fenntartja jogát miszerint a pályázatok ismeretében
eredménytelennek nyilváníthatja a pályáztatást. Ez azt jelentené, hogy amennyiben úgy látjuk, hogy a benyújtott pályázatok nem
szolgálják a Képviselı-testület által kitőzött célt, nem garantálják annak elérését, legyen joga eredménytelennek nyilvánítani.
Katona Lajos bizottsági elnök maximálisan egyetértett a Valach
képviselı úr által elmondottakkal.
A bizottsági ülésen a téma tárgyalása során elhangzott, hogy a
részletes pályázati kiírásban ki kell térni a Szabadság téri melegviző tehrmálkút jogviszonyának kérdésére is.
A maga részérıl módosító indítványként javasolta a hasznosításra
felajánlott területek közé a jelenlegi városi kertészet területét is belevenni 1997. január 1-tıl a bérleti jog lejártával.
Dr. Debreczeni Gizella jogász felhívta a tisztelt képviselıtestület figyelmét arra, hogy amennyiben a pályáztatásnál a koncesszió szabályait kívánja alkalmazni, úgy a pályáztatással
egyidejőleg az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet módosítani kell.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítve az elhangzottakat elmondta, tulajdonképpen azt kell eldöntenie a testületnek, hogy a konceszszió szabályait kívánja-e alkalmazni a pályázati eljárásnál,
vagy nem. A koncessziós szabály alkalmazásánál jó néhány szabályozatlan kérdést tisztázni kell. Hangsúlyozta, a koncessziós
egy lényegesen szigorúbb eljárási szabály, mint az egyéb bérleti
szerzıdések.
A következı képviselı-testület ülésére értelem szerint kétféle
pályázati kiírást kell beterjeszteni. Egyik, amely nem a koncessziós törvény hatálya alá esik, a másik pedig a bérleti szerzıdés útján történı hasznosításra vonatkozik.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdıt, hogy mi lesz a fürdı további sorsa abban az esetben, ha nem lesz pályázó.
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Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony érdeklıdésére elmondta,
eredménytelen pályázat esetén a fürdı továbbra is önkormányzati
intézményként mőködik. A bizottsági tárgyalások során felmerült
az is, hogy ez esetben a fürdıt gazdasági társasággá alakítsák
át, de ezt a bizottságok elvetették.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma befejezéseként kérte a
tisztelt képviselıket, hogy elsıként döntsenek a Katona képviselı módosító indítványáról, miszerint a Képviselı-testület nyilvános meghirdetés útján hasznosításra ajánlja fel a tulajdonát
képezı gyomaendrıdi Liget-fürdı üzemeltetési jogát bérbe adás
útján a Vízmősori kiszolgáló teleppel, a hozzátartózó kemping
területével, továbbá 1997. január 1-tıl a bérleti jog lejártával
a jelenlegi városi kertészet területével együtt 1997. január 1.
napjától kezdıdıen minimálisan 10 éves maximálisan 30 éves idıtartamra.
A képviselı-testület az elhangzott módosító indítvány 17 igen
szavazattal támogatta.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt
képviselıket, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján
felajánlja hasznosításra a tulajdonát képezı gyomaendrıdi Ligetfürdı üzemeltetési jogát 1997. január hó 1. napjától a Vízmősori
kiszolgáló teleppel, a hozzá tartozó kempong területével, továbbá a jelenlegi városi kertészet területével együtt - melynek
bérleti szerıdése 1996. december 31. napjával lejár. Az üzemeltetési jogot minimum 10, maximum 30 éves idıtartamra bizotsítsa
a Képviselı-testület.
A Képviselı-tsetület kérje fel a polgármestert, hogy a részletes
pályázati kiírás feltételeit dolgozza kis és terjessze azt a
testület következı ülése elé.
A pályázati kiírás elıkészítése során az alábbi szempontokat
kell figyelembe venni:
-a pályázat benyújtási határideje: 1996. november 15.
-a pályázónak a pályázat benyıjtásával egyidejőleg
1.000.000 Ft bánatpénzt kell befizetni, melyet az eredményhirdetés után az eredménytelenül pályázók visszakapnak.
-az elkészített pályázatokért díjtétel nem számítható fel.
-a pályázati kiírás térjen ki a koncessziós torvány elıírásait figyelembe vevı pályázati kiírásra is
A Kélpviselkı-testület fenntartja jogát, miszerint a pályázatok
ismeretében a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Határidı: 1996. augusztus 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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A képviselı-testület a javaslattal egyetértve,
zattal az alábbi határozatot hozta.

17 igen szava-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nyilvános
pályázat útján felajánlja hasznosításra a tulajdonát képezı gyomaendrıdi Liget-fürdı üzemeltetési jogát 1997. január hó 1. napjától a Vízmősori
kiszolgáló teleppel, a hozzá tartozó kemping területével, továbbá a jelenlegi városi kertészet
területével együtt - melynek bérleti szerzıdése
1996. december 31. napjával lejár. Az üzemeltetési jogot minimum 10, maximum 30 éves idıtartamra
biztosítja a Képviselı-testület.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy a részletes pályázati kiírás feltételeit
dolgozza ki és terjessze azt a testület következı
ülése elé.
A pályázati kiírás elıkészítése során az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni:
-a pályázat benyújtási határideje: 1996. november 15.
-a pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejőleg 1.000.000 Ft bánatpénzt kell befizetni, melyet az eredményhirdetés után az
eredménytelenül pályázók visszakapnak.
-az elkészített pályázatokért díjtétel nem
számítható fel
-a pályázati kiírás térjen ki a koncessziós
törvény elıírásait figyelembe vevı pályázati
kiírásra is
A Képviselı-testület fenntartja jogát, miszerint
a pályázatok ismeretében a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Határidı: 1996. augusztus 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Templom-zugi szabadstrand bérleti ügye
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Czibulka György alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy van e
joga a képviselı-testületnek meghatározni, hogy a bérlı hogyan
állapítsa meg a belépıjegy árakat.
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Csorba Csaba jegyzı az alpolgármester úr érdeklıdısére elmondta,
annak idején Pájer Sándor pályázat útján nyerte el a
szabadstrand bérleti jogviszonyát. Ennek a feltétele az volt,
hogy a képviselı-testülettel folyamatosan egyeztesse a bérlı a
jegyárakat. Értelem szerint, amennyiben akkor nem ez a döntés
születet volna, akkor valóban nem lenne joga a képviselıtestületnek ebbe beleszólni.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl olyan feltételekhez
szabná a szabadstrand mőködését, amely megfelel az egészségügyi
elıírásoknak. A partszakasz sáros, feltétlen szükséges lenne homokkal felszórni, illetve a víz hínártalanítását folyamatosan
kellene végezni.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a képviselı asszony véleményére elmondta, a partszakasz homokkal való feltöltésével, a homok folyamatosan be kerül a vízbe, ezáltal a part egyre inkább
elsekélysedik, melynek következtében a víz egyre jobban melegszik, egyre fokozottabb lesz a hínárosodás.
Megkívánta jegyezni, hogy a holtágak hínárosodását vízcserével,
halasítással, szükség esetén hínárvágással próbálják kezelni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök módosító indítványként javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a bérlı által javasolt belépıárakról is szavazzanak.
Gyuricza Máté vagyongazdálkodási csoportvezetı hangsúlyozni kívánta, hogy a képviselı-testületnek ármegállapító hatásköre
nincs. Annak idején a felek arra vállalkoztak, hogy megpróbálják
közösen megállapítani a belépı árakat. Amennyiben a képviselıtestület más belépıárakat állapít meg, elképzelhetı, hogy a bérlı akkor is az általa javasolt árakat fogja alkalmazni.
Csorba Csaba jegyzı ismételten hangsúlyozta, hogy a felek közösen állapítják meg a díjtételeket, amennyiben nem jön létre az
egyezség a bérleti díj és a belépı árakban, akkor ez a helyzet a
bérleti jogviszony felülvizsgálatára ad lehetıséget.
R. Nagy János bizottsági elnök a maga részérıl a bérlı által
kért belépıárakat támogatta.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester
kérte a tisztelt képviselıket elsıként a bérlı által javasolt
belépı jegyek árairól, miszerint a
Gyermek belépı / 10 éves korig /
36 Ft+ 9 Ft Áfa = 45 Ft
Felnıtt belépı
48 Ft + 12 Ft ÁFA = 60 Ft
ezt követıen a Mezıgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottságok
által beterjesztett belépıjegyek árairól döntsenek, miszerint
Gyermek belépı / 10 éves korig /
40 Ft/ bruttó/

259

Felnıtt belépı

50 Ft/ bruttó/

A képviselı-testület a bérlı által javasolt árakat 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellet, míg a bizottságok által javasolt
árakat 2 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl dr. Frankó Károly megállapította, hogy a
szavazati többséget a bérlı által javasolt belépı jegy árak kapták, így ennek megfelelıen kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Templom -zugi szabadstrand belépı jegyek
árait 1996. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
Gyermek belépı / 10 éves korig /

36 Ft + 9 Ft ÁFA =
45 Ft
48 Ft + 12 Ft ÁFA = 60 Ft

Felnıtt belépı

Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A 138/1996./V.23./KT. számú határozat végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mint ismertes az elmúlt
ülésen a fenti számú határozatában arra utasította a Városi Gondozási Központ vezetıjét, hogy június 15-ig dolgozzon ki válságtervet, melyben rámutat arra, hogy milyen kilábalási lehetıséget
lát a pénzügyi egyensúly helyreállítására, és ehhez milyen intézkedéseket tart szükségesnek.
Az intézményvezetı a jelentését megküldte, amelyet a Szociális
és Egészségügyi bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megvitatott, és egységesen az volt az álláspontjuk, hogy a jelentés
válságtervként nem fogadható el.
Felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöként néhány
szóban egészítse ki az elıterjesztésben leírtakat.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a felkérésnek eleget téve elmondta, az intézményvezetı és a gazdaságvezetı által elkészített válságtervben olyan javaslatot tettek, amely megvalósíthatatlannak látszik önhibájukon kívül, ugyan is az önkormányzatnak
jelenleg nincs szabad pénzeszköze arra, hogy megvásároljon egy
olyan ingatlant, ahová a Gondozási Központ valamennyi egységét
egy helyre tudná költöztetni. A bizottság véleménye szerint a
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válság kezelésére nem ez a megfelelı megoldás.
Alapvetıen az intézmény mőködı képességét az veszélyezteti, hogy
8,7 millió forint elvonásra került az intézménytıl.
Az intézményvezetı saját hatáskörében már elég sok intézkedést
tett ennek a hiánynak a leküzdésére,/ nagyarányú létszámcsökkentés, munkaruhajuttatás megvonása stb./ ennek ellenére még mindig
nem mőködik hatékonyan az intézmény. Az intézmény mőködésének
hatékonyság növelése érdekében a képviselı-testület is hozott
különbözı határozatokat. Bizonyos helyeken klubbokat szüntetett
meg és ezzel együtt létszámleépítést írt elı az intézményvezetınek.
A veszteség legnagyobb részét a bér és a TB kifizetése teszi ki.
Az intézkedések ellenére továbbra is fennáll a veszélye annak,
hogy októberben nem tud az intézmény bért fizetni a dolgozóknak.
A bizottság a vita során néhány pontban megfogalmazta, hogy a
válság kezelésére milyen további intézkedéseket tartana szükségesnek. Ezek az pontok nem mindenben egyeznek az intézményvezetı
javaslatával, azonban meg kell próbálni együtt gondolkodni, hiszen a legfıbb cél az, hogy az intézmény tovább tudjon mőködni.
A bizottság véleménye szerint az intézmény dolgozói létszámát
lehetıség szerint tovább kellene csökkenteni, pl. nem biztos,
hogy szükség van a szociális ügyintézıi munkakörre, a takarítónıi, házi gondozói és az adminisztratív létszámot is felül lehetne vizsgálni. Ezen intézkedések megtétele azonban az intézményvezetı hatáskörébe tartoznak, neki kellene eldönteni, hogy a
feladat ellátását, hány fıvel tudja megoldani. Az intézmény dologi kiadásait már nem lehet tovább csökkenteni, csak a bér kiadásokon lehet még lefaragni.
Ezen kívül felmerült a bizottsági ülésen, hogy az elmúlt évben
nagyarányú továbbképzésen vettek részt az intézmény dolgozói a
helyettesítési díjat kifizették és még is szakképzett dolgozókat
küld el az intézményvezetı. Ezekre a felvetésekre kérte az intézményvezetı reagálását.
A délutáni pótlék kifizetését is megkérdıjelezte a bizottság.
Esetleg be lehetne a dolgozókat úgy osztani, hogy ne kelljen
délutáni pótlékot fizetni.
A maga részérıl javasolta, hogy a képviselı-testület kérjen fel
egy független szakértıt, aki az intézményhálózat áttekintésével
segítséget nyújt, hogy megtaláljuk a megfelelı megoldást a válság kezelésére. Kérte a tisztelt képviselıket, hogy különítsen
el pénzeszközt a szakértıi vizsgált költségeinek fedezésére.
Hanyecz Margit képviselı hozzászólásában elmondta, a gondozási
központ mai helyzete is hően bizonyítja azt, hogy milyen nehéz
intézményt fenntartani ilyen anyagi gondok mellett.
Véleménye szerint nem hanyagságból alakult ki az intézményben ez
a helyzet, hanem abból, hogy egy ilyen több különálló egységként
mőködı intézménynek jóval magasabbak a mőködési kiadásai.
Az intézményben kialakult helyzet hasonló ahhoz, amikor a város
sem tudott kijönni két évvel ezelıtt a költségvetésébıl és kény-
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telen volt hitelt felvenni.
Jó elgondolásnak tartotta a független szakértıi vizsgálat elrendelését. Mindenképpen szükséges mind szakmailag mind pedig pénzügyileg áttekinteni a intézmény mőködését és a látottak alapján
javaslatot kell tenni a további mőködés lehetıségére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a független
szakértıi vizsgálatot úgy kellene elrendelni, hogy a fenntartó
szemszögébıl tekintve vizsgálja meg, hogy a struktúra ismeretében mi az a minimális létszám ami mellett még mőködni tud az intézmény. Egyetértett azzal, hogy a bér és közterhei azok, amelyek megdrágítják az intézmény mőködését, azonban azt is látni
kell, hogy minél több telephelyen mőködik ez a költség annál
drágább.
A maga részérıl hosszú távon abban látná a megoldást, hogy a
központi és helyi költségvetés ismeretében meg kellene próbálni
racionalizálni, központosítani. A bekerülési költségek racionalizálásában egy központosítás lényeges szerepet játszik.
Dávid István képviselı a maga részérıl javasolta a napirendi
pontról névszerint szavazással döntsön a testület.
Tulajdonképpen ez az elıterjesztés választ ad arra, hogy miért
nem szavazta meg az önkormányzat 1996. évi költségvetését. A
költségvetési koncepciónál már tisztán látható volt, hogy ezt az
intézményt szándékosan akarja "összeroppantani" az önkormányzat
a 8.7 millió forint elvonással. Az illetékes pénzügyi szakembereknek látni kellett volna azt, hogy az elvont összeget az intézmény nem tudja kigazdálkodni 1996-ban. Mindezek ellenére az
intézmény által elért 4,5 millió forint bevétel intézményvezetı
és dolgozók munkájának köszönhetı. Melyik az az intézmény, amely
ilyen nagyarányú elvonás ellenére ekkora bevételt tudott profitálni.
Éppen ezért a maga részérıl az intézményvezetıre nézve sérelmesnek tartotta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.
Véleménye szerint nem személyre szóló felelısségrevonást kellene
alkalmazni, hanem közösen kellene a problémára megoldást keresni, ebben segítséget nyújtani az intézményvezetınek.
Dr. Frankó Károly polgármester reagálva az elhangzottakra elmondta, azt látni kell, hogy az intézmény által profitált bevétel egyrészt abból adódik, hogy a város szociális intézményeiben
kétszer akkora díjat fizetnek a gondozottak az ellátásért, mint
a megye bár mely más hasonló intézményében.
Gonda Edit a Városi Gondozási Központ az eddig elhangzott véleményekre reagálva elmondta, az intézményben helyettesítési pótlék kifizetése csak abban az esetben történik, ha a dolgozó
írásban megbízást kap a helyettesítésre. A folyamatos munkarendben dolgozó beosztottaknak a törvény által elıírt mőszakpótlékot
kell adni, amelynek mértékét is a törvény írja elı. Ennek mérté-
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két az intézményvezetı nem csökkentheti.
Annak idején a költségvetés koncepciójában kimutatásra került,
hogy 12.000.000 Ft a túlfinanszírozása az intézménynek az elızetes tervezéshez képest. Ez azt jelenti, hogy ezzel az összeggel
lett volna az intézmény túl finanszírozva 1996-ban. Ebbıl az
összegbıl az önkormányzat le vett 8,7 millió forintot azzal az
indokkal, hogy ebben az évben kevesebb normatív támogatás folyik
be az intézményhez, illetve visszavonásra került az önkormányzati támogatás is.
A másik 4 millió forint alapellátási feladatra kapott összeg /
szociális étkeztetésre és házi gondozásra/, amely az elmúlt évi
szinten van finanszírozva, holott mindenki tudja, hogy a munkabérek, a nyersanyagköltségek és rezsi költségek emelkedtek. A
gazdasági vezetı által végzett legutóbbi számítások alapján az
intézmény 4,4 millió forinttal van túlfinanszírozva az idei gazdasági évben. Megítélése szerint az önkormányzati intézmények
között jó néhány van, amely hasonlóan túlfinanszírozott, éppen
ezért nem tartotta megalapozottnak az intézményével szemben kialakult haragot. Amennyiben a képviselı-testület számára megnyugtatóbb, akkor kérjen fel független szakértıt az intézmény
mőködésének vizsgálatára, de lehetıség szerint szakmailag képzett szakértı legyen.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı reagálva a Hanyecz képviselı asszony felvetésére elmondta, már több alkalommal elhangzott
testületi üléseken, hogy az önkormányzat két évvel ezelıtt azért
kényszerült hitel felvételére, mert a költségvetésben nem marad
pénz a fejlesztésre, mivel ezt a nagy intézményhálózatot fenn
kellett tartania. Ahhoz azonban, hogy a város a fejlıdés felé
haladjon szükséges volt azokat a beruházásokat elvégezni.
A költségvetés tervezése során az önkormányzat adatokat kért arra vonatkozóan, hogy a kötelezıen ellátandó feladatok hogyan
fognak alakulni az akkori ismeretek alapján. A megemelkedett bérekre az intézmény megkapja az elıirányzatot, tehát ebbıl nem
adódhat az intézménynek pénzügyi nehézsége.
A gazdasági vezetı által kimutatott 4,4 millió forint túlfinanszírozása az intézménynek duplájára nıhet a következı hónapokban, amennyiben nem történik intézkedés a létszám és az egyéb
mutatok csökkentésére.
Az elmúlt évben két alkalommal is beterjesztésre került a tisztelt képviselı-testület elé létszám csökkentésére vonatkozó elıterjesztés. Ezeket a javaslatokat akkor a tisztelt képviselık
elutasították, arra való hivatkozással, hogy a minisztériumi
irányelvek a létszám irányszámokat megszabják. Ezektıl az irányszámoktól azonban az önkormányzatnak el lehetet volna térni, de
a képviselı-testület nem élt ezzel a lehetıséggel.
Véleménye szerint, ha akkor bizonyos létszámcsökkentést javasolt
volna a testület akkor eleve kevesebb hiánnyal kellett volna indítani az 1996. évi költségvetést.
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Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság a
téma megvitatása során nem tudott egységes álláspontot kialakítani, lényegében elfogadták a Szociális bizottság javaslatát.
Kétségtelen tény, hogy az intézmény túl van finanszírozva és itt
is szükséges a különbözı megszorító intézkedések megtétele, mint
más intézményeknél.
Látni kell azonban, hogy egy méreteiben elég nagy, szerkezetében
pedig egy szétaprózódott intézményrıl van szó. Azonban ezen változtatni az önkormányzat jelenleg nem tud, mert nincs rá pénzügyi fedezete.
Nyilvánvaló, hogy a képviselı-testület is hibát követett el akkor, amikor nem fogadta el a létszámleépítésre vonatkozó javaslatot.
A maga részérıl egyetértett azzal, hogy egy szakmailag felkészült, független szakértıt kérjünk fel arra, hogy az önkormányzat elıtt feltárja az intézmény belsı tartalékait, amelyek ismeretében lehet majd a további lépésekrıl dönteni.
Dávid István képviselı az eddig elhangzott véleményekbıl arra
tudott következtetni, hogy a képviselı-testület arra törekszik,
hogy az intézményben dolgozókat mentsenek fel a munkavégzés
alól. Ezzel a törekvéssel nem értett egyet. Úgy érezte, hogy nem
a segítségnyújtás motiválja a tisztelt képviselıket, eltakarják
azt, hogy más intézményeknél nem fordulnak elı gondok, problémák.
Közösen kellene keresni a megoldás felé vezetı utat.
Dimákné Putnoki Éva az intézmény gazdaságvezetıje hozzászólásában elmondta, az intézmény az 1996. évi költségvetését 8.7 millió forinttal indította, amelyet sikerült lefaragni 4,1 millió
forintra. Az intézmény dolgozói létszáma 81 fı volt január 1-én.
19 fı létszámleépítés után jelenleg 58,6 fı dolgozik. 3 fı felmentési idejét tölti / İk benne voltak a létszámleépítésben / 4
fı táppénzes állományban van, 3 fı fıállású dolgozó pedig hoszszantartó táppénzes állományban van. A jelenleg kifizetetlen
számlák összege 440.000 forint. 30 napon túli kifizetetlen számlája nincs az intézménynek. Tehát lényegében nem az üzemeltetés
miatt, hanem a bér és a Tb miatt fog az intézmény esetlegesen
csıdbe menni.
Számítást végzett arra vonatkozóan, hogy mennyi támogatás jár az
intézménynek 1996-ban. 22.798.000 Ft, a módosított összeg pedig
27.978.000 Ft, ebbıl felhasználásra került június 30-ig
20.772.000 Ft-ot. Az öt havi bér és Tb kifizetésére kellene még
11 millió forint, de támogatás már nem jár csak 7.216.000 forint, itt jelentkezik a 4 millió forint hiány.
Október végéig tud az intézmény mőködni, azonban november, december hónapban a mőködésen felül a bér és Tb kifizetésére nincs
pénze az intézménynek.
További létszámleépítést szakmailag az intézményvezetıje nem javasolt.
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Csorba Csaba jegyzı elmondta, a véleménynyilvánítások során a
tisztelt képviselık javaslatot tettek a független szakértı bevonására. Azonban elsıdlegesen azt kell látni, hogy jelen esetben
egy válsághelyzetrıl, egy konkrét pénzügyi finanszírozási problémáról van szó, ennek megfelelıen egy olyan pénzügyi szakemberre van szükség, aki megfelelıen átlátja, hogy pénzügyileg hogyan
finanszírozható ez az intézmény, valóban mennyi létszámra van e
szükség. Nem szakmai normatíváról van szó, éppen ezért beszélünk
válságtervrıl.
A maga részérıl javasolta a tisztelt testületnek, hogy olyan
pénzügyi tanácsadó szervet, intézményt kérjen fel a vizsgálatra
aki képes megfelelı összehasonlításra, és képes az adatokat megfelelıen értékelni. Az eredmény ismeretében lehet tovább megvizsgálni azt, hogy ehhez a pénzügyi helyzethez milyen dolgozói
létszám szükséges.
A szakértıkkel folytatott tárgyalások alapján egy hónapos határidıvel az átvilágítást eltudják készíteni.
Véleménye szerint a beterjesztett határozati javaslatot el lehet
fogadni a tisztelt testületnek azzal a kiegészítéssel, miszerint
utasítja a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot pénzügyi tanácsadó szervezettıl a Gondozási Központ átvilágítására és azt
terjessze be a képviselı-testület soron következı ülésére.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint együttesen
pénzügyi és szakmai átvilágításra van szükség.
Balog Károlyné csoportvezetı a tisztelt képviselık figyelmébe
ajánlotta, hogy a Békési Szociális Otthont fel lehetne kérni
mind pénzügyi mind pedig szakmai átvilágításra.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a beterjesztett
határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolta elfogadásra a tisztelt képviselıknek.
A képviselı-testület a városi Gondozási Központ vezetıjének jelentését válságtervként nem fogadja el. A képviselı-testület
utasítsa a polgármestert, hogy az intézmény átvilágítására kérjen független szakértıt.
Egyben kérje fel a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, vizsgálja meg azt, hogy szakmailag illetve gazdasági szempontból felelıssé tehetı-e az intézmény vezetıje a megkésett intézkedésekért, valamint a kialakult helyzetért.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a polgármester úr által tett
javaslatot annyival javasolta kiegészíteni, miszerint a felkért
független szakértı kifejezetten a fenntartó érdekeit tartsa szem
elıtt. A minimális kötelezı törvényi elıírást és a fenntartó érdekeit képviselje.
Dr. Frankó Károly polgármester nem értett egyet a Valach képvi-
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selı úr által elmondott kiegészítéssel. Mindenképpen semlegesként kellene a szakértıt felkérni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök visszavonta a fentiekben tett
javaslatát.
Az Intézmény egyik dolgozója el kívánta mondani, hogy a hozzászólásokban mindenki csak az intézményrıl beszélt, de senki nem
beszélt arról, hogy itt idıs emberekkel kell foglalkozni, akik
igénylik a türelmes, nyugott gondoskodást. Ha tovább csökkentik
a dolgozók létszámát, tovább csökken a dolgozók türelme is,
amelybıl mára elég kevés maradt.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta,
szükség van az intézményre, arra, hogy az idıs
ban részesüljenek.
Ebben a pénzügyi helyzetben elsıdlegesen nem a
hanem az intézmény fennmaradása a legfontosabb

hogy igen is
emberek ellátásminıségi ellátás,
cél.

Dávid István képviselı visszavonta a névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatát.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként felkérte a
tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslatot az alábbiak
szerint fogadják el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ
vezetıjének jelentését válságtervként nem fogadja el.
A képviselı-testület kérje fel a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy szakmailag illetve gazdasági szempontból felelıssé tehetı-e az intézmény vezetıje a
megkésett intézkedésért, valamint a kialakult helyzetért.
A képviselı-testület utasítsa a polgármestert, hogy a vizsgálathoz külsı független szakértıt vegyen igénybe.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/1996./VII.4./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Gondozási Központ vezetıjének jelentését válságtervként nem fogadja el.
A képviselı-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot vizsgálja
meg, hogy szakmailag, illetve gazdasági
szempontból felelıssé tehetı-e az intézmény
vezetıje a megkésett intézkedésekért, valamint a kialakult helyzetért.
A képviselı-testület utasítja a polgár-
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mestert, hogy a vizsgálathoz külsı független
szakértıt vegyen igénybe.
Határidı: 1996. augusztus 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Hangya Lajosné bizottság elnök
/Garai János képviselı egyéb elfoglaltságára hivatkozva elhagyta
a termet, a jelenlévık száma 16 fı./
Szociális intézményekbe történı felvételekkel kapcsolatos hatáskör felülvizsgálata
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szociális intézményekbe történı felvétellel
kapcsolatos hatáskört nem módosítja.
Határidı: azonnal
Új háziorvosi körzetek kialakításának lehetıségei
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a maga részérıl egyetért az elıterjesztéssel, annál is inkább, hiszen a város jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetıvé a további háziorvosi
körzetek kialakítását.
Miután a testület részérıl az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel, így a polgármester javaslatára a Képviselıtestület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a háziorvosi, valamint a házi gyermekorvosi körzetek számát nem módosítja.
Határidı: azonnal
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Beruházási munka lebonyolítási jogkör átruházása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Csorba Csaba jegyzı kérte a testületet, hogy a testület határozatával bízza meg a Bethlen Gábor Mg. Iskola igazgatóját a beruházás lebonyolításával.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslat
fenti módosítással történı elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı
és Szakközépiskola kollégiumának címzett támogatással megvalósuló beruházás teljes lebonyolításával megbízza az iskola igazgatóját.
határidı: azonnal, illetve 1997. aug. 31.
Felelıs : Gubucz József igazgató
2. számú Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyetértve a polgármesterrel, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/1996./VII.04./KT. számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a 2. számú Általános Iskola
székhelyének megváltoztatását Hısök útja 45-rıl Fı út 181-re.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
150/1995.(VI.29.) számú határozatával elfo-
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gadott 2. számú Általános Iskola alapító okiratának
3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv neve, székhelye:
2. számú Általános Iskola Gyomaendrıd, Fı út 181.
5. pontban
Gyomaendrıd, Fı út 181. helyébe
Hısök útja 45. kerül.
Határidı: azonnal
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslat
fenti módosítással történı elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/1996.VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola alapító okirat módosítását és egyben visszavonja a
254/1994.(IX.29.) számú és 297/1995.(XI.30.)
számú határozatát.
Alapító okirat
1./ Az intézmény neve, székhelye:
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola Gyomaendrıd, Hısök útja 40.
- Telephelyei:
Kollégium Gyomaendrıd, Fı út 222.
Kollégium Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u. 66.
Kollégium Gyomaendrıd, Hısök útja 63.
1. számú Tanüzem Gyomaendrıd, Dévaványai út
2. számú Tanüzem Gyomaendrıd, Körösladányi út.
2./ Az intézmény alapítója:
Békés Megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
Alapítás idıpontja: 1966.
3./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve;
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

269

4./

Állami feladatként ellátandó tevékenységek:
Fı tevékenység:
Szakmunkásképzı iskolai oktatás (TEÁOR szám: 8023)
Az oktatott szakmák:
- Kisállattenyésztı és feldolgozó
- Halász
- Általános mezıgazdasági szakmunkás /gazda, 4 éves/
- Gazdaképzés /1 éves/
Szakmai középiskolai oktatás (TEÁOR szám: 8022)
- Kisállattenyésztı /4 éves/
- Általános mezıgazdász /5 éves/
- Intenzív szakközépiskolai képzés /2 éves/
Felnıtt oktatás (TEÁOR szám: 8040)
Kollégiumi ellátás (TEÁOR szám: 5513)
Diákétkeztetés (TEÁOR szám: 5523)
Egyéb korlátozottan igénybevehetı vendéglátás
(TEÁOR szám: 5524)
Növénytermesztés és kertészet (TEÁOR szám: 0110)
Kiegészítı tevékenység:
Az intézmény rendelkezésére álló helyiségeket,
így a tantermeket, a tornatermet, egy naptári évnél
nem hosszabb idıtartamra bérletbe adhatja.
A bérbeadásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó
munkát.
5./ Gazdálkodási jogköre:
Az elıirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzellátásáról a felügyeleti szerv gondoskodik, költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak
megfelelıen a felügyeleti szerv hagyja jóvá. Munkáltatói jogot az iskola igazgatója gyakorolja.
6./ Vállalkozási tevékenység köre:
- fácántenyésztés,
- tyúktartás és tenyésztés.
7./

Az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a
mőködéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám
szerint:
Gyomaendrıd, Hısök útja 40. Hrsz: 1602
Gyomaendrıd, Fı út 222. Hrsz: 1599
Gyomaendrıd, Hısök útja 63. Hrsz: 1577
1. számú Tanüzem Hrsz: 0977/4
2. számú Tanüzem Hrsz: 14702/1; 14703
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Gyomaendrıd, Bajcsy út 66. Hrsz: 2477
/az ingatlan határozott idıre került használatba
adásra a VII.421/1996. ikt. számú adásvételi
szerzıdés figyelembevételével/
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat. Az intézmény a rendelkezésére álló
vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként
nem adhatja.
8./

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az iskola igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette
a munkáltatói jogot.
Határidı: azonnal
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
alapító okiratának kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Csorba Csaba jegyzı kérte a testületet, hogy az elıterjesztésben
a döntést halasszal el, mert az átadással kapcsolatban felmerült
néhány olyan kérdés, melyet még tisztázni kell.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy egyáltalán miért van szükség az alapító okirat módosítására.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva hangsúlyozta, az alapító okiratban szerepeltetni kell minden olyan ingatlant, amelyet az intézmény használatba vagy kezelésbe kapott. A Béke Faház átadása ÁFA
köteles, mely az önkormányzatot terheli, tehát a faház hasznosítására más formát kell keresni.
Dr. Frankó Károly polgármester, miután a napirenddel kapcsolatban további észrevétel nem hangzott el, javasolta - figyelemmel
a jegyzı úr által elmondottakra - a döntés elhalasztását.
A Képviselı-testület a fentiekkel egyetértve, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/1996./VII.04./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner
Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola alapító okiratának módosításáról szóló
elıterjesztést visszaadja az elıterjesztıknek azzal, hogy a Bónum-zugi faház átadásának ÁFA vonzatát tisztázzák.
határidı: következı testületi ülés
Felelıs : R. Nagy János bizottsági elnök
Csorba Csaba jegyzı
Apolló Mizi alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel, javasolta a határozat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Apolló Mozi alapító okiratát az alábbiak
szerint elfogadja.
ALAPÍTÓ OKIRAT
1./
2./

A költségvetési szerv neve, székhelye:
APOLLÓ Mozi
5500 Gyomaendrıd, Szabadság
tér 5. szám
Alapítás ideje, alapító neve:
- 1991. február 01.
- Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselıtestülete

3./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
- Fı tevékenysége: filmvetítés TEÁOR szám:
9219
a filmek nyilvános bemutatása bármilyen képmegjelenítıvel, a filmek mőfajára tekintet
nélkül.
- Kiegészítı tevékenysége: az intézmény helyiségének bérbeadása.

4./

Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete.
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5./

Gazdálkodási jogköre:
Az elıirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezı, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági
feladatait a Katona József Városi Mővelıdési
Központ látja el.
A részben önállóan és önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek közötti munkamegosztás
és felelısségvállalás rendje, külön megállapodásban kerül meghatározásra.
Pénzellátásáról a felügyeleti szerv gondoskodik, költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen szintén a
felügyeleti szerv hagyja jóvá.
A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje
gyakorolja.

6./

Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a mőködéséhez szükséges alábbi ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlan helyrajzi szám
szerint:
- Gyomaendrıd, Szabadság tér 5. szám Hrsz:
675
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak,
melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyon nem
idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.

7./

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat
útján nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.

8./

Az ellátható vállalkozási tevékenység köre:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
végezhet.

Az alapító okirat módosításának elfogadásával
egyidıben Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testületének 158/1992.(VI.30.) számú határo-
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zata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okirata
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a
vállalkozó orvosok számára végzett szolgáltatás, pl. a röntgen
és a veszélyes hulladékok összegyőjtése, miért nem minısül vállalkozási tevékenységnek.
Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos a kérdésre válaszolva
hangsúlyozta, az Egészségügyi Intézmény a fenti szolgáltatásokat, mint alaptevékenységen túli kiegészítı tevékenységet végzi,
melyért önköltségi árat számít fel.
Dr. Frankó Károly polgármester a fentieket figyelembe véve javasolta, hogy az alapító okiratot azzal a kiegészítéssel fogadják
el, hogy az intézmény kiegészítı tevékenységeként szerepeljenek
az említett szolgáltatások.
A Képviselı-testület a határozati javaslattal az elhangzott kiegészítéssel egyetértett, és egyhangú szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓ OKIRAT
1./

A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.
Jogelıdje:
Egészségügyi Gondnokság
(1987.01.01.)
Szülıotthon (1949.)
Intézményegységek:
- Fı út 2. szám
Védınıi
szolgálat
- Fı út 3. szám
Háziorvosi szolgálat
Ügyeleti szolgálat
Fogorvosi szolgálat
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- Szabadság tér 3. szám

Házi gyermekorvosi
szolgálat
Védınıi szolgálat
- Szabadság tér 7. szám Háziorvosi szolgálat
Járóbeteg szakellátás:
Szemészet
Belgyógyászat
Fogorvosi szolgálat
- Fürst S. u. 3. szám
Járóbeteg szakellátás:
Tüdıgondozó
Röntgen
Sebészet

Munkamegosztás szempontjából elkülönült
szervezeti egységek:
Szülıotthon: Gyomaendrıd, Hısök útja 57.
szám
Gazdasági osztály: Gyomaendrıd, Szabadság
tér 1. szám
1.a./ Vezetıi munkakörök meghatározása:
- Szülıotthon vezetıje: osztályvezetı
fıorvos
- gazdasági osztály vezetıje: gazdasági osztályvezetı
2./

Az alapítás ideje, alapító neve:
- 1994. április 01.
- Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

3./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Az egészségügyi ellátásból, melyet fı tevékenységként lát el,
- egészségügyi alapellátás
TEÁOR
szám:
8512,
- egészségügyi szakellátás
TEÁOR szám:
8512,
- orvosi ügyelet
TEÁOR szám: 8512
- iskolaegészségügy
TEÁOR szám: 8512,
- aktív kórházi fekvıbeteg ellátás
TEÁOR szám:
8511,
- egyéb humán egészségügyi tev.
TEÁOR szám: 8519
(Pl.: védınık, ápolónık, szülésznık)
Fı tevékenysége mellett másodlagos tevékenysége a
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- munkahelyi /étkeztetés/ vendéglátás TEÁOR szám: 5524
Kiegészítı tevékenység:
-Fogászati röntgen
TEÁOR szám:
8512
-veszélyes hulladékok győjtése TEÁOR szám:9021
4./ Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
5./ Gazdálkodási jogkör:
Az elıirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az
intézmény vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogot.
6./ Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a
mőködéshez szükséges ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
Az ingatlanok helyrajzi szám szerint a következık:
Gyomaendrıd, Fı út 2. szám
Hrsz: 6291
Gyomaendrıd, Fı út 3. szám
Hrsz: 5008/2
Gyomaendrıd, Szabadság tér 3. szám Hrsz: 1592
Gyomaendrıd, Szabadság tér 7. szám
Hrsz: 677
Gyomaendrıd, Fürst S. út 3. szám
Hrsz: 8
Gyomaendrıd, Hısök útja 57. szám
Hrsz: 1580
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. szám Hrsz: 1588
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem
idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
7./

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázat útján
nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.
8./ Az ellátható vállalkozói tevékenység köre:
Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végezhet.
Az alapító okirat módosításával egyidejőleg a
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
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- az 56/1994.(III.08.) számú KT határozata,
- a 280/1994.(XI.17.) számú KT határozata,
- a 38/1996.(II.29.) számú KT határozatból az
alapító okirattal kapcsolatos rész hatályát
veszti.
Határidı: azonnal
Giriczné Varga Erzsébet, a 2. számú Általános Iskola igazgatójának beszámolója az általános iskolák összevonásának tapasztalatairól
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a minden szempontból kielégítı beszámolóval kapcsolatos véleményeket.
Katona Lajos bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy az igazgatónı által beterjesztett beszámoló valóban mindenre kiterjedı,
jól elkészített anyag. Hangsúlyozni kívánta, ellentétben a városban felröppent hírekkel, az iskola összevonással kapcsolatos
döntését nem bánta meg, azt továbbra is jónak tartja. Tény azonban, hogy nagy várakozással figyelte, vajon tud-e élni az iskola
a felkínálkozó lehetıségekkel. Megállapította, hogy az iskola
élt a lehetıségekkel. Sajnos pénzügyi vonatkozásban ez nem igazán látszik, de ennek oka jórészt az, hogy voltak olyan kötelezettségek, melyeket figyelembe kellett venni, pl. az "F" kategóriával kapcsolatos megnyert bírósági perek.
A maga részérıl javasolta a beszámolót elfogadásra.
Knapcsek Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy mennyi a reális megtakarítás? Hiszen az összevonást megelızıen közel 16 millió forintos megtakarításról volt szó.
Giriczné Varga Erzsébet igazgató elmondta, ha a bírósági perek
nem lettek volna, illetve a Kollektív Szerzıdésekbıl adódó kötelezettségek, akkor az iskolánál nem lenne hiány.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítve az igazgatónı által elmondottakat elmondta, a tárgyalások során valóban 13-16 millió forint
megtakarításról volt szó, mely a csoportcsökkentésekbıl, ingatlan értékesítésbıl származó bevételeket is takarta.
Dr. Kovács Béla tanácsnok véleménye szerint az összevonás nélkül
bizonyos csoportösszevonások nem valósulhattak volna meg.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárását követıen köszönetét fejezte ki az igazgatónınek az összevonással kapcsolatban
végzett munkájáért.
Javasolta a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szava-
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zással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2.
számú Általános Iskola beszámolóját az általános iskolák összevonásának tapasztalatairól elfogadja.
határidı: azonnal
Kézilabda szakosztály támogatási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztéshez kapcsolódóan
tájékoztatta a tisztelt testületet, miszerint a kézilabdások az
ıszi fordulót az NB II-ben fogják kezdeni.
Miután az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem
hangzott el, a testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi Kézilabda Szakosztálynak a Sportcsarnok igénybevétele miatt megállapított terembérleti díj fizetését nem engedi el és nem mérsékli azt.
Felhívja a Sportkör vezetését, hogy az igénybevett szolgáltatás ellenértékét saját költségvetésébıl biztosítsa.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy döntésérıl a Sportkör és a Szakosztály vezetését tájékoztassa.
Határidı: 1996. július 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A GYESTK támogatásának megváltoztatása, a Sakk-szakosztály kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem merült fel, így javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú

278

szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYESTK
megállapított támogatását az alábbiak szerint módosítja:
-1996. évre a GYESTK részére odaítélt
1.500.00 Ft összegő támogatási összegbıl
110.0000 Ft-ot a sakk-szakosztály számára, a
Dévaványa SE külön számlájára -számlaszám:
Dévaványa OTP 11733106-20010757 - utalja át.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a
költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Katona Piroska gyermekszakorvos támogatási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Szociális és Egészségügyi, illetve a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát elfogadni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr.
Katona Piroska gyermekszakorvos mőszervásárláshoz igényelt támogatási kérelmét fedezet
hiányában elutasítja.
Határidı: azonnal
Az 14879/9. helyrajzi számú ingatlan ügye
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta
az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület a beterjesztett javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi 14879/9. hrsz.-ú, Gyomaendrıd
város önkormányzatának tulajdonát képezı ingatlant 50.- Ft/m2 vételi ár mellett Andor
Károly Gyomaendrıd, Móricz Zs. u. 1/1. szám
alatti lakos részére értékesíti.
Az adásvételi szerzıdés megkötésének feltétele a
vételi ár egy összegben történı megfizetése.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Gubucz József szolgálati lakás iránti kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester, kérdés, hozzászólás nem lévén
kérte a testületet, döntsenek az elıterjesztéssel kapcsolatosan.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Hısök útja 38. szám alatti szolgálati lakás bérlıjeként Gubucz Józsefet, a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı és Szakközépiskola igazgatóját 1996. augusztus hó 1. napjától
1997. július 31. napjáig kijelöli.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Képviselı-testülethez, mint másodfokú hatósághoz benyújtott
fellebbezések vitája elıtt Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt Képviselı-testület figyelmét arra, hogy a polgármester, illetve a Szociális Bizottság által hozott elsı fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés döntéshozatalából az elsı fokon eljárót ki kell zárni.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a rendszeres lakásfenntartási támogatás iránti fellebbezésekben dönt-
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sön.
A Képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslattal
egyetértve, Budai János Gyomaendrıd, Bethlen G. u. 36. szám
alatti lakos fellebbezésével kapcsolatosan 15 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a polgármester nem vett
részt a szavazásban - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Budai János
Gyomaendrıd, Bethlen G. u. 36. szám alatti lakos
rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezését elutasítja és a VI. 3434/1996. számú I. fokú
határozatot helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Budai János fellebbezéssel fordult Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületéhez a VI. 3434/1996.
ikt. számú elutasító határozat ellen kérve az I.
fokú határozat felülvizsgálatát és rendszeres lakásfenntartási támogatás méltányosság címén való
megállapítását.
A fellebbezés felülvizsgálata során megállapítottuk, a család négy fıbıl áll, havi nettó jövedelmük, a csatolt igazolás alapján, 21.630.- Ft. A
család figyelembe vehetı havi rezsi kiadása
4.150.- Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület 11/1996.
(V.29.) KT. számú rendelet 37. §. /1/ bekezdése
kimondja:
"rendszeres támogatásban részesíthetı az a kérelmezı, akinek a lakásfenntartási költségei meghaladják a család havi összjövedelmének 25 %át...."
A fentiek alapján megállapítható, hogy a család
havi nettó jövedelmének kevesebb, mint 25 %-át
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fordítja lakásfenntartásra, ezért nevezett rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezését a
Képviselı-testület elutasította.
Rendszeres lakásfenntartási támogatás méltányosság címén való megállapítására a hivatkozott rendelet nem ad lehetıséget.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy Csatári
Imréné fellebbezése ügyében döntsenek.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás melletta polgármester nem vett részt a szavazásban - ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Csatári Imréné Gyomaendrıd, Október 6. ltp.
7/IV/12. szám alatti lakos rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezését elutasítja és a VI. 2866/1996. számú I. fokú határozatot helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Csatári Imréné fellebbezéssel fordult Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületéhez a VI. 2866/1996.
ikt. számú elutasító határozat ellen kérve az I.
fokú határozat felülvizsgálatát és rendszeres lakásfenntartási támogatás megállapítását.
A fellebbezés felülvizsgálata során megállapítottuk, a család három fıbıl áll, havi nettó jövedelmük, a csatolt igazolás alapján, 8.520.- Ft. A
kérelmezı lánya és annak férje jövedelemmel nem
rendelkezik.
A család vagyona: Gyomaendrıd, Október 6. ltp.
7/IV/12. szám alatti lakás, melynek értéke
900.000.- Ft, továbbá 1 db Trabant 601 típusú
személygépkocsi, melynek értéke 80.000.- Ft. Ez
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mindösszesen: 980.000.- Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 11/1996.
(V.29.) KT. számú rendelet 1. §. /3/ bekezdés b./
pontja kimondja:
"vagyon: minden ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékő jog, melynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének /9.600.- Ft/ ötvenszeresét meghaladja
/480.000.- Ft/ és melynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkezı lakhatási és megélhetési feltételeit."
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének a fent
hivatkozott rendeletének 35. §. /1/ bekezdése kimondja:
"rendszeres lakásfenntartási támogatás nyújtható
annak a családnak, vagy személynek, aki
Gyomaendrıd város elismert lakásnagyságot meg nem
haladó lakásban, vagy nem lakáscélú helyiségben
tulajdonosként, vagy bérlıként /albérlıként/ lakik és e rendeletben szabályozott jövedelmi, vagyoni és egyéb feltételeknek megfelel."
A fentiek alapján megállapítható, hogy a család a
rendeletben meghatározottnál nagyobb mértékő vagyonnal rendelkezik, ezért rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezését el kellett utasítani.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet Tóth Gáborné
fellebbezésének elbírálására.
A Képviselı-testület a beterjesztett határozatot 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - a polgármester
a szavazásban nem vett részt - elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/1996.,/VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület Tóth
Gáborné Gyomaendrıd, III. kerület 179. szám
alatti lakos fellebbezését elutasítja a VI.
560-3/1996. számú határozatot helybenhagyja.
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A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Tóth Gáborné Gyomaendrıd, III. kerület 179. szám
alatti lakos rendszeres szociális segélyben részesült, mely ellátást a hivatal a VI. 5603/1996. számú határozatával megszüntette és egyidejőleg nevezett ingatlanára az utolsó felülvizsgálat óta felvett rendszeres szociális segély
összegére jelzálogjog bejegyeztetését rendelte
el.
A megszüntetés oka, hogy Tóth Gáborné gyermekei
édesanyjuk tartására képesek.
Mivel Tóth Gáborné tartásra köteles hozzátartozója tartására képesek, igy a rendszeres szociális
segélyezését meg kellett szüntetni a többször módosított 2/1969. (V.04.) EÜM rendelet 1. §-ban
foglaltak alapján.
Tóth Gáborné ingatlan vagyonnal rendelkezik,
ezért a 11/1996. (V.29.) KT. számú rendelet 22.
§. /1/ bekezdése alapján:
"Ha a rendszeres szociális segélyben részesülı
személy ingatlan vagyonnal rendelkezik és annak
forgalmi értéke az ellátás megállapításakor, illetve a korábbi megállapítások esetében a soron
következı felülvizsgálatkor eléri, vagy meghaladja az ellátás 6 havi összegének értékét az ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyeztetni."
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság, mint I. fokú hatóság által hozott határozat ellen benyújtott fellebbezésekben döntsön a testület.
A Képviselı-testület a beterjesztett határozatokat 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 4 tagja a szavazásban nem vett részt - elfogadta és a
következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Kériné
Papp Irma Gyomaendrıd, Kisréti u. 16. szám
alatti lakos kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 63/3/1996.
(III. 28.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Kériné Papp Irma gyermeke ellátásához és neveléséhez rendszeres nevelési segély kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyet a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 63/3/1996. (III. 28.) számú határozatával elutasított.
Ezen határozat ellen kérelmezı fellebbezést nyújtott be.
A fellebbezés felülvizsgálatakor megállapítottuk,
hogy az anya egyedül neveli gyermekét, munkahelylyel rendelkezik, ezért a 11/1996. (V. 29.) Kt.
számú rendelet 24. §. /2/ bekezdése értelmében
rendszeres nevelési segély kérelmét el kellett
utasítani.
"A jövedelmi, vagyoni kritériumok fennállása mellett egy vagy kétgyermekes családban nevelkedı
kiskorú részére is megállapítható rendszeres nevelési segély, ha
-az egyik szülı legalább 67 %-os munkaképesség-csökkenés miatt rokkantnyugdíjban részesül
-a kiskorú kiemelt családi pótlékot kap
-a szülı munkanélküli ellátásban részesül."
Határidı: Azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/1996./VII.04./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Csillagné
Kardos Erzsébet Gyomaendrıd, Zalka M. u. 31. szám
alatti lakos kérelmét elutasítja, és a Szociális
és Egészségügyi Bizottság 103/2/1996. (V. 14.)
számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Csillagné Kardos Erzsébet gyermeke ellátásához és
neveléséhez rendszeres nevelési segély kérelmet
nyújtott be hivatalunkhoz, melyet a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 103/2/1996. (V. 14.) számú
határozatával elutasított.
Ezen határozat ellen kérelmezı fellebbezést nyújtott be.
A fellebbezés felülvizsgálatakor megállapítottuk,
hogy az anya egyedül neveli két kiskorú gyermekét, munkahellyel rendelkezik, az egy fıre esı
jövedelmük 10.471.- Ft/hó.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület 11/1996. (V.
29.) Kt. számú rendelet 24. §. /1/ bekezdésében
foglaltakon alapszik, mely kimondja:
"A Képviselı-testület a három és többgyermekes
családban élı kiskorú részére rendszeres nevelési
segélyt állapíthat meg, ha a gyermek nevelésére
egyébként alkalmas szülı és a családban élı más
tartásra köteles hozzátartozók jövedelmének
együttes összegébıl kiszámított egy fıre jutó havi jövedelem - önhibájukon kívül - nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét és a család nem rendelkezik vagyonnal."
A fent hivatkozott rendelet értelmében Csillagné
Kardos Erzsébet fellebbezését el kellett utasítani.
Határidı: Azonnal
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
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igazgatói pályázata
Csorba Csaba jegyzı a napirend tárgyalása elıtt kérte R. Nagy
János képviselıt, pályázó igazgatót nyilatkozzon, hogy kívánja-e
zárt ülés elrendelését.
Felhívta a testület figyelmét arra is, hogy az Ötv. 14. § /2/
bekezdése értelmében kizárható a döntéshozatalból az, akit az
ügy személyesen érint.
R. Nagy János képviselı kinyilatkozta, hogy a zárt ülés elrendelését nem kéri, azonban kérte a testületet, hogy a döntéshozatalból zárják ki.
A Képviselı-testület a képviselı kérésének helyt adva, egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola igazgatói pályázatának döntéshozatalából R. Nagy János képviselıt az
Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján kizárja.
határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl az elıterjesztést
támogatta, és miután a testület részérıl kérdés, észrevétel nem
hangzott el, így kérte a testület döntését.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - R. Nagy János képviselı nem vett részt a szavazásban - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1993. évi LXXIX. tv. 102. § /2/ bekezdésének
d. pontjában biztosított hatáskörében eljárva R. Nagy Jánost 5 évre - 1996. augusztus
hó 1. napjától 2001. július hó 31. napjáig kinevezi a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı
és cipıipari Szakközépiskola igazgatójává a
jelenlegi közalkalmazotti besorolása megtartásával. Vezetıi pótlékát a
318/1993./XI.09./ KT. számú határozat alapján a mindenkori pótlékalap 240 %-ában állapítja meg.
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Határidı: 1996. július 31.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a ismételten kinevezett igazgatónak gratulált, majd elmondta, néhány nappal ezelıtt néhányan
azzal a kéréssel keresték meg, hogy a Képviselı-testület elé
terjessze a következı kérést. /A kérést tartalmazó levél és mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Miután ismertette a kérést, emlékeztette a jelenlévıket arra,
miszerint az elmúlt évben a testület döntést hozott arról, miszerint a két városrész között, a katolikus iskola elıtt egy
"függetlenségi" emlékmővet állíttatnak 1956 emlékére. Az emlékmő
tervezete el is készült, bár jelenleg kivitelzésére az önkormányzatnak nincs pénze. Mindenesetre amennyiben az endrıdi fıtéren a kopjafa felállításra kerül, úgy a két városrész nem fogja
együtt ünnepelni október 23-át, továbbra is több helyen lesznek
koszorúzások
Dávid István képviselı egyetértett azzal, hogy inkább a két városrész közötti területen kellene egy emlékmővet állítani.
Várfi András bizottsági elnök véleménye szerint engedélyezni
kellene a kezdeményezıknek a kopjafa felállítását. Hangsúlyozta,
a kopjafa felállítása a központi elképzeléseket nem befolyásolja.
Czibulka György alpolgármester azzal értett egyet, hogy hagyni
kell a kezdeményezıknek, készíttessék el a kopjafát.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint, amennyiben a város
emlékmővet akar állítani 1956 emlékére, akkor az legyen méltó és
maradandó. Az egyéni kezdeményezést nem támogatta.
Dr. Kovács Béla tanácsnok megítélése szerint a polgármester úrnak tárgyalni kellene a kezdeményezıkkel, és ha a kopjafa valóban közadakozásból valósul meg, akkor kezdeményezni kellene,
hogy a két városrész között kerüljön elhelyezésre.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után a következı
határozati javaslatot terjesztette a tisztelt Testület elé.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
1956. október 23-i forradalom 40. évfordulója tiszteletére a Hısök terén közadakozásból kopjafát állítsanak.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal,
2 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az 1956. október 23-i forradalom 40.
évfordulója tiszteletére a Hısök terén közadakozásból kopjafát állítsanak.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, Gubucz József igazgató
és Várfi András képviselı a Bethlen Alapítvány nevében azzal a
kéréssel keresték meg, hogy az augusztus 18-20. között megrendezésre kerülı második mezıgazdasági kiállításhoz 100.000 Ft támogatást biztosítson. Mint ismeretes, a költségvetés 600 ezer forint polgármesteri alapot tartalmaz, melybıl a Szent Kristóf
szoborra - testületi jóváhagyással - 200.000 Ft-ot biztosított,
míg az egyházi iskola oltárképének elkészítésére szintén 200.000
Ft-ot ígért meg. A fennmaradó 200.000 Ft kisebb-nagyobb célokra
kerül felhasználásra.
Miután a rendezvény megvalósítását a maga részérıl elvileg támogatná, így kérte a testületet, hogy amennyiben ık is támogatásra
méltónak tartják, úgy határozzák meg a 100 ezer forint fedezetét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a sportcsarnokot kellene ingyenesen odaadni - ez lenne a támogatás.
Kovács Kálmán képviselı felhívta a figyelmet arra, amennyiben a
csarnokot ingyenes használatra megkapják, úgy a csarnok költségvetését kell módosítani.
Várfi András bizottsági elnök az Alapítvány képviseletében elmondta, természetesen a kiállításnak bevételei is lesznek, illetve különbözü támogatásokat igyekeznek megszerezni. A rendezvénynek több neves vendége is lesz. Kérte a testületet, hogy a
100 ezer forint fedezetét próbálják meg elıteremteni.
Katona Lajos bizottsági elnök a rendezvényt támogatta. A testületnek javasolta, hogy a 100 ezer forintot biztosítsák.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány részére
amezıgazdasági kiállítás rendezésére 100.000 Ft támogatást biztosítson azzal, hogy az összeg felhasználásáról az alapítvány
köteles elszámolni. Az összeg fedezetéül a két városrész között
készítendı emlékmőre biztosított 400 ezer forintból 100 ezer forint átcsoportosítását javasolta a testületnek.
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A Képviselkı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/1996./VII/04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen
Gábor Alapítvány részére az augusztus 18-20. között megrendezésre kerülı mezıgazdasági kiállításhoz 100.000 Ft támogatást biztosít.
Az Alapítvány az összeg felhasználásáról köteles
elszámolni.
Az összeg fedezetéül a két városrész között készítendı emlékmőre biztosított 400 ezer forintból
100 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a
Képviselı-testület.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az
1996. évi költségvetési rendelet módosítását a
fentiek figyelembevételével készítse elı.
Határidı: az összeg biztosítására és elszámolásra: 1996. aug. 31.
a rendelet módosítására: 1996. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy július
15-étıl augusztus 9-ig az 1996. évi szabadsága terhére 20 nap
fizetett szabadságot biztosítson számára.
A Képviselı-testület a polgármester kérését támogatva, egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr.
Frankó Károly polgármester részére 1996. július 15-tıl 1996. augusztus 9-ig 20 nap fizetett szabadságot engedélyez.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester mindezek után javasolta a testületnek, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének b. pontja alapján
az értékesítésre kijelölt ingatlanokról, a Hıtechnikai és Gépipari Kft. üzletrészének értékesítésérıl, továbbá a regionális
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gázszolgáltató társaságokban lévı részvények felhasználásáról
szóló elıterjesztéseket, valamint az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján a Kner Imre Gimnáziumban történt betöréssel kapcsolatos vizsgálati jelentés vitájához a testület rendeljen el
zárt ülést.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/1996./VII.04./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12.
§ /4/ bekezdésének b. pontja alapján a
- Az értékesítésre kijelölt ingatlanok ügy
- A Hıtechnikai és Gépipari Kft. üzletrészének
értékesítése
- Regionális gázszolgáltató társaságokban lévı
részvények felhasználása
tárgyú elıterjesztéseket zárt ülésen vitatja meg.
Ugyancsak zárt ülésen vitatja meg a Képviselı-testület az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján
- a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában végzett vizsgálati jelentést.
Határidı: azonnal
Ezt követıen megköszönte a jelenlévıknek a részvételt és a
nyilvános ülést bezárta.
K.m.f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Czibulka György
hitelesítı

Várfi András
hitelesítı
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