Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. október
10-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester.

Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács
Béla, R. Nagy János, Tótka Sándor, dr. Valach Béla,
Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı,
Gyuricza Máté, Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Tímárné
Binges Irén csoportvezetık,
pártok, társadalmi szervezetek, valamint a helyi és megyei sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a testület tagjait
és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a testület 14 tagja jelen van. (Távollétét jelezte
Knapcsek Béla, Nagy Pál, dr. Szendrei Éva, és hiányzik Balázs
Imre képviselı úr.)
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Czibulka György alpolgármestert és dr. Valach Béla bizottsági elnököt.
Mindezek elhangzása után elmondta, a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert élve az Ötv. által biztosított
jogával, a Képviselı-testület 276/1996./IX.26./KT. számú határozata ellen kifogást emelt. A testület által hozott döntés
véleménye szerint sérti az önkormányzat, a város összlakosságának érdekeit. Az Ötv. rendelkezése értelmében a polgármesteri vétó ügyében a képviselı-testületnek 15 napon belül kell
döntenie. Ezért került összehívásra a rendkívüli testületi
ülés.
Emellett az ülésen néhány olyan kérdésben is dönteni kell, melyeket feltétlen szükséges az október 31-i ülés elıtt megtárgyalni.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére, mely javaslatot a testület elfogadott.
1./

Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
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2./
3./

Természtbarátainak Köre ingatlan tulajdonjog átruházására
vonatkozó testületi döntés ismételt megtárgyalása a polgármester vétója alapján
Selyem úti útépítési pályázat
Pótelıirányzat biztosítása az önkormányzati kincstár és
likviditás-menedzselési rendszer informatikai hátterének
biztosításához

A napirend elfogadása után röviden ismertette a szeptemberi
ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeit.
-Szeptember 26-án részt vett a jegyzı úrral Szöllısi
Istvánné országgyőlési képviselı fogadóóráján. A Képviselı Asszony, illetve Földesi Zoltán képviselı úr beszámoltak az elmúlt két évben végzett képviselıi munkáikról.
Elmondta, a képviselı asszonnyal egyetértettek abban,
hogy közöttük a sajtó által felvetett probléma nem áll
fenn. A fórumon elmondta a képviselı asszony többek között azt, hogy minden esetben eljött Gyomaendrıdre, amikor meghívást kapott, illetve beszélt arról, miszerint a
parlamentben több alkalommal is szembehelyezkedett a parlament, a szocialista frakció véleményével, de ettıl függetlenül a parlament döntéseit meghozta. A fórumon egy
választópolgár elmondta, a városban meglévı problémák
megoldásáért a polgármester, a testület és a hivatal nem
tesz semmit. Az azért tény, hogy a képviselı asszony nem
állt ki a testület mellett a fórumon.
-Szeptember 28-án lezajlott a találkozó az elszármazottakkal és vállalkozókkal, melyet eredményesnek ítélt. A
kialakult kapcsolatokat ápolni kell.
-Szeptember 29-én részt vett Hazadi Zsuzsanna népdalénekes ünnepi mősorán.
-Október 4-én megtörtént az egyházi iskola kápolnájának
szentelése, illetve az oltárkép átadása.
Mindezek után néhány szót kívánt szólni az oltárképrıl, annak
készítésérıl.
Természetes, hogy a lakosság érzéseit az oltárképpel kapcsolatosan nem lehet objektívan lemérni. Egy-egy település életében
ilyen jellegő egyházi esemény 150-200 évenként van. Egy olyan
településen, ahol a lakosság 90 %-a nem gyakorolja a vallást,
nagyon könnyő ellenérzéseket kiváltani egy-egy újságcikkel.
Az, hogy az oltárkép ma élı embereket is ábrázol elismerve
hogy szokatlan és furcsa dolog, de ennek történelmi hagyományai vannak. Így történt egy Békéscsabán is, amikor a jaminai
templom felépült. Sajnálatosnak tartotta azt, hogy az oltárkép
felszentelése elıtt már a sajtóban egy szerencsétlen részlet
kiragadásával megjelent.
A kép történetéhez hozzátartozik az is, hogy Gyulai Endre püs-
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pök úr választotta ki a vallástörténeti részletet, éppen a
Szent Gellért évforduló miatt, illetve figyelemmel arra, hogy
az iskola Szent Gellért nevét szándékozott felvenni.
A kép teljes egészében az egyházi vezetık ismeretével készült,
az egyház javaslata alapján. Hangsúlyozta, az hogy személye a
képen rajta szerepel, az elsısorban a festımővész mővészi szabadsága alapján történt, illetve az egyház ehhez hozzájárult.
Az egyház tudomásul vette azt, hogy a város mindenkor a polgármester képviseli.
A kép maga arról szól, hogy a város ezt az iskolát Szent Gellérten keresztül Szőz Máriának ajánlja fel. Ezért tartja kezében a polgármester az iskola makettjét.
Az iskola építésének elızményeihez tartozik az, hogy az egyházi iskola
nem valósulhatott volna meg az elızı testület döntése és hozzáállása nélkül.
Hangsúlyozta, az oltárkép ilyetén való megalkotása valóban
szokatlan, de mivel azt az egyház elfogadta, ezért semmiképpen
sem szentségtörı.
Mindezek elhangzása után kérte a Tisztelt Testületet, miután
köztudott, hogy mindenkinek van róla véleménye, mondják el.
Hanyecz Margit képviselı anélkül, hogy megsértse a polgármestert, kötelességének érezte elmondani azokat a véleményeket,
amelyeket a lakosság juttatott el hozzá. Az oltárképeken általában szent emberek, vagy vértanúk vannak ábrázolva, elismerve
azt, hogy ma már vannak modernebb dolgok is, és másokat is ábrázolnak ilyen jellegő festményeken elismerik, de azok általában hithő emberek. Egy katolikus templomban, vagy kápolnában
pedig elsısorban katolikus vallású embereket kellene ábrázolni.
Véleménye szerint polgármester úrnak nem kellett volna felvállalni azt, hogy a képen szerepeljen. Az egyszerő ember a képre
nézve azt látja, hogy van egy szenteket ábrázoló kép, ahol ott
van a polgármester is, az a polgármester, aki a parasztságért
ezidáig nem tett semmit.
Dr. Frankó Károly polgármester reagálva az elhangzottakra elmondta, a Püspök úrnak tudomása volt arról, hogy ı nem katolikus vallású, hanem evangélista.
Dávid István hozzászólása elején elmondta, lelkiismerete nyugodt, mert ı a kezdetektıl fogva ellenezte az oltárkép elkészítését. A testületnek a ma élı embereket kell szolgálni, az
ı érdekeit kell figyelembe venni és képviselni. A lakosságot
sokkal jobban érdekli pl. az, hogy ne tegyék tönkre a röntgent, ne helyezzék át a szakrendeléseket. A háziorvosoknak na-
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gyobb segítséget kellene nyújtani. Nem kellett volna lemondani
a szülıotthonról, ez is a lakosság érdekeit szolgálná.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a szülıotthonról
az önkormányzat nem önszántából mondott le.
Dr. Kovács Béla tanácsnok véleménye szerint a város egy nagyon
szép iskolaépülettel, és egy mővészeti alkotással lett gazdagabb, ami nem is került túl sokba a városnak. Természetes,
hogy egy egyházi iskolában kell hogy legyen kápolna és oltárkép is. Az, hogy a polgármester szerepel a képen kétségtelenül szokatlan, de ha az egyház ezt elfogadja, akkor nekünk is
tudomásul kell venni.
Várfi András bizottsági elnök hangsúlyozta, nagyon megalázónak
tartja, hogy az önkormányzatnak errıl egyeltalán tárgyalnia
kell. Nem vitatva a polgármester úr szerepét az iskola és az
oltárkép elkészítésében, azonban nem tarja helyénvalónak a képen ilyen formában történı megjelenítését. Véleménye szerint
mint megrendelı a kép tartalmába beleszólhatott volna a polgármester, és a donátor megjelenítését el lehetett volna hagyni. Ebben az esetben elismerné azt, hogy valóban egy kulturális értékkel gyarapodott a város.
A maga részérıl nem tudja elfogadni, hogy a polgármester szerepel a képen.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a kép tartalmát
egy szakember és az egyház a mővésszel közösen döntötték el.
Véleménye szerint az, hogy a képen a polgármester az iskola
makettjét tartja, az egy történelmi pillanat megörökítése.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, magával az oltárkép készítésével egyetért, azt már korábban is támogatta. Mindenesetre a polgármester úr jobban tette volna, ha a felkérésnek nem tesz eleget, nagyságát jobban növelte volna, ha viszszautasítja a felkérést és nem festik rá a képre. Tudomásul
kell venni az emberek nem szeretik, ha kortársaik szentté vannak avatva.
Ugyanakkor véleménye szerint adományozónak nem tekinthetı az
önkormányzat, hiszen az egyházak kártalanítása törvényen alapszik, az önkormányzat csak a földterületet és az oltárképet
adta hozzá. Amellett hogy nagyon fontos a múltunk, a különbözı
korok mővészetének ismerete, talán a lakosságot inkább a XXI.
századfelé kellene vezetni.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint leginkább
azok háborodhatnának fel az oltárképpel kapcsolatosan, akik
oda járnak. Azok akik nem vallásosak, nem járnak templomba,
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nem érti miért zavarja ıket ez az egész.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint túl kell
lépni a polgármester személyén, azt kell nézni van egy szép
iskola, ahol van egy nagy mővészeti értéket képviselı oltárkép.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint ez az ügy túlnyúlik a
város határán. Az oltárkép az adófizetık pénzébıl készült.
Miután az az iskola vallási jellegő, ezért az egyház elvárhatta volna, hogy az oltárképen elsısorban vallásos emberek szerepeljen. Az egyszerő emberek nem tudják ezt elfogadni, vannak
olyanok, akikben megfogalmazódott, a polgármestert vissza kell
hívni tisztségébıl.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint sok tanulságos dolog
elhangzott, amibıl le kell vonni a tanúságot. Javasolta a testület térjen át a napirendi pontok tárgyalására.
Dezsı Zoltán a helyi FIDESZ képviselıje elmondta, amit a képviselı urak itt felvetettek, az hozzá is eljutott, a lakosságot valóban foglalkoztatja ez a dolog, a lakosság nem ért
egyet az oltárkép ilyen formában történı elkészíttetésével. A
lakosság véleménye szerint inkább a munkahelyteremtéssel, a
város fejlesztésével kellene foglalkoznia a testületnek. Sokkal szerencsésebb lett volna, ha az oltárkép más formában készül el, és az adományozók neve a kép mellett egy táblán van
feltüntetve. Felvetıdött benne az is, hogy vajon ismerve az
önkormányzat anyagi helyzetét, most kellett ezt a képet elkészíttetni? A lakosság megnyugtatása érdekében kérte, hogy
kapjanak tájékoztatást mennyiben került pontosan a kép.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a festımővész a képet
560 ezer forintért vállalta, melybıl ezidáig anyagköltségre
kapott 60 ezer forintot. Biztosan vannak a városban más fontos
feladatok is, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat évente 40 millió forintot költ az oktatásra, illetve
további 26 millió forintot a pedagógusok "F" kategóriájára.
Ehhez képest az oltárkép költsége nem túlzott.
Nótári József a maga részérıl nem csinálna ebbıl problémát.
Véleménye szerint ez az egyház és a rajta lévı személyek ügye.
Hanyecz Margit képviselı továbbra sem tartja szerencsésnek,
hogy az oltárképen a polgármester is szerepel.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte a polgármestert, hogy a
vitát zárja le és a testület térjen át a napirendek tárgyalá-
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sára.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértve Valach képviselı úr
javaslatával a vitát lezárta.
1./

Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
Természtbarátainak Köre ingatlan tulajdonjog átruházására
vonatkozó testületi döntés ismételt megtárgyalása a polgármester vétója alapján

Dr. Kovács Béla tanácsnok az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján
kérte kizárását az 1. napirend döntéshozatalából
A Képviselı-testület a tanácsnok kérésének megfelelıen, vita
nélkül egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/1996./X.10./KT. számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Kovács Béla tanácsnokot a Kner Imre Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola Természtbarátainak
Köre ingatlan tulajdonjog átruházására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az Ötv. lehetıséget
biztosít a polgármesternek arra, hogy amennyiben valamely képviselı-testületi döntést úgy ítéli meg, az nem szolgálja az
önkormányzat érdekeit, a testületi döntés meghozatalát követı
3 napon belül kifogással élhet. E lehetıséggel élve kérte a
napirendben meghatározott ingatlanra vonatkozó testületi döntés felülvizsgálatát, és a Természetbarátok Köre kérelmének
újratárgyalását.
Elmondta továbbá, idıközben Fekete László úr a Természetbarátok Köre nevében ismételt kérelmet nyújtott be, melyben kérte a
testületi határozat végrehajtásának felfüggesztését, mivel az
egyesület közgyőlése decemberben fog ülésezni, ahol az ingatlanszerzéssel kapcsolatosban is dönteni fognak. Az újonnan benyújtott kérelem is alátámasztja azt, hogy az ügyet ismételten
meg kell tárgyalni, illetve javasolta a Képviselı-testületnek
a szeptember 26-án meghozott határozat visszavonását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a döntés visszavonásával
egyetértett. Ugyanakkor üdvözölte Szendrei képviselı asszony

429

írásban benyújtott véleményét, mely szintén azt erısíti meg,
hogy vannak tisztázatlan kérdések, melyek szintén a visszavonást támasztják alá.
A testület korábbi döntése nem szolgálja a város, illetve a
gimnázium tanulóinak érdekeit a jelenlegi formában.
Dr. Kovács Béla a Kner Imre Gimnázium igazgatója elmondta,
egyetért ugyan a testületi döntés visszavonásával, ugyanakkor
szükségesnek látta néhány kérdés tisztázását.
Tény, hogy az üdülı építéséhez az akkori tanács nem adott
anyagi segítséget, nem a város vásárolta a területet. A
bükkszentkereszti üdülı területét, illetve magát a területet
is a gimnázium dolgozói és tanulói vásárolták, építették fel
társadalmi munkában.
Véleménye szerint az egyesület alapító okiratába kell beépíteni olyan garanciákat, miszerint az egyesület megszőnése esetén a szóbanforgó ingatlan mindenképpen a gimnázium vagy a város tulajdonába kerül. Felhívta a figyelmet arra, amennyiben
önkormányzati tulajdon marad, úgy egy csıdhelyzet esetén elképzelhetı, hogy kicsúszik az ingatlan a város, illetve a gimnázium kezébıl.
Elmondta továbbá, hogy az egyesület szeretné korszerősíteni a
bükkszentkereszti faházat, azonban a faház kiadásából származó
bevételek ezt nem fedezik, ezért szeretnének az igen nagy
földterületbıl értékesíteni.
Természetesen egyetértett azzal, hogy a Természetbarátok Köre
közgyőlésének határozata ismeretében lehet csak érdemben dönteni.
Hanyecz Margit képviselı a következı aggályait fogalmazta meg:
ha a város anyagiakkal nem járult hozzá az ingatlan megvásárlásához, erkölcsös-e ragaszkodni a tulajdonviszonyokhoz? Milyen kér éri az önkormányzatot, ha létesítmény az egyesület
tulajdonába kerül? Mi a garancia arra, amennyiben önkormányzati tulajdonba kerül, nem kerül-e eladásra, illetve hogy
amennyiben a városé lesz az ingatlan, nem fog e magas bérleti
díjat kérni érte?
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, figyelemmel a Természetbarátok Köre ismételt kérelmére, nem célszerővitát nyitni az
ügyben. /A kérelem a jegyzıkönyv melléklete./
Véleménye szerint az elmúlt testületi ülésen hozott döntést
célszerő visszavonni. Az egyesületnek a szükséges segítséget
biztosítsa az önkormányzat az alapító okirat megfelelı módosításához. Az alapítóokirat közgyőlési és cégbírósági elfogadása
után lehet ismételten dönteni a tulajdoni kérdésben.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a tisztelt testü-
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letnek a jegyzı úr által elmondottak határozattal történı elfogadását.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
szeptember 26-án hozott 276/1996./(IX.26./KT. számú határozatát vonja vissza és kérje fel a testület a jegyzıt, hogy az
Egyesület alapító okiratának elkészítéséhez nyújtson szakmai
segítséget.
A javaslattal a testület egyetértve, 12 igen szavazattal, 1
tartózkodással /1 fı nem vett részt a szavazásban/ a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/1996./X.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
276/1996./IX.26./KT. számú határozatát
visszavonja.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt,
hogy nyújtson szakmai segítséget a Természetbarátok Köre alapító okiratának módosításához, figyelemmel a bükkszentkereszti
ingatlan földterületének tulajdonjog rendezésére. Keresse meg annak biztosítékát,
hogyan lehet a tulajdonjogot úgy rendezni,
hogy az mind az önkormányzat, mind pedig
az egyesület érdekeit szolgálja.
Határidı: azonnal, illetve 1996. december
31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
2./

Selyem úti útépítési pályázat

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, ismételten lehetıség
nyílt arra, hogy a Selyem út Október 6. ltp . - Ipartelep u.
közötti szakaszának megépítésére pályázat benyújtására. A pályázat benyújtását a maga részérıl támogatta, annál is inkább,
mert mint ismeretes jövı évtıl az E5-ös úton bevezetik az autópálya díjat, így elképzelhetı, hogy a 46-os fıközlekedési út
forgalma, így város átmenıforgalma is növekedni fog. A Selyem
út teljes kiépítésével lehetne a Fı utat tehermentesíteni. Ez
a beruházás 1997-98-ban valósulna meg, tehát a saját erı e
két év költségvetését terhelné.
Katona Lajos bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, miszerint az út megépítésével a Fı út nem lesz tehermentesítve,
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hiszen éppen a legkritikusabb helyen, a vasúti átjárónál továbbra is megmarad a nagy forgalom. A maga részérıl a 24 millió forintot soknak tartotta e célra, mivel ez semmit nem old
meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem értett egyet Katona képviselı úrral. Hangsúlyozni kívánta, hogy a pályázat benyújtása
nem kötelezi az önkormányzatot a megvalósítására, a pályázaton
nyert összeget vissza is lehet adni. Az önkormányzat nem veszít semmit, ha benyújtja a pályázatot.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött, mirıl kell lemondania az önkormányzatnak azért, hogy a 24 millió forintot
biztosíthassa?
Hangya Lajosné bizottsági elnök nem tartotta helyesnek, hogy
a jövı évi költségvetés terhére, a költségvetési számok ismerete nélkül elıre döntenek. A maga részérıl fontosabbnak tartaná a járdaépítéseket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a testületnek
lehetısége lesz és szükséges is a költségvetés tervezése során
valamilyen rangsort felállítani. Véleménye szerint az út megépítése városi érdek, nem csak az érintett lakóközösség érdeke. Mindenképpen infrastrukturális fejlıdést eredményez.
Katona Lajos bizottsági elnök továbbra sem támogatja a pályázat benyújtását. Fenntartja azon véleményét, miszerint ez a
lakosság egy részének érdeke. Mivel az önkormányzat költségvetése igen szőkös, így valóban fontossági sorrendet kell felállítani.
Dávid István képviselı szintén soknak tartotta az e célra fordítandó 24 millió forintot.
Várfi András bizottsági elnök véleménye szerint jelenleg arról
kell a testületnek dönteni, áldoz-e 120 ezer forintot a pályázat benyújtására vagy sem. Véleménye szerint minden pályázati
lehetıséget ki kell használni, a város érdekében mindent meg
kell mozgatni.
Hnagya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az
építési engedély hány évig érvényes?
Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszonynak válaszolva elmondta, az építési engedély két évig érvényes, vagyis azt jelenti,
hogy két éven belül hozzá kell kezdeni a kivitelezéshez.
Véleménye szerint a pályázat készítése során meg kell nézni
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hogyan lehet szakaszolni a kivitelezést. Tájékoztatta a tisztelt Képviselıket arról, miszerint a pályázati kiírás olyan
útépítéseket támogat elsısorban, amelyek a belterületet elkerülı utak építésére vonatkozik. Gyomaendrıd esetében pedig
csak egy forgalom elterelı útról van szó. Egyetértett azonban
azzal, hogy a pályázatot be kell nyújtani.
/Dr. Kovács Béla képviselı más elfoglaltságára hivatkozva elhagyta a termet, a jelenlévık száma 13 fı./
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott véleményeket is
figyelembe véve javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását.
Mivel többször elhangzott már testületi ülésen, hogy mindent
meg kell mozgatni a város érdekében, ezért szükségesnek látta
megjegyezni, véleménye szerint a helyi pártoknak kellene jobban építgetni kapcsolataikat, hiszen ahhoz, hogy különbözı témákban lobbizzanak pártösszeköttetésekre is szükség van.
Visszatérve a napirendhez javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell keresni annak lehetıségét hogyan lehet szakaszolva kivitelezni
azt.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/1996./X.10./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Selyem út útépítésére
a 46. sz. fıközlekedési út belterületi
forgalmának csökkentése érdekében.
A beruházáshoz szükséges saját erıt - 24 millió forintot - az 1997. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
pályázat benyújtásával.
Határidı: 1996. október 21.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

3./

Pótelıirányzat biztosítása az önkormányzati kincstár és
likviditás-menedzselési rendszer informatikai hátterének
biztosításához
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Katona Lajos bizottsági elnök a napirend tárgyalása elıtt bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt el kell mennie, de
az elıterjesztéssel egyetért, azt támogatja.
/Jelenlévık száma 12 fı./
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az önkormányzatnál
1996. november 1-ével bevezetik az önkormányzati kincstár és
likviditás-menedzselési eljárást. Röviden ismertette ennek a
pénzügyi rendszernek a lényegét, melyrıl néhány nappal ezelıtt
már a bizottsági elnököket is tájékoztatták, a bizottsági elnökök ennek alkalmazását támogatták.
Ennek a rendszernek a bevezetéséhez azonban szükség van a
pénzügyi csoportnál az informatikai eszközök korszerősítésére.
A beszerzés fedezetéül a közmő alaptérképekért kifizetett
380.000 Ft terven felüli bevétel szolgálna.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök mind a pénzügyi finanszírozási rendszer bevezetését, mind pedig az eszközbeszerzést támogatta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetésével elkerülhetı lesz az, ami ez évben elıfordult, hogy az önkormányzat bérhitelt vett fel, ugyanakkor az intézmények számláján jelentıs összegek vannak.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, az eszközbeszerzés terven felüli
bevételbıl valósulna meg. A bevezetendı pénzügyi finanszírozási rendszerrel kapcsolatosan hangsúlyozta, mindez csak akkor
vezethet eredményere, ha az intézményeknél és a hivatalnál fegyelmezett pénzügyi munka folyik. Tehát a rendszer csak akkor
vezet eredményre - csak akkor érhetı el hogy megszőnjön a bérhitel, esetleg némi kamatbevétel is jelentkezzen, ha a pénzügyi fegyelmet mindenki betartja.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
testületet, hogy az önkormányzati kincstár és likviditásmenedzselési eljárás bevezetését az önkormányzat intézményeinél 1996. november 1. napjával vegye tudomásul, illetve járuljon hozzá ahhoz, hogy a közmő alaptérkép másolatok értékesítésébıl befolyt 380.000 Ft többlet bevételt a rendszer informatikai hátterének megteremtésére fordítsák.
A Képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslattal,
illetve az önkormányzati kincstár és likviditás-menedzselési
eljárás bevezetésével egyetértve, 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/1996./X.10./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul
veszi, hogy az önkormányzatnál 1996. november
1. napjával bevezetésre kerül az önkormányzati
kincstár és likviditás-menedzselési eljárás.
A Képviselı-testület az önkormányzati
kincstár és likviditás-menedzselés informatikai hátterének megteremtése érdekében
hozzájárul ahhoz, hogy a közmő alaptérkép
másolatok értékesítésébıl befolyt 380.000
Ft többlet bevétel felhasználásához.
Határidı: 1996. október 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen elmondta, a Magyar
Közlöny 81. számában megjelent a közoktatás racionalizálásával
kapcsolatos önkormányzati döntéssel járó pedagóguslétszám
csökkenéssel járó kötelezettségeik teljesítéséhez igényelhetı
támogatás pályázati feltétele. Mindezek elhangzása után átadta a szót a jegyzınek.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, van két oktatási intézmény, ahol
a szeptemberi tanévkezdést követıen a tanulói létszám figyelembevételével csoportszámot kellett csökkenteni. Ennek megfelelıen az érintett iskolák vonatkozásában módosítani kell a
testület korábbi döntését a csoportszámok vonatkozásában. Természetesen a csoportszámok csökkenésével a pedagógus létszámot
is csökkentette az Ipari Iskola, valamint a Gimnázium 1-1 fıvel.
Dr. Frankó Károly polgármester figyelemmel a jegyzı úr által
elmondottakra is, az alábbi határozati javaslatot terjesztette
a testület elé.
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
208/1996./VIII.29./KT. számú határozatát módosítja
az 1996/97. tanév beindításakor ismertté vált tanulói létszám csökkenés miatt.
-A 617. számú Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola szakmai csoport számát 28ról 27-re csökkenti.
-A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola kollégiumi csoportok számát 4 csoport helyett 3 csoportban határozza meg.
A képviselı-testület tudomásul veszi az intézmények
csoportszám csökkentéssel kapcsolatos intézményen-

435

kénti 1-1 fı pedagógus létszámcsökkentési intézkedését.
Határidı: azonnal
2./

A képviselı-testület kötelezettséget vállal a létszámleépítésben érintett két pedagógus részére a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. XXXIII. tv. alapján, a dolgozók végkielégítésének és annak járulék vonzatának kifizetésére.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
a végkielégítéssel kapcsolatos költségek megtérítésére, 412.090 Ft összegben nyújtson be pályázatot.
Határidı: Központi támogatás benyújtására: 1996. október
12.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester

3./

A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a racionalizálás során felszabaduló személyi
juttatásokat, azok közterheit, valamint a tanulólétszámhoz, illetve a képzéshez közvetlenül kötıdı dologi elıirányzatokat - céljuk és jellegük megmaradása mellett - a közoktatási intézményi körbıl nem
vonja el.
Határidı: a felszabaduló pénzeszköz a közoktatási intézményi körben maradás az 1997. évi költségvetési rendelet
elfogadása.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester

A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/1996./X.10./KT.számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
208/1996./VIII.29./KT. számú határozatát
módosítja az 1996/97. tanév beindításakor
ismertté vált tanulói létszám csökkenés
miatt.
-A 617. számú Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola szakmai csoport számát 28ról 27-re csökkenti.
-A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola kollégiumi csoportok számát 4 csoport helyett 3 csoportban határozza meg.

436

A képviselı-testület tudomásul veszi
az intézmények csoportszám csökkentéssel
kapcsolatos intézményenkénti 1-1 fı pedagógus létszámcsökkentési intézkedését.
Határidı: azonnal
2./

A képviselı-testület kötelezettséget vállal a létszámleépítésben érintett két pedagógus részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.
XXXIII. tv. alapján, a dolgozók végkielégítésének és annak járulék vonzatának kifizetésére.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a végkielégítéssel kapcsolatos költségek megtérítésére, 412.090
Ft összegben nyújtson be pályázatot.
Határidı: Központi támogatás benyújtására: 1996. október 12.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester

3./

A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a racionalizálás során felszabaduló személyi juttatásokat, azok közterheit, valamint a tanulólétszámhoz, illetve a képzéshez közvetlenül kötıdı dologi elıirányzatokat - céljuk és jellegük
megmaradása mellett - a közoktatási intézményi körbıl nem vonja el.
Határidı: a felszabaduló pénzeszköz a közoktatási
intézményi körben maradás az 1997. évi költségvetési
rendelet elfogadása.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester a napirendek megtárgyalása után
kérte a Tisztelt Képviselıket, hogy az október 23-a alkalmából
rendezendı ünnepségeken lehetıség szerint vegyenek részt. Tájékoztatta továbbá a testületet, miszerint 1996. október 2124. között a romániai testvérvárosból érkezik egy 4 tagú küldöttség.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felhívta a testület figyelmét
arra, miszerint bizottsági döntések születtek arra vonatkozóan, hogy a Gyomaszolg Kft. ez év szeptemberéig út és járdaépítéseket, javításokat végez, melyekre az önkormányzat a fedezetet is biztosította. Kérte, hogy a munkák október hónapban készüljenek el. Emlékeztette a jegyzı urat, illetve a hivatalt
arra a korábbi beadványára, melyben kérte, hogy a helyi autó-
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busz a Bajcsy Zs. úti buszfordulóig közlekedne. A próbajáratokat novemberre kérte.
Úgy érzi, a területi képviselık szinte semmit nem tudnak elérni választókörzetük érdekében.
Hanyecz Margit képviselı rövid tájékoztatást kért a földügyben
folyó bírósági perrıl.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a bírósági per még nem zárult
le, a per jelenleg szünetel. Természetesen bármely fél kérheti
a per újrafelvételét. Jelenleg eljárásbeli problémák vannak.
Vannak olyan iratok, melyeket a Privatizációs Minisztérium nem
tud átadni. Amint az eljárási problémák tisztázásra kerülnek,
ismételten kérni fogják a tárgyalás kitőzését.
Látni kell azt is, hogy problémák vannak a tekintetben is,
hogy ki legyen az alperes, e tekintetben is viták vannak.
Hangyáné képviselı asszony felvetésével kapcsolatosan szükségesnek látta, hogy a testület az októberi ülésre kérje a
Gyomaszolg Kft.-tıl, hogy tételesen számoljanak be azokról a
munkákról, amelyekre bizottsági döntések születtek. Az elmaradt munkákat pedig indokolja meg a kft.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a jegyzı úr által
felvetettekkel és javasolta a testületnek határozatban utasítani a Kft. ügyvezetıjét, hogy írásos beszámolót készítsen a
testület felé a bizottsági döntések alapján elvégzett, illetve
elvégzendı feladatokról, azok esetleges elmaradásának indokairól.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet a bizottsági
elnök által javasoltak elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302/1996./X.10./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjét, hogy
a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság döntésén alapuló
munkák állásáról készítsen írásos beszámolót és azt terjessze a Képviselı-testület
elé.
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Határidı: 1996. október 31.
Felelıs : Nagy Pál ügyvezetı igazgató
Dr. Frankó Károly polgármester mindezek elhangzása után az
ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Czibulka György
hitelesítı

Dr. Valach Béla
hitelesítı
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