
Bizottságokat választott a közgyűlés
Debrecen (HBN -  L  V. F./P. Z.) -  
A pénzügyi bizottság javaslatára a 
megyei önkormányzat nem döntött 
a képviselők és a közgyűlés tiszt
ségviselőinek tiszteletdíjáról és 
egyéb juttatásairól. A megyeháza 
Árpád termében tartott pénteki 
ülésen a testület előtt nem hang
zott el indoklás a napirendi pont 
törlésének okáról.

Veres Ferenc, a pénzügyi bizott
ság elnöke érdeklődésünkre el
mondta: azért vették le napirend
ről a tiszteletdíjakról szóló előter
jesztést, mert nem volt megfelelően 
előkészítve. Mint mondta, a bizott
ság nem akart a közgyűlés elé ter
jeszteni olyan javaslatot, amelyet 
törvényességi és más szempontok
ból nem kellő körültekintéssel ala
poztak meg.

A közgyűlés megválasztotta hat 
állandó bizottságnak a tagjait, vala
mint az első ülésen létrehozott pénz
ügyi bizottság külső tagjainak sze
mélyéről döntött. A tagokról mind
addig zavartalanul, a pártok közöt
ti korábbi megállapodásoknak meg
felelően folyt a szavazás, amíg ez 
utóbbi testületre sor nem került. Egy 
jelölt visszalépése miatt megürese
dett helyre ugyanis a KDNP es az 
MSZP is szeretett volna tagot dele
gálni. Mivel végül a testület az 
MSZP jelöltjét választotta meg a 
pénzügyi bizottság külső tagjai so
rába, a KDNP-frakció tiltakozásul 
kivonult a napirendi pont további 
szavazásainak idejére.

Mindenki egyetért

A képviselők elfogadták a köz
gyűlés első féléves üléstervét, vala
mint a költségvetés tervezésének 
1995. évi koncepcióját. Az utóbbival 
kapcsolatos sok hozzászólás és ja
vaslat meghallgatása után a testü
let -  egyebek mellett -  kifejezte 
szándékát a települési önkormány
zatokkal közös támogatási alap lét
rehozására és anyagi támogatására. 
A közgyűlés elfogadta, hogy intéz
ményrendszerében a köztisztviselői 
létszám (a várható többletfeladatok 
ellenére) nem emelkedhet. Képvise
lői javaslatra pedig felülvizsgálják, 
hogy indokolt-e továbbra is 60-as at- 
lagletszámmal számolni. Mint el
hangzott, az 1995. évi részletes költ
ségvetést a takarékossagi szempon
tok legszigorúbb érvényesítésével
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kell összeállítani. Alapvető cél a fo
lyamatos működőképesség megőr
zése. A Hajdú-Bihar Megyei Gyógy
szertári Központ felosztásával kap
csolatban a testület elfogadta azt a 
javaslatot, hogy a tulajdonosoknak 
dönteniük kell a vagyonátadásról 
szóló határozat sorsáról. A testület 
úgy foglalt állást: Molnár Lászlót, 
Komor Sándort és Varjú Kálmánt 
delegálja a megyei munkaügyi ta
nácsba. A közgyűlés döntött arról 
is: ha a technikai feltételei megold
hatók, a májusi ülését -  Katona 
Gyula polgármester, közgyűlési tag 
meghívására«- Nyíracsádon tartja.

(Az önkormanyzat ülésével kapcso
latos további információk a 9. oldalon 
olvashatók.)


