Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
5/1993.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március
23-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács
Béla, Kruchió Lajos, Martinák Csaba, Pocsaji
Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Kolohné Kulik Éva, Nagy Istvánné,
Nagy Mária, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı,
az önkormányzat intézményeinek vezetıi, a sajtó
képviselıi és érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, az intézmények vezetıit, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a sajtó képviselıjét, valamint a megjelent érdeklıdıket.
Ismertette, hogy Hornok Béláné, Pocsaji Zsolt és Dr. Kulcsár
László képviselık hiányoznak, de a képviselı-testület 16 fıvel
határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Kruchió Lajos és
Hunya Lajos képviselıket jelölte ki.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
1./
2./

SZMSZ módosítása
Az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának
feltételérıl és eljárási rendjérıl szóló rendelet
3./ Az állattartásról szóló rendelet módosítása
4./ Bejelentések
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
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Ezután ismertette az eltelt egy hónap eseményeit.
Február 24-én Szarvason a terület rendırkapitányságának munkaértekezletén vett részt, ahol jelen volt a Békés megyei
Rendırfıkapitány. Itt hozzájutott ahhoz az információhoz, hogy
Gyomaendrıdön 1995-tıl rendırkapitányság lesz.
Február 26-án Dr. Kovács Béla képviselıvel megyegyőlésen vettek részt.
Ugyanezen a napon a Kner Imre Gimnázium szalagavatójára volt
hivatalos, ahol megjelent.
Március 1-jén a THERMÁL INVEST közgyőlésén voltak Kolohné Kulik Éva csoportvezetıvel.
Március elsı napjaiban több bizottság ülésén volt jelen.
Március 4-én délután a TELECOOP Kft. képviselıi voltak a városban, s ismertetıt tartottak kábeltévé ügyben. Ismertette,
hogy a Vásártéri lakótelepen engedélyek nélkül épült ki a kábeltévés rendszer, s most ezt a TELECOOP Kft. teljesen felújítja, amely a lakóknak 6.200.- Ft-ba kerül.
Március 5-én a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet szalagavatóján vett részt.
Március 10-én rendkívüli megyegyőlésen voltak.
Március 11-én az Egészségügyi Gondnokság munkaértekezletén jelentek meg a jegyzı úrral.
Március 12-én az ünnepi megyegyőlésen vettek részt.
Március 19-én pénteken Sarkadon volt a polgármestereknek egy
találkozó, ahol Boros Péter Belügyminiszter volt az egyik vendég.
A legjelentısebb az a megállapítás volt, hogy a jegyzık nem
igazán képviselik Magyarországon a törvényességet, nem adtak
nekik lehetıséget.
Március 20-án az endrıdi csendırsortőz emlékére szervezett misén volt jelen.
Az egészségügyi dolgozók egy részével tartottak megbeszélést,
ott felmerült, hogy nagy gondot okoz a városban lévı orvosok
helyzete. Nagy felelısség fog az Önkormányzatra hárulni.
Egyenlıre a háziorvosok státusza biztosított a társadalombiztosítás részérıl. A szakorvosi gárda pontrendszerrel fog dolgozni július 1-jétıl.
Március 24-én a 3. sz. Általános Iskola nyílt napot tart, s
meghívja a testület minden tagját. Ezek ismertetése után átadta a szót az alpolgármestereknek.
Gellai József alpolgármester ismertette, február 27-én elhatározták az öregszılıi lakosok kezdeményezésére az Öregszılı Baráti Kör Egyesület megalakítását. Az Öregszılı kulturális értékeinek megırzése és gyarapítása céljából. Kérte a polgármester urat és a képviselı-testületet, ha az egyesületnek szüksége lesz segítségre, akkor segítsenek neki ebben a szervezési
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munkában.
Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a napirendi pontok tárgyalására. Mindenekelıtt a lejárt határidejő határozatokról
szóló jelentést bocsátotta vitára.
A képviselıknek ezzel kapcsolatban nem volt hozzászólásuk,
ezért a polgármester javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 16 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
50./1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
10/1993.(I.28.) 19/1993.(I.28.) 32/1993./III.23./
35/1993.(II.23.) 40/1993.(II.23.) 41/1993.(II.23.)
77/1993.(IV.23.) 197/1992.(VIII.11.)
256/1992.(IX.22.) 265/1992.(X.13.)
304/1992.(XII.15.) számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Az alábbi végrehajtásra nem került határozatok végrehajtási határidejét a következık szerint állapítja
meg:
22/1993.(II.23.) számú határozat határidejét április
15-ig, a 27/1993.(II.23.) számú határozat határidejét május 17-ig hosszabbítja meg.
Határidı: 1993. április 15., ill. 1993. május 17.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Ügyfélfogadási rend szabályozása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı elıterjesztésre, amely az SZMSZ 9. sz. mellékletének módosításával kapcsolatos. Indoklásként elmondta, azért került sor az ügyfélfogadási rend szabályozására, mert lényegesen megemelkedett
jónéhány csoportnál a munka, az ügyfélforgalom. Az elıterjesztés szerint kedden és csütörtökön egész nap nem lenne ügyfélfogadás, amikor a csoportok végezhetnék munkájukat. Kérte az
ezzel kapcsolatos véleményeket.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
maximálisan egyetértett ezzel a módosítással, mivel az egészségügyi és szociális ágazatot érinti legjobban az ügyfélára-
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dat, s így az érdemi munkára nem jut idı. A kirendeltségen a
pénteki egész napos szüneteltetéssel is egyetértett. Remélte,
hogy a bevezetett ügyfélirányítási hely beváltja a hozzáfőzött
reményeket. Javasolta a rendelet módosítást elfogadásra.
Gellai József alpolgármester ismertette, az Ügyrendi és Jogi
Bizottság megtárgyalta, s elfogadásra javasolja a KépviselıTestületnek. Felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ módosításához
a jelenlévı képviselık 2/3-ának szavazata szükséges, jelen
esetben ez 11 egybehangzó szavazat.
Kruchió Lajos képviselı felvetette, nem lehetne-e a kirendeltségen is három napon ügyfélfogadást tartani?
Csorba Csaba jegyzı elmondta, lenne néhány akadálya amelyeket
nem lenne célszerő kihagyni. Nem vonható a városháza ügyfélfogadási rendjéhez, mivel az endrıdi városrészen kedden és csütörtökön vannak a piaci napok, s köztudott, hogy akkor az ügyfélforgalom megnövekszik. Az, hogy pénteken nem lesz a kirendeltségen ügyfélfogadás, az is egy drasztikus intézkedés, mivel az ügyfelek megszokták, a hét öt napján állandó ügyfélfogadás van. Nem tartotta célszerőnek a felvetést az ügyfélszokási módok miatt.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület az SZMSZ módosításáról szóló rendelet
tervezetet 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta

az Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról.
Önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételérıl és
eljárási rendjérıl szóló rendelet
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet, a
március 18-i ülésükön visszaadták megtárgyalásra az Ügyrendi
és Jogi Bizottságnak az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételérıl és eljárási rendjérıl szóló rendelettervezetet. A bizottság megtárgyalta, s módosította, a tervezetet mindenki megkapta. Kérte az ezzel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó, Fejlesztı, Környezetvédelmi
Bizottság elnöke szakmai kifogásokkal élt, s úgy vélte bizott-
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ságának ezt meg kell tárgyalnia, mivel még nem szerepelt napirendjükön. Javasolta, az Ügyrendi és Jogi Bizottsággal egy közös ülésen tárgyalják meg a szakmai szempontokat is figyelembe
véve.
/Pocsaji Zsolt képviselı megérkezett, a testületi tagok száma
17 fıre módosult./
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek dr. Valach Béla bizottsági elnök által felvetetteket támogassák.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
51/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a közmőtársulások önkormányzati támogatásáról szóló rendelettervezetet visszaadja újbóli megtárgyalásra a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi, valamint
az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Valach Béla bizottsági elnök
Gellai József bizottsági elnök
Állattartási rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért az állattartási rendelet
módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetre. Van-e valakinek
ezzel kapcsolatban véleménye, felvetése?
Dr. Kovács Béla képviselı érdeklıdött afelıl, sikerült-e néhány állattartót jobb belátásra bírni, s változtattak-e tevékenységükön a felszólításra?
Csorba Csaba jegyzı ismertette, többfajta intézkedés történt.
Az ısz folyamán az ominózus állattartóknál végeztek ellenırzést, s figyelmeztetésben részesítették ıket. Látni kell azonban, hogy a rendelet bizonyos esetekben elég szigorú, s adni
kell tőrési idıt, amíg az emberek kellıen megismerik és elfogadják. Ezt célozta meg az az udvarias levél, amelyet az állattartóknak küldtek, azonban az elsı negyedévben elkezdıdik a
drasztikusabb intézkedés.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javaslata az volt, hogy a
rendeletben az új vendéglátó egységekkel kapcsolatos rész a
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következıképpen szóljon:
Az új vendéglátó egységek létesítése esetén a létesítı köteles a szomszédos ingatlantulajdonosok
hozzájárulását kikérni.
Különös tekintettel arra, hogy az italkimérések egyre jobban
szaporodnak.
Dr.
ma,
sem
si,

Farkas Zoltán alpolgármester úgy látta, ott van a probléhogy az információ nem jut el az emberekhez, a rendeletet
mindenki ismeri. Ezért javasolta, hogy az állatfelvásárláállatrakodó helyeken függesszék ki ezeket a rendeleteket.

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az állatorvosok
felvilágosító munkájára szeretnének apellálni.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke úgy vélte, teljesen mindegy, hogy 50 vagy 100 méteren belül nem helyezhetı el állattartó épület, ugyanis a gazdától függ, hogy
milyen rend van. Javasolta elfogadni a rendeletet.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a rendelet-tervezetet dr. Valach Béla bizottsági elnök elhangzott módosításával fogadják el.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és megalkotta

a 21/1992.(VII.01.)KT. sz. rendelet módosításáról.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek dr. Katona Piroska gyermekorvos egészségügyi vállalkozásával kapcsolatos kérelmével folytassák az ülést, mivel
a doktornınek 15,00 órakor választ kell adnia a TB felé.
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett.
Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos egészségügyi vállalkozása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a lakásán fog
rendelni, azonban a csecsemı- és kisgyermek tanácsadást nem
ott látja el, mivel kartonrendszer van, s azt nem mozgathatja.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, ez a vállalkozási
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forma nem azt jelenti, hogy teljes magánvállalkozásba megy át,
hanem saját lakásán ingyen és bérmentve SZTK rendelési idıben
dolgozik. A területi kötelezettség jelenti azt, hogy az SZTK
betegeket fogja ellátni. Javasolta ezt a formát elfogadni, mivel senkit kár nem ér, csak egy köztes gazdálkodási forma kimarad.
Dr. Katona Piroska gyermekorvos ismertette, ennek az a lényege, hogy kettıs szerzıdés révén - finanszírozási szerzıdéssel
a TB felé, az Önkormányzattal területi kötelezettség vállalása
révén -egyéni vállalkozóként dolgozik. Ehhez a mőködéshez
szükséges engedélyeket megkapta, a feltételeknek megfelel.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassák dr. Katona Piroska kérelmét.
A kérelmet a képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - támogatta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
52/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 25. §. /2/ bekezdése alapján
munkaviszonyát közös megegyezéssel 1993. március hó 31.
napjával megszünteti.
Dr. Katona Piroska a házi gyermekorvosi feladatot
vállalkozási formában látja el, és az önkormányzattal területi kötelezettségre szerzıdést köt, részt
vesz az ügyelet munkájában a jelenlegi forma és díjtétel szerint, ellátja a csecsemı- és kisgyermek tanácsadást.
A Képviselı-Testület megbízza a polgármestert a
szerzıdés megkötésére.
Határidı: 1993. április 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Gondozási Központ jogutódjának létrehozása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a Gondozási Központ jogutódjának létrehozásával kapcsolatos elıterjesztésre. Kérte az
ezzel kapcsolatos véleményeket.
Csorba Csaba jegyzı felvetette módosítását a 2. sz. melléklet,
az Egészségügyi és Szociális Intézmények Gondnoksága Módosító
Alapító Okiratának vonatkozásában. A 4. pont a következıre mó-
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dosuljon:
Gazdálkodási jogköre:

Önálló költségvetési szerv teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel közvetlen a gondnoksághoz tartozó adminisztratív és technikai dolgozók vonatkozásában.

Hornok Lajosné képviselı nyelvtanilag nem értett egyet az
"Egyesített" szóval, mivel ez történetiséget mutató szó, s nem
a lakosságnak fontos.
Dr. Frankó Károly polgármester jónak tartotta volna a Városi
Szociális Intézmény elnevezést.
Balog Károlyné az Intézményirányító Csoport vezetıje felvetette, a Városi Szociális Intézmény nem foglalja magában az egész
ellátási formát, a különbözı ellátási formák egységes szerkezetet alkotnak, ami mindent magában foglal.
Megyeri László fımunkatárs úgy vélte, maradhatna a Városi Szociális Intézmény elnevezés, hiszen a könyvtárunk is a városi
jelzıt viseli, valamint a mővelıdési központ is. A névnek nem
feltétlenül kel takarni a tevékenységi formát.
Jenei Bálint képviselı javaslata az volt, legyen a Városi Gondozási Központ elnevezés.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az új intézmény elnevezés Városi Gondozási Központ legyen, továbbá a módosított alapító okiratban szerepeljenek módosításként a jegyzı úr által elmondottak.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 1993. május 1tıl új önálló költségvetési szervet hoz létre Városi
Gondozási Központ elnevezéssel.
Az intézmény a Gondozási Központ jogutódjaként jön
létre.
A Képviselı-Testület ezzel egyidejőleg a Városi Gondozási Központ alapító okiratát elfogadja.
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1.

Alapítás ideje: 1993. május hó 01.

2.

A költségvetési szerv neve, székhelye:
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1.
Egységei:
-Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 3.
-Gyomaendrıd, Blaha u. 6.
Gyomaendrıd, Fı út 66.
Gyomaendrıd, Sallai u. 4.
Öregszılı
Nagylapos

3.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
a.

b.

Szociális alapellátásból:
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás.
Szakosított ellátásból:
- Idısek Otthona,
- Idısek Klubja,
- Idıskorúak Gondozóháza.

4.

Gazdálkodási jogköre:
Önálló költségvetési szerv teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel.

5.

Felügyeleti szerv:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata

6.

Alapító szerv neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata

7.

A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
1990. LXV. tv. II. fejezet 10. § (b) pontja

8.

Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mérté-

ke:
Vállalkozási tevékenysége nem lehet.
Maradvány érdekeltségő gazdálkodó szerv.
Továbbá a Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt,
hogy a törzskönyvi nyílvántartásba vételrıl és a
bankszámla nyitásról intézkedjen.
Határidı: 1993. április 15.
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Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a második határozati javaslatot is,
amely az Egészségügyi és Szociális Intézmények Gondnokságának
Alapító Okiratának módosítására irányul.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 17 szavazat egyetértett és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Városi Gondozási Központ létrehozásával az Egészségügyi és
Szociális Intézmények Gondnokságának alapító okiratát feladatcsökkenés miatt 1993. május 1-tıl módosítja. A módosított alapító okiratot a KépviselıTestület elfogadja.
M Ó D O S Í T O T T
A L A P Í T Ó
O K I R A T
1./

Az alapítás ideje: 1987. 01. 01.

2./

A költségvetési szerv neve, székhelye:
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. 5500

3./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
Saját és intézményen kívüli szakfeladatokat lát
el gazdálkodás területén
Részben önálló intézmények: - Szülıotthon
- Bölcsıde

4./

Gazdálkodási jogköre: Önálló költségvetési szerv
teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel közvetlen a gondnoksághoz tartozó adminisztratív és
technikai dolgozók vonatkozásában.

5./

Felügyeleti szerv: Gyomaendrıd Város Önkormányzata

6./

Az alapító szerv neve: Városi Jogú Nagyközségi
Tanács VB.

7./

A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10. § (b) pontja
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8./

Az ellátható vállalkozási tevékenység, körét és mértékét: Nincs vállalkozási tevékenység, maradvány érdekeltségő gazdálkodási szerv.

A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt, hogy a
Gondozási Központ, mint részben önálló
költségve tési szerv törzsszámának megszüntetésérıl
intéz
kedjen.
Határidı: 1993. április 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Gondozási Központ megbízott vezetıjének kinevezése
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı elıterjesztésre, amely a Gondozási Központ megbízott vezetıjének kinevezését tartalmazza. Kérte az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
Hangya Lajosné a Szociális és Eü. Biz. elnöke ismertette, hogy
a körülmények Czikkely Imréné kinevezését teszik indokolttá.
Ennek megfelelıen kérte a képviselı-testületet, fogadják el a
bizottság javaslatát.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassák Czikkely Imréné kinevezését.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 17 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
55/1993./III.23./számú határozata

A fürdı önálló intézménnyé történı alakítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, a fürdı önálló
költségvetési intézménnyé alakításával kapcsolatos elıterjesztésben a határozati javaslat úgy szól, hogy a KépviselıTestület a Liget Fürdıt 1993. július 1-tıl mőködtesse önálló
költségvetési intézményként. Ezt a javaslatot a Pénzügyi és
Ellenırzési, valamint a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság támogatta.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
56/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
1993. július hó 1. napjától önálló költségvetési intézményként mőködteti.
A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény alapító okiratát az áprilisi testületi ülésre készítse elı és terjessze be.
Utasítja továbbá a jegyzıt, hogy az 1993. évi költségvetés megbontására a szükséges intézkedéseket tegye meg és terjessze azt rendeletmódosítás végett a
Képviselı-testület elé.
Határidı: 1993. április 30., illetve 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A Fürdı gyógyellátási árához kapható társadalombiztosítási támogatás
Dr. Valach Béla a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolta a képviselı-testületnek, tárgyalják meg a fürdıvel kapcsolatos másik elıterjesztést is.
A javaslattal a Képviselı-testület egyetértett.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, víz alatti vízsugármasszázst szeretnének megvalósítani a fürdıben azért, hogy
4 fajta szolgáltatás legyen. A Társadalombiztosításról szóló
törvény módosításra került, amelyben kikötik, hogy a TB megyei
igazgatási szervei csak azon szolgáltatóval kötnek megállapodást, amelynél a gyógyfürdıellátások közül legalább négy fajta
szolgáltatás van. Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ismertette, a fürdıvel vannak
a városnak problémái, mivel nem nyereséges a vállalkozás. Tehát mindenképpen célszerő a társadalombiztosítással szerzıdést
kötni. Ha önálló intézmény lesz, valószínő megtakarításokat,
ésszerősítéseket fog végrehajtani. Hangsúlyozta, hosszabb távon a fürdı a különbözı szervek (TB stb.) támogatása nélkül
nem fogja tudni fenntartani magát.
Javasolta a képviselı-testületnek, ezen érvek alapján támogassák a határozati javaslatot.
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Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
57/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a víz
alatti vízsugármasszázs megvalósításával.
A Fürdı a tervezett beruházást a szolgáltatás bıvítésével jelentkezı többlet bevételébıl fedezi,
amennyiben a beruházás ebben az évben nem térül meg,
akkor a Képviselı-Testület a különbözet fedezetének
kijelölését újra tárgyalja.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a fürdıvel kapcsolatban tájékoztatásként ismertette, a tegnapi napon írásbeli értesítést
kaptak dr. Weisz Katalintól az ÁNTSZ vezetıjétıl, melyben felhívta a figyelmet arra, nem járul hozzá, hogy május 1-tıl üzemeljen a fürdı. Ez számunkra nem egészen érthetı, hiszen az
elmúlt 5 évben semmilyen fertızı betegség nem volt. Nagy nehézségekkel lehetett megoldani a fürdı jó ellátását. Az a
rendszer, amivel a fürdı mőködik, dr. Weisz Katalin egyetértésével, javaslatával készült el.

Végülis megnyithatjuk a doktornı engedélye nélkül, azonban ha
valami fertızı betegség, vagy más betegség lép fel, akkor az
felelısség a fürdı vezetıé, ill. az Önkormányzaté.
Látni kell, ha a város strandja nem mőködik, úgy az idegenforgalmi szempontból hátrányos. Ha egy nyáron nem nyitjuk ki, akkor a következı nyáron már nem jönnek el az emberek.
Ennek érdekében beszélünk a fıorvosnıvel, elhívjuk
Gyomaendrıdre. Semmiféle olyan mulasztás nem történt, ami kiválthatta ezt a lépést. Igaz nincs pénzünk vízforgató berendezésre, de minden más helyettesítı megoldást szem elıtt tartunk. Sürgısen meg kell találni a módot arra, hogy egy valóban
megfelelı vízforgató berendezést készíttessünk el.
Jenei Bálint képviselı szerint a város idegenforgalmában beláthatatlan következményei lennének annak, ha a fürdı nem
nyitna ki május 1-én. Úgy vélte, a testületet tájékoztatni
kell errıl a dologról, hogy átérezze a súlyát, lássa a problé-
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mát, mindenképpen napirendre kell tőzni. A vízforgató berendezés kérdését meg kell oldani, vagy nincs fürdı.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, 1991-ben készült egy jegyzıkönyv, amikor is szó volt a strand használati engedélyének kiadásáról. Ebben szerepelt egy sor olyan dolog, amelynek a megvalósítása 1992-ben megtörtént. Ennek az átvételére jött létre
a mostani helyszíni bejárás, ezen dr. Weisz Katalin nem vett
részt. Írt egy általános levelet, amellyel nehéz akármit is
kezdeni, hiszen nem tudjuk a kiváltó okot.
Vass Ignác fürdıvezetı elmondta, hogy 5 év óta újabb és újabb
kívánságai vannak a doktornınek. 1993. május 1-ig el kellett
készülni egy vízforgatót helyettesítı berendezésnek, mivel
vízforgató létesítésére nincs pénz. Ez elkészült, s a vízmérı
berendezés is. A szociális létesítmény is elkészült.
Az említett jegyzıkönyvben az szerepelt, hogy a Képviselıtestület nyilatkozzon arról, milyen idıpontra tudna vízforgató
berendezést elkészíttetni. Szó sem volt arról, hogy 1993. május 1-re. Kérte a Képviselı-Testület segítségét, mivel úgy
látta, ha nem nyitják ki a fürdıt, nagyon sok vendéget veszítenének. A campingezık 80 %-a visszatérı vendég, s ha elveszítjük ıket, nem tudjuk visszahozni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök úgy vélte a fürdı veszély
nélkül üzemeltethetı.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök véleménye szerint dr. Weisz
Katalint meg kell hívni egy helyszíni szemlére.
Dr. Frankó Károly polgármester ígéretet tett arra, hogy beszélni fognak az ÁNTSZ fıorvosával, s ha valami probléma lesz
akkor egy rendkívüli testületi ülésre kerül sor.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felkérte Vass Ignác fürdıvezetıt, próbáljon meg minden pályázási lehetıséget felderíteni.

Önkormányzati tulajdonban lévı külterületi földek területvásárlása
/Hornok Lajosné képviselı egyéb elfoglaltságára hivatkozva eltávozott. A jelenlévı képviselık száma 16 fı./
Dr. Frankó Károly polgármester szóbeli kiegészítésre felkérte
a téma elıadóját.
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Kolohné Kulik Éva csoportvezetı elmondta, hogy a kárpótlási és
egyéb földek kiadásra kerültek, akkor a ténylegesen használatba adott terület és a Földhivatali nyilvántartás nem minden
esetben egyezet. Az elıterjesztés célja az lenne, hogy ezeket
az eltéréseket korrigálja.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
a határozati javaslatot fogadják el.
A testület ennek megfelelıen egyhangú szavazással a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı külterületi földrészleteket érintı területváltozásoknál, ha a
változás mértéke nem haladja meg az összes terület 5 %-át, úgy a terület tulajdonjogát térítésmentesen átadja a tényleges használó részére.
A Képviselı-testület a térítésmentes átadásra
vonatkozó szerzıdések megkötését a polgármesterre ruházza át.
A Képviselı-testület felkéri az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy a hatáskör átruházását
rendeletben rögzítse.
Határidı: folyamatos
rendelet alkotásra: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Bútoripari Szövetkezet területigénye
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel
kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület ennek megfelelıen egyhangú szavazással 16 igen szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Kossuth út 61-63. szám elıtti,
2373. helyrajzi számú közterületbıl 47 m2 terü-
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letet ingyenesen átad a Bútoripari Szövetkezetnek.
A Képviselı-Testület hozzájárul ahhoz, hogy az
átadott közterületen a szövetkezet a székház
utcai részén elılépcsıt építsen.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
határozatáról a kérelmezıt értesítse, illetve a
tulajdonjog átvezetésére a Földhivatalnál intézkedjen.
Határidı: 1993. április 20.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Szujó Zoltán és Szmola József területvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatban hangsúlyozta, a maga részérıl a bérleményként való hasznosítást tartaná célszerőnek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta a kérelmet, akkor úgy foglaltak állást, hogy a telkek értékesítését támogatják, hiszen az
elképzelések nem ellentétesek a Rendezési Tervvel, illetve a
hosszú távú fejlesztési koncepcióval. A maga részérıl álláspontját megváltoztatva inkább a tartós bérleményt tartja célszerőnek.
Dr. Farkas Zoltán
lett szólt.

alpolgármester a telkek értékesítése mel-

Hunya Lajos képviselı korábbi bizottsági ülésen elhangzott véleményét módosítva a terület eladását nem támogatta. Véleménye
szerint a területen ipari tevékenység engedélyezése kegyelet
sértı lenne.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke szintén a
tartós bérletbe adást támogatta.
Nagy Pál a GYOMASZOLG Kft. vezetıje felhívta a testület figyelmét a temetıkrıl szóló önkormányzati rendeletre, mely
alapján a temetık körzetében lehetıség van tevékenységek korlátozására.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az elıterjesztés B határozati javaslatát fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 13 igen szavazattal és 3
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ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatokat
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/1993/III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szujó
Zoltán Gyomaendrıd, Endrıdi u. 18. szám alatti
lakos kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét követı naptól számított 30 napon belül
kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.
I n d o k o l á

s

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
5168/16. és 2168/17. helyrajzi számú földterületeket nem kívánja értékesíteni, azok hasznosítását tartós bérlemény formájában kívánja
megoldani.
A városi köztemetı közelsége miatt azon területen csak kegyeletet nem sértı tevékenység folytatását engedélyezi.
Határidı: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/1993./III.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szmola
József Gyomaendrıd, Zöldfa u. 2. szám alatti
lakos kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı naptól számított 30 napon
belül kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.
I n d o k o l á s
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
5168/16. és 2168/17. helyrajzi számú földterületeket nem kívánja értékesíteni, azok hasznosítását tartós bérlemény formájában kívánja
megoldani.
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A városi köztemetı közelsége miatt azon területen csak kegyeletet nem sértı tevékenység folytatását engedélyezi.
Határidı: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A STRABAG Hungária Építı Kft. területvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a város számára legjelentısebb az, hogy
amennyiben a Kft. telephelyet talál Gyomaendrıdön, úgy 150 új
munkahelyet teremt. Mindenképpen jó lenne, ha a városban maradna ez a cég.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint egy kedvezıbb területet kellene keresni e környezetszennyezı tevékenységhez. A Városfejlesztési Bizottság ülésén néhány terület is szóba került, pl. a Gyızelem Tsz. gépbontója. Azzal mindenképpen
egyetértett, hogy a munkanélküliség csökkentése érdekében célszerő lenne a városban tartani ezt a Kft.-t.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elızetes tárgyalások során valóban volt szó mind a Gyızelem Tsz. területérıl, mind pedig az Alkotmány Tsz. területérıl.
Bátori Gyula képviselı felhívta a testület figyelmét arra,
hogy a kárpótlás, illetve a téeszek vagyonnevesítése kapcsán a
téeszek már nem tárgyalhatnak területek eladásáról, hiszen
minden egyes területnek van konkrét tulajdonosa.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az önkormányzatnak a közvetítı szerepét kell felvállalnia.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a GYOMASZOLG Kft.
alapításakor, annak földterületét az önkormányzat apportálta a
Kft.-be, tehát a terület részbeni eladása kapcsán a tırzstıkét
ki kellene egészíteni.
Csorba Csaba jegyzı magára a határozati javaslatra hívta fel a
testület figyelmét. A javaslat értelmében a testület felhatalmazza a polgármestert a Kft.-vel való tárgyalásra, mely tárgyalás során lehetıség szerint önkormányzati tulajdonú területet kell felajánlani, illetve ennek hiányában különbözı területeket jelöljön meg, melyek a város közigazgatási határába
tartoznak.
Szeretı Béla bizottsági elnök véleménye szerint a tárgyalás
során törekedni kellene arra, hogy a kft. valamilyen formában
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vállaljon kötelezettséget arra, hogy néhány éven keresztül segítséget nyújt az utak aszfalttal való borításához.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-Testület a javaslatot egyhangúlag - 16 igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62/1993./III.23./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a Polgármestert, hogy a STRABAG Hungária Építı
Kft. Kecskeméti Területi Igazgatóságával tárgyalást folytasson a Kft. telephelyének
Gyomaendrıdre történı telepítésérıl.
A Polgármester a tárgyalás során elsısorban
olyan önkormányzati tulajdonú földterületeket
ajánljon fel, amelyek a város környezet szenynyezettségét nem veszélyezteti.
Határidı: 1993. május 14.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Háziorvosi körzet mőködtetése
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztés részben személyét is érinti, kérte, hogy ennek vita levezetését
Csorba Csaba jegyzı végezze el.
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés kapcsán több törvényre és
rendeletre is felhívta a testület figyelmét, többek között a
polgármester megválasztásával kapcsolatos rendelkezésre is,
mely kimondja, hogy a megválasztott polgármestert mandátuma
lejártát követıen eredeti munkahelyén olyan helyzetbe kell
hozni, mint megválasztása elıtt. Az önkormányzati választások
óta az egészségügy jelentıs mértékben átszervezıdött. A háziorvosok közül többen vállalkozás formájában kívánják feladatukat a jövıben ellátni. Miután a polgármester a polgármesteri
feladatok ellátása idejére fizetés nélküli szabadságon van,
ezért helyette határozott idejő munkaszerzıdéssel dr. Kolozsvári Árpád lett felvéve körzeti orvosként. Ha az önkormányzat
nem dönt úgy, hogy dr. Frankó Károly volt körzetének területét
nem engedi kivinni magánvállalkozásba, úgy a polgármesteri
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mandátuma lejárta után nem tudnak eleget tenni a törvény által
megszabott kötelezettségnek.
Dr. Frankó Károly polgármester úgy gondolta, hogy miután több
mint 25 évet dolgozott a városban körzeti orvosként, így erkölcsileg is joga van arra, hogy a mandátuma lejárta után
visszakerülhessen volt körzetébe.
Jenei Bálint képviselı nem tartotta szerencsésnek az elıterjesztést, hiszen egyáltalán nem tudja még a testület azt, hogy
dr. Kolozsvári Árpád szándékozik-e magánvállalkozásba menni.
Szabóné Vaszkó Edit az Egészségügyi Gondnokság vezetıje hangsúlyozta, hogy minderrıl azért van értelme a testületnek tárgyalni, mert dr. Kolozsvári Árpáddal is tudatni kell, hogy neki milyen formában van egyáltalán értelme gondolkodni a vállalkozóvá váláson.
Csorba Csaba jegyzı arra hívta fel a testület figyelmét, hogy
a Társadalombiztosítási igazgatóság jelenleg csak a meglévı
körzeti orvosi álláshelyeket támogatja, azok számának növelésére tb. támogatást nem nyújt. Másrészt, amennyiben a testület
most nem foglal állást, úgy Kolozsvári doktor joggal kérheti
majd a területi kötelezettségre a szerzıdés megkötését.
A vita lezárásaként javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A testület ennek megfelelıen 16 igen szavazattal, dr. Frankó
Károly polgármester tartózkodása mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/1993./III.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 8. sz.
háziorvosi körzet vállalkozási formában való
mőködtetése esetén területi kötelezettségre nem
köt szerzıdést dr. Kolozsvári Árpád háziorvossal.
Határidı: azonnal
/Bátori Gyula képviselı más fontos elfoglaltsága miatt elhagyta a termet. A jelenlévı képviselık száma 15 fı./
Szennyvízcsatorna hálózat bıvítése
Dr. Frankó Károly

polgármester kérte a testületet, az elıter-
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jesztést vitassa meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy az elıterjesztést a bizottság támogatta, melyet elfogadásra javasolnak azzal a kiegészítéssel, hogy a tervdokumentáció költsége a határozati javaslatban 750 ezer Ft + ÁFA összeggel szerepeljen.
Az 1993. évi költségvetésben ugyan nem szerepel a szennyvízcsatorna hálózat terveinek készítésére fedezet, de mindenképpen ajánlotta a testületnek, hogy a jövı évi költségvetés terhére adják meg a lehetıséget a tervek elkészíttetésére.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 14 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
64/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Árpád
utca - Hantoskerti utca közötti terület szennyvízcsatorna hálózat tervdokumentációjának elkészíttetéséhez az 1994. évi költségvetés terhére.
A tervdokumentáció költsége 750.000 Ft + ÁFA
összeg 1994. évi költségvetésben történı szerepeltetésére a Képviselı-testület kötelezettséget vállal.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a tervdokumentáció elkészíttetésére.
Határidı: tervkészítés: 1993. július 30.
fedezet bizt.: 1994. jan. 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
dr. Frankó Károly polgármester
Építési tilalom bejegyeztetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztés megvitatását.
A testület az elıterjesztést vita nélkül elfogadta, és egyhangú, 15 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/1993./III.23./számú határozata
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Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a gázvezeték védısávjának biztosítása érdekében építési tilalom bejegyeztetését rendeli el az alábbi
területekre.
A Tanács utca 3078.,3077., 3075., 3074/2.,
3074/1., 3070., 3067. 3066., 3061., 3060.,
3059., 3055., 3054., 3051., 3050., 3048.,
3047.,
3043., 3042. hrsz. telkek utcával párhuzamosan
húzúdó 1 m-es sávjára,
Ady Endre utca 3020.hrsz. telek Besenyszegi u.
- Ady Endre utca által határolt 16 m2-ére
a 3192. hrsz.-ú telek elıkertjének ház elıtt húzúdó
részére
a 3191., 3190., 3189., 3188., 3186., 3185.,
3184., 3182., 3181., 3178., 3177., 3174/2.,
3171., 3170., 3169. hrsz.-ú telkek utcával párhuzamosan húzódó 3 m széles sávjának területére,
Bánomkerti utca 3763., 3761., 3760/1., 3758.,
3757., 3762/1. hrsz.-ú telkek utcával párhuzamosan húzódó 2 m széles sávjának területére,
Kürt utca 6453., 6452. hrsz.-ú telkeknek az utca jobb oldali ívével párhuzamosan húzódó 1,5 m
széles területére,
Közúti Igazgatóság
A 3764. hrsz.-ú teleknek a gáttal párhuzamosan
kerítés mellett 4 m, a Bánomkerti utcával párhuzamos kerítés mellett 1,4 m széles sávjának
területére
Bajcsy Zs. u. - Tompa Mihály utca
2346., 2347. hrsz.-ú telkének Bajcsy Zs.
úttal párhuzamosan húzódó 2 m széles sávjának területére
A 2211., 2212. hrsz.-ú telkek Bajcsy Zs. utcával párhuzamosan húzódó 4 m széles sávjának területére
Vörösmarty M. utca
a 2520. hrsz.-ú telek Gárdonyi utcával párhuzamosan húzódó 3 m széles sávjának területére a
gázvezeték hosszában
Lévai utca
a 2568., 2569., 2570., 2563/2.hrsz.-ú telkek
Lévai utcával párhuzamosan húzódó 3 m széles
sávjának területére.
Határidı: 1993. április 30.
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Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójának prémiuma
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Csorba Csaba jegyzı a határozati javaslat 3. pontját
biakkal javasolta kiegészíteni, illetve módosítani.

az aláb-

"A Képviselı-testület eredménykényt elismeri a nyereség terhére a saját beruházásként megvalósított - a Városfejlesztési,
Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság által a testület részére elfogadásra javasolt beruházási, fejlesztési munkákat."
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás a témához nem
lévén kérte a testületet a határozati javaslat jegyzı úr által
elmondott módosítással való elfogadására.
A javaslatnak megfelelıen a testület 14 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
66/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójának 1993.
évi prémium feltételeit az alábbiak szerint határozza meg.
1.

A kft. ügyvezetı igazgatóját prémium illeti meg akkor, ha a kft. nyereségesen
zárja az 1993-as évet.

2.

Az ügyvezetı igazgató részére a prémium
maximum az éves bér 100 %-a.
Ez akkor illeti meg, ha az adózatlan eredmény eléri az ügyvezetı igazgató évi bruttó bérének /bér + járulékai/ kétszeresét.

3.

A Képviselı-testület eredménykényt elismeri a nyereség terhére saját beruházásként
megvalósított - a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság által a testület részére elfogadásra java-
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solt beruházási, fejlesztési munkákat.
4.

Amennyiben a nyereség kisebb, mint az éves
bér kétszerese, úgy minden -10 % esetén a
prémium összege 5 %-kal csökken.

Határidı: 1994. január 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Bethlen Gábor Mg. Iskola gyakorlati oktatásának fejlesztése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
A Képviselı-testület az elıterjesztést, és annak határozati
javaslatát vita nélkül, egyhangú szavazással - 15 igen szavazat -elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
67/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskolában a gyakorlati oktatási munkahely
kialakításával és fejlesztésével egyetért.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy a beruházás forrására a Belügyminisztériumhoz egyszeri állami támogatásra nyújtson be
kérelmet.
Határidı: 1993. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola cipıipari gyakorlati
oktatás fejlesztése
A Képviselı-testület az elıterjesztésrıl vita nélkül, egyhangú
szavazással - 15 szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/1993./III.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ipari
Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola a cipıipari
gyakorlati oktatási munkahely fejlesztésével
egyetért.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy a beruházás forrására a Belügyminisztéri-
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umhoz egyszeri állami támogatásra nyújtson be
kérelmet.
Határidı: 1993. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Tájékoztató a helyi autóbusz-közlekedésrıl
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a vállalkozóval
folytatott tárgyalások eredményeként a helyi autóbuszközlekedést 1993. május 1. napjával fogja beindítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök indítványozta, hogy a május
1-i, induló napot tegyék ingyenessé, ezzel is reklámozva a járatot.
Nagy Istvánné csoportvezetı kérte a testületet, hogy a szükséges buszöblök kiépítésének anyagi fedezetét jelöljék ki.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
a buszöblök kiépítésének mőszaki oldalát vizsgálják ki, illetve hogy a Pénzügyi Bizottság tegyen javaslatot a buszöblök kiépítésének anyagi fedezetére.
A Képviselı-testület a polgármester által tett javaslattal
egyetértve úgy foglalt állást, hogy a buszöblök kiépítésének
módjára és anyagi fedezetének biztosítására a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságtól kérnek javaslatot.
Kruchió Lajos a témához csatlakozva kifogásolta a tervezett
útvonalat. Megítélése szerint abban az esetben, ha a körjárat
a Hısök útja - Mirhóháti utca keresztezıdése után csupán a
Kálvin utca - Hunyadi utca keresztezıdésénél, illetve ezt követıen a Bajcsy Zs. utca Mirhóháti és Kisérti utca között lévı
megállónál áll meg, úgy a Bánomkerti, illetve a Mirhóháti utcától lefelé lévı városrész lakóinak nagyon messze lesz a megállóhely.
Nagy Mária csoportvezetı hangsúlyozta, hogy a megállóhelyeket
a szakhatóság által engedélyezett helyeken jelölték ki.
Kruchió Lajos

képviselı a választ nem fogadta el.

Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás, kérdés, észrevétel nem lévén az ülést bezárta.
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K.m.f.

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Frankó Károly
polgármester

Hunya Lajos
hitelesítı

Kruchió Lajos
hitelesítı
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