6/1993.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. április
15-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, 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, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselı,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Istvánné, Nagy Mária, Kolohné
Kulik Éva, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı,
önkormányzati intézmények vezetıi, gazdasági
egységek, pártok és társadalmi szervezetek képviselıi, érdeklıdı állampolgárok, illetve a helyi sajtó képviselıi.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, elmondta, hogy dr. Kovács Béla és Balázs Imre képviselık jelezték, miszerint kicsit késve fognak megérkezni, Hornok Béláné képviselı férje betegsége miatt igazoltan van távol, míg Pocsaji Zsolt képviselı távollétét nem jelezte.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hunya Lajos és Martinák Csaba képviselıket.
Ezt követıen röviden beszámolt a legutóbbi testületi ülés óta
eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Március 21-én a Déli-Autópálya RT. igazgatótanácsának ülésén
vett részt. Sajnálatosnak tartotta, hogy kormánykörökben a Déli-Autópálya megépítése nem talált támogatókra, így inkább
akadályokat gördítenek a megvalósítás elé, mint segítenék azt
a több mint 200 önkormányzatot, amely belépett a Kft.-be.
Március 25-én a Vásártéri lakótelep lakóközösségével volt megbeszélést a kábeltévével kapcsolatosan. Eredmény nem szüle102

tett.
Március 27-én megalakult a helyi polgárırség. Tájékoztatta a
testületet, hogy a polgárırség mőködésének beindításához a
polgármesteri alapból 50 ezer forintot felajánlott.
Április 2-án került sor a Ki mit tud? területi selejtezıjére,
ahol zsüri elnöknek kérték fel. A gyomaendrıdi fiatalok jól
szerepeltek.
Április 3-án a használt piac megkezdte mőködését. Elmondható,
hogy kisebb zökkenık mellett a piac jól funkcionál.
Április 5-én került sor a Május Elsejei program pártokkal történı egyeztetésére.
Április 6-án a Miniszterelnöki Hivatalban voltak az egyházi
ingatlanokkal kapcsolatosan. A tárgyalások során - melyen a
püspök úr is jelen volt - fény derült arra, hogy az egyház nem
egy-egy épület rendbehozatalára kapna pénzt, a püspöki kar
szívesebben venné, ha a kapott közel 30 milllió forintból a
gyomai és endrıdi egyházközség közösen valósítana meg valamit.
Mindezek elhangzása után megkérdezte az alpolgármestereket,
bizottsági elnököket van e napirend elıtti hozzászólása.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a Vöröskereszt
új vezetıjével volt egy találkozója. A találkozó alkalmából az
új megyei Vöröskereszt titkár kérte az önkormányzat támogatását abban, hogy a helyi Vöröskereszt részére egy üzlethelyiséget biztosítsanak térítésmentesen, ahol használtruha kereskedést nyithatnának.
Elmondta, hogy az új használt piacot a választókörzete lakossága is kedvezıen fogadta. A maga részérıl kérte, hogy a kerékpárút minél hamarabb készüljön ott el.
Elmondta továbbá, hogy a napokban nézte a televízióban a Zöld
pont adását, ahol elhangzott egy felhívás, miszerint önkormányzatok pályázhatnak zöld pont rendelı intézetre. Kérte a
jegyzıt, hogy ennek járjon utána.
Dr. Frankó Károly polgármester a kerékpárútra vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, hogy amennyiben az idıjárás kedvezıen alakul, úgy az 3-4 hét alatt kivitelezhetı.
Mindezek elhangzása után a polgármester elmondta, hogy a
PRIMAGÁZ levélben értesítette az önkormányzatot, miszerint az
ÁFÉSZ által üzemeltetett gázpalack cseretelepen a gázellátást
szüneteltetik, mivel az ÁFÉSZ tartozását nem egyenlítette ki.
A képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy a jelen testületi ülésen felkérik az ÁFÉSZ elnökét, hogy az ügyrıl - miután
az a lakosság széles rétegét hátrányosa érinti - adjon szóbeli
tájékoztatást.
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta továbbá, hogy az N.N.
Holland biztosító képviselıje, Kissné Beravek Aranka kereste
fel, és lehetıséget kért, hogy a testülettel találkozzon. Kérésének eleget téve átadta a szót az N.N. képviselıjének.
Kissné Beravek Aranka köszöntı szavai elhangzása után elmondta, hogy szeretné, ha a városban N.N. képviselet nyitására
kapna lehetıséget. Néhány szóban vázolta a 150 éves N.N. biztosító tevékenységét és elképzelését. Kérte a testületet, hogy
lehetıségeihez mérten támogassa elképzelését. Mindezt indokolta azzal, hogy amennyiben a képviseletet létre tudja hozni a
városban - mely szülıhelye -, úgy közel tíz embernek tudna
munkahelyet biztosítani. Bízott abban, hogy az önkormányzat és
a biztosító elképzelései összeegyeztethetıek.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást, és
a maga részérıl támogatta az elképzelést, melyre késıbb vissza
lehet térni.
Mindezek elhangzása után a polgármester javaslatot tett az
ülés napirendjére.
1./

Önerıs lakossági közmőépítések támogatási feltételeirıl
és eljárási rendjérıl szóló rendelet megalkotása

2./

A Képviselı-testület bizottságainak beszámolója

3./

Bejelentések

A napirendi javaslattal a testület egyetértett.
A napirendek tárgyalása elıtt a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést kérte
megvitatni.
Csorba Csaba jegyzı kérte a testületet, hogy a 34/1993. számú
határozatról szóló jelentést külön bejelentésként tárgyalja
meg a testület, miután az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak ezzel
kapcsolatosan kifogása van.
Dr. Frankó Károly polgármester az írásban benyújtott jelentés
kiegészítéseként elmondta, hogy az 52/1993. számú határozat
végrehajtását, mint az a jelentésben is szerepel nem tudja lejelenteni, miután dr. Katona Piroska újabb megállapodástervezetet nyújtott be, hivatkozva a Társadalombiztosítási
Igazgatóság véleményére. Ezért kérte a testületet, hogy a határozat végrehajtási határidejét május 30-ig szíveskedjen meg-
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hosszabbítani.
Gellai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke a bizottság
álláspontját azzal támasztotta alá, hogy a 34/1993. számú testületi határozat csak arra hatalmazta fel a polgármestert,
hogy tárgyalást folytasson a REKLENI Studióval, de a konkrét
döntés meghozatala a testület hatáskörébe tartozik.
A képviselı-testület egyetértett azzal, hogy a 34/1993. számú
határozat végrehajtását a bejelentések között tárgyalják meg.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester kérte a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés elfogadását.
A testület egyhangú szavazással - 15 igen szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
69/1993./IV.15./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
6/1993./I.12./, 44/1993./III.18./,
47/1993./III.18./,48/1993./III.18./,
57/1993./III.23./, 68/1993./III.23./,
72/1992./IV.23./, 203/1992./VIII.11./, számú
határozatok végrehajtását elfogadja.
A 45/1993./III.18./ számú határozat végrehajtási határidejét 1993.április 23-ig, a
49/1993./III.18./ számú határozat határidejét
1993.07.30-ig, az 50/1993./III.18./ számú határozat határidejét 1993. június 30-ig, az
52/1993./III.18./számú határozat határidejét
1993. május 30-ig, a 327/1992./XII.15./ számú
határozat végrehajtási határidejét 1993. május
31. napjáig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
Az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételérıl
és eljárási rendjérıl szóló rendelet
Csorba Csaba jegyzı a rendelet-tervezet vitája során elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezetet
ismételten megvitatta, jónak találta. Egyetlen módosító javaslattal kívánt élni, mégpedig a 6. § /1/ bekezdésében meghatározott pályázási határidıt 1993. év vonatkozásában 1993. május
15-ben javasolta meghatározni.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök szintén jónak ítélte meg a
rendelet-tervezetet, azonban a 6. § /1/ bekezdésében meghatározott határidıt a maga részérıl 1993. május 31-ben javasolta
meghatározni.
Jenei Bálint képviselı a benyújtási határidı módosítására tett
javaslattal egyetértett. A rendelet-tervezet 2. § c. pontjában
meghatározott 70 %-os saját erı mértékét soknak tartotta, megítélése szerint megoldást kellene találni arra, hogy az esetlegesen pályázaton nyert pénzeket valamilyen formában figyelembe lehessen venni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy erre
megoldást kell találni, de annak mikéntjérıl a bizottsági ülésen sem tudtak dönteni.
Knapcsek Béla képviselı megítélése szerint arra kellene megoldást találni, hogy hogyan lehet egységes teherrel megvalósítani az egy-egy nagyobb öblözet kialakítása során létrejött
társulások, illetve késıbbi társulások költségeit.
Igazságtalan az a megoldás, hogy ha egy nagyobb költségő fıvezetékre valamely kisebb utca jelenleg nem csatlakozik, de késıbb, 1-2 év múlva ott is létrejön a társulás, akkor nekik,
miután a nagyobb munka már el van végezve, kisebb költséggel
is megvalósulhat a beruházás.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a szennyvíztársulásokat nagyobb mértékben kellene támogatni.
Jenei Bálint képviselı egyetértett Knapcsek képviselıtárs felvetésével. Véleménye szerint azoknál a társulásoknál, ahol átemelı megépítésére is szükség van, ott az önkormányzatnak annak megépítését fel kellene vállalni. Emellett javasolta a
rendeletben rögzíteni, hogy amennyiben egy-egy szakaszra más
társulások utólag akarnak rácsatlakozni, és az újonnan alakult
társulás beruházási költsége kisebb, mint az érintett fıvezeték beruházási költsége, úgy a rácsatlakozást meg kellene fizetni a társulásnak.
A képviselı-testület a vita során úgy foglalt állást, hogy a
rendelet-tervezetet ismételten visszaadja a Városfejlesztési,
Fenntartási és Környezetvédelmi, valamint az Ügyrendi Bizottságnak azzal, hogy a vita során elhangzottakra figyelemmel
dolgozza át a tervezetet. A testület utasította a két bizottságot, hogy e feladatot a jelen testületi ülés szünetében végezze el.
Dr. Frankó Károly

polgármester a fentieknek megfelelıen szü-
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netet rendelt el, és kérte a két bizottság elnökét, hogy a
rendkívüli bizottsági ülést tartsák meg.
/A szünet alatt Balázs Imre, dr. Kovács Béla képviselık megérkeztek. Jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Dr. Frankó Károly polgármester a szünet után megkérte a Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szünetben lefolytatott
bizottsági ülés eredményérıl tájékoztassa a testületet.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottságok
javasolják a testületnek, hogy a szennyvíz társulások esetében az önkormányzat vállalja fel a tervek elkészíttetését, illetve azon öblözetek esetében, ahol átemelı megépítésére is
szükség van, azon beruházásokat az önkormányzat finanszírozza
a pályázatok útján elnyert pénzösszegekbıl.
Javasolta továbbá a bizottság, hogy az utólag csatlakozni kívánó társulásoknak a rácsatlakozás lehetıségéért a korábbi
társulás költségét fizessék meg.
Felkérte Csorba Csaba jegyzıt, hogy a módosított rendelettervezetet ismertesse.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a bizottságok javaslata
alapján a 3. § szövegét az alábbiak szerint javasolták módosítani.
"A város önkormányzata anyagi lehetıségei függvényében a nagyobb összefüggı vagy elkülönült lakóterületi övezetek mőszakilag bonyolult és költséges közmővei kiviteli tervének, az
esetleges átemelı elkészítését magára vállalja. Az önkormányzat által biztosított kiviteli tervek és átemelık költsége nem
vehetı figyelembe a beruházás költségénél."
A 6. § /1/ bekezdésében az elsı ízben 1993.május 31-re módosítani a benyújtási határidıt.
A 7. § /3/ bekezdése az alábbiak szerint alakulna:
"Szennyvízcsatorna építésére alakult közmőépítık által kivitelezett mőtárgyra utólagosan csatlakozni csak akkor lehet, ha
az elızetesen részt vevık által teljesített hozzájárulás öszszegét az utólagosan csatlakozni szándékozók a közmőépítık
/annak megszőnését követıen pedig az önkormányzat/ számlájára
befizetikzik.
Ha egy átemelıhöz késıbb csatlakozó közmőépítık kivitelezési
költsége alacsonyabb a beruházás indulásakor résztvevık tényleges hozzájárulásánál, a különbözetet a közmőépítık / annak
megszőnését követıen pedig az önkormányzat/ számlájára be kell
fizetni.

107

A képviselı-testület tagjai a módosításokkal egyetértettek, a
megfogalmazott módosítások alapján biztosítottnak látták a
feltételek igazságos biztosítását.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
két bizottság által benyújtott módosítást fogadják el.
A testület tagjai a módosítást egyhangúlag elfogadták.
A polgármester felhívta testület figyelmét arra, hogy rendelet alkotásához minısített többségő szavazásra van szükség.
Ezt követıen javasolta a testületnek, hogy a rendelettervezetet fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotta

az önerıs lakossági közmőépítések támogatásának feltételeirıl
és eljárási rendjérıl
A rendelet elfogadása után dr. Frankó Károly polgármester felkérte az idıközben megérkezett dr. Kulcsár Lászlónét, hogy tájékoztassa a testületet a gázpalack cserével kapcsolatosan kialakult problémákról.
Dr. Kulcsár Lászlóné az ÁFÉSZ elnöke elıljárójában nehezményezte, hogy a testület ily módon kérte megjelenését.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az utóbbi idıben nem ez az elsı
eset, hogy az ÁFÉSZ rövidebb-hosszabb ideig nem tudta kiegyenlíteni számláit, ez fordult elı a PRIMAGÁZ esetében is.
Elmondta továbbá, hogy más esetekben is elıfordult már, hogy
néhány napig kiegyenlítetlen volt a számla a PRIMAGÁZ felé,
azonban még egyszer sem fordult elı, hogy az önkormányzathoz
fordultak e problémával.
Ígéretet tett arra, hogy néhány napon belül a fennálló tartozásukat kiegyenlítik. Azonban a jövıben csak abban az esetben
fog a vállalat az ÁFÉSZ cseretelepre palackot szállítani, ha a
számlát elıre kiegyenlítik. A mai gazdasági helyzetben egyébként hasonló esetek elıfordulnak.
Megragadva az alkalmat, kérte a testületet, hogy az ÁFÉSZ által benyújtott kérelmét támogassa. Az ÁFÉSZ az 1992. évi vállalkozók kommunális adójának végelszámolása során kérte, hogy
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az 1992. évben különbözı közmőtársulásokba befizetett hozzájárulásai miatt az adóból 185 ezer forintot engedjenek el, illetve hogy méltányosság címén a fennmaradó összeget engedjék
el.
Hunya Lajos képviselı amellett, hogy megköszönte az elnök aszszonynak, hogy az ülésen megjelent, hangsúlyozta, hogy a képviselı-testületet a választópolgárok felé irányuló felelısségérzetük vezérelte.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást,
melyet a testület tudomásul vett.
A Képviselı-testület bizottságainak beszámolója
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelıen a bizottságoknak ciklusonként be
kell számolni munkájukról a képviselı-testület elıtt.
Az Ötv. a kétezer lakosnál nagyobb lélekszámú településeken
kötelezıen létre kellett hozni a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot.
Miután ebbıl következıleg a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság az
egyetlen kötelezıen létrehozott bizottság, így annak beszámolóját javasolta elsınek tárgyalni, majd ezt követıen a többi
bizottságot abc sorrend szerint.
Gellai József alpolgármester a bizottság beszámolóját jónak
értékelte. Egyetértett azzal, hogy a bizottsági munka is csak
akkor lehet tervezhetı, ha a testületi ülések is rendszeresek,
meghatározott idıközönként kerülnek összehívásra. Nem volt világos számára, hogy a Pénzügyi Bizottság a hivatal ellenırzéséhez, vagy a hivatal által végzett ellenırzésekhez adott-e
meg szempontokat.
Szeretı Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a hivatal által végzett intézményi ellenırzésekhez
adott meg olyan szempontokat, melyek valamilyen formában testületi üléseken megfogalmazódtak.
Több kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester javasolta a
testületnek, hogy a beszámolót fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 16 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/1993./IV.15./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság beszámolóját elfogadja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármesterkérte a testületet, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság beszámolóját vitassák meg.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök a maga részérıl hangsúlyozni kívánta a bizottság eddig is mindig készségesen igazodott
az aktuális eseményekhez. Megítélése szerint a Kulturális Bizottság igen rossz helyzetben van, miután pénzzel nem rendelkezik, ugyanakkor nagyon sok feladat tartozik hozzá.
Javasolta, hogy a jövı évi költségvetés tervezésénél a polgármesteri alapot növeljék meg, illetve, hogy a bizottság számára
is határozzanak meg alapot, mellyel rendelkezve a bizottság
mecénása lehetne kulturális, mővelıdési céloknak.
Jenei Bálint képviselı a bizottság munkáját és beszámolóját
megfelelınek ítélte. Nagyon helyesen látja a bizottság, hogy
az oktatási koncepciót ki kell dolgoznia.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek,
amennyiben több kérdés, észrevétel, vélemény nincs a bizottság
beszámolójával kapcsolatosan, úgy azt fogadja el.
Ennek megfelelıen a testület 16 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság beszámolóját elfogadta.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester a Mezıgazdasági, Ipari, Kereske
delmi és Szolgáltatási Bizottság munkájáról szóló beszámolót
kérte megvitatni.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök a beszámoló 1. oldal lévı
elírás javítását kérte a testülettıl - személyeskedés helyett
kérte személycserét érteni.
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A testület tagjainak a bizottsági beszámolóval kapcsolatosan
kérdésük nem volt, így a polgármester javasolta annak elfogadását.
A javaslatnak megfelelıen a testület 16 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási
Bizottság beszámolóját elfogadja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójának megvitatását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a maga részérıl szükségesnek
látná egy szociális térkép kidolgozását. Emelett úgy ítélte
meg, hogy a képviselıtársak is nagyobb segítséget nyújthatnának az információ áramlásban. Tényként állapította meg, hogy a
Kormány intézkedései szinten valamennyi a bizottságnál csapódnak le valamilyen formában.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint a bizottság jól dolgozik. A maga részérıl szükségesnek látta, hogy az egészségügy
helyzete az I. félévben a testület elé kerüljön, mely során az
új szociális törvényt is figyelembe kell venni.
A képviselı-testület tagjai elismerıen szóltak a bizottság
munkájáról.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a testület bizottsági beszámolót fogadja el.
Egyetértett azzal, hogy az egészségügy helyzetét át kell tekinteni.
A testület a javaslatnak megfelelıen 16 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját el-
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fogadta.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester az Ügyrendi és Jogi Bizottság
beszámolójának megvitatását kérte.
A képviselı-testület a bizottság munkájáról készült beszámolót
elfogadta, kérdés, észrevétel nem volt.
A polgármester ennek megfelelıen javasolta annak határozattal
való elfogadását, melynek alapján 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolóját elfogadta.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester a Városfejlesztési, Fenntartási
és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját kérte megvitatni.
A Képviselı-testület a bizottság munkáját jónak értékelte.
Dr. Kulcsár László képviselı a maga részérıl úgy ítélte meg,
hogy a testület valamennyi bizottsága jó munkát végzett.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a bizottság beszámolóját a testület fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 16 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75/1993./IV.15./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi
Bizottság beszámolóját elfogadta.
Határidı: azonnal
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke a következı napirend tárgyalása elıtt javasolta a testületnek, hogy a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság beszámolójában
szereplı azon hiányosságot, hogy a testületnek nincs konkrétan
meghatározott ülésnapja betervezve, vitassák meg. Javasolta
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továbbá a testületnek, hogy az oktatási intézmények átvilágításának befejezését követıen a testület tagjai közösen járják
körbe valamennyi iskolaépületet.
A Képviselı-testület tagjai a vita során egyetértettek abban,
hogy a jobb tervezhetıség érdekében az Ügyrendi és Jogi Bizottság vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a képviselıtestület ülésnapjait meghatározott idıközökre betervezze.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı állásfoglalást hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza az Ügyrendi és Jogi Bizottságot azzal, hogy vizsgálja meg annak
lehetıségét, miszerint a képviselı-testület üléseit minden hónapban rendszeresen idıközönként tartsa.
Ezt követıen a testület egyhangúlag állástfoglalt Gellai József alpolgármester javaslatáról, és egyetértett azzal, hogy a
testület az oktatási intézmények átvilágításáról készült jelentés tárgyalása elıtt az oktatási intézményeket a helyszínen
megtekintik.
/Hunya Lajos és dr. Koleszár József egyéb elfoglaltságukra való hivatkozással távoztak a testületi ülésrıl. A jelenlévı
képviselık száma 15 fı./
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola kérelmével folytassák a testületi ülést, mivel az igazgató úrnak
egyéb elfoglaltsága lesz.

A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola diákotthoni férıhely bıvítésére vonatkozó céltámogatási
igénye
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy az 59/1993. (IV.09.)
Korm. rendelet 1. §-a szerint lehetıség van arra, hogy a rendelet 1. sz. mellékletének 2. oszlopában szereplı települések,
- melyek esetében a munkanélküliség aránya meghaladja az országos átlag kétszeresét -, a céltámogatásokkal kapcsolatban a
saját erı kiegészítésére pályázatot nyújtsanak be.
Ezért kérte a Képviselı-Testületet, járuljon hozzá, hogy az
elfogadott céltámogatásokkal kapcsolatban a saját erı kiegészítésére kerüljenek benyújtásra a pályázatok. Továbbá kérte,
hogy a céltámogatások tárgyalásánál a testület hozzon fenti
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tárgyban határozatot.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, az iskola kérelme
arra irányul, hogy a Fı úton lévı kollégiumát bıvítse céltámogatással megvalósuló 13.027.000.- Ft összköltségő önkormányzati beruházással, az állami támogatás 40 %.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, a jövı év nehéz pénzügyi esztendı lesz. Kérdés, hogy 700 millió forint elég lesz e
ahhoz, hogy fenntartsuk a várost. Ezzel már a jövı költségvetésre tervezünk, s van még jónéhány elıre nem látható feladatunk. Továbbá példákat említve, a Kossuth utca és Bajcsy Zs.
utca keresztezıdésénél az átjárónál meg kellene javítani a
járdát, a Thermál fürdı vízforgató berendezését meg kell építeni 1994-re, a tornacsarnok levegı csere biztosító berendezését.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, az elıterjesztés egy
határozatra hivatkozik. Mindenképpen döntéskényszerben vagyunk, az is kérdés, visszavonja e azt a testület. Ha az elıterjesztésnek megfelelıen támogatja a pályázat benyújtását,
akkor a testület elzárkózhat még a további pénzek odaítélésétıl. A pénzügyi helyzet romlása 1994-ben megakadályozhatja a
pénzkihelyezést. A pályáztatás esélyétıl nem volna szerencsés
elvonni az iskolát, azután az más kérdés, hogy a város pénzügyi helyzete mit enged meg késıbb.
Dr. Kovács Béla képviselı javasolta a pályázat további támogatását.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette, a bizottság támogatta a pályázat benyújtását, mivel ha nem történik
meg, az intézményt elütné attól a lehetıségtıl, hogy pályázatot nyerjen. Meg kell adni a pályázási lehetıséget az intézmények számára. Ha valamelyik intézmény nyer, akkor majd az észszerőség határain belül és a költségvetés sarokszámainak ismeretében kell dönteni arról, hogy tudja e az önkormányzat támogatni. Támogatta a pályázat benyújtását.
Dr. Frankó Károly polgármester felvetette, mint a város polgármesterének figyelnie kell a megjelenı problémákat, s arányosan kell döntenie. Meg kell nézni, a 3. sz. Általános Iskolában milyen körülmények között tanulnak a gyerekek.
Nem értette továbbá, ha a mai napon már majdnem biztos, hogy
nem tudja az Önkormányzat támogatni, akkor mi értelme van.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint hozzá kell járulni a
pályázat benyújtásához, mivel lehet olyan, hogy másik pályázatot nyújtunk be, s azzal nem nyerünk, ezzel megtörténhet az,
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hogy nyernénk.
Felkérte a két megyei képviselı-testületi tagot, kérjenek a
város számára támogatást, a kollégium bıvítésével kapcsolatosan. Annál is inkább, hiszen ez az iskola országos feladatokat
ellátó intézet, s Gyomaendrıd azonban nem egy olyan nagy város, hogy ilyen szinten referáljon.
Dr. Frankó Károly polgármester teljesen jogosnak tartotta a
felvetést.
Csorba Csaba jegyzı úgy vélte, amennyiben megnyeri az iskola a
pályázatot, nem valószínő, hogy a rendelkezésünkre álló költségvetésbıl meg lehet oldani. Továbbá emlékeztette a képviselıket az utakra tett ígéretekre, a közalkalmazotti dolgozók
béremelése 1994. január 1-tıl kötelezı lesz. Valamint az iskolák világításával kapcsolatban megemlítette, a fényerısség nagyon minimális, az elıírttól jóval alacsonyabb.
Dr. Frankó Károly polgármester hozzátette, az orvosi ügyelet
számára venni kellene egy új terepjáró autót.
Úgy vélte ez egy elvi dolog, lehet támogatni, csak nincs értelme, szeptemberben nem biztos, hogy lesz rá pénzünk.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, ha támogatjuk a pályázatot, ezzel még nem forintosítottuk el magunkat.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, azt tudni kell,
ha a céltámogatással kapcsolatban minden dokumentum úgy van
elıkészítve, hogy az megfelel a kiírásnak, akkor alanyi jogként
jár az önkormányzatnak, elképzelhetı, hogy idıcsúszással, de
meg kell adni az állami költségvetésnek a céltámogatást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök úgy gondolta, ha minden támogatást megszavaz a testület, s utána saját maga szelektál, akkor az elbírálás szintjén komolytalanná válik a város. Ez valahol a döntés elodázása, nem most döntünk róla, majd késıbb.
Úgy vélte egy fontossági sorrendet kell felállítani, hogy enynyiért, ezt kell megvalósítani, s ilyen körülmények között ez
az elsıdleges. Ha máris látszik, hogy nem bírja a város megvalósítani, akkor el kell utasítani, ha úgy vélik ez a legfontosabb, abban az esetben felelısségteljesen és végérvényesen
kell dönteni.
Szeretı Béla bizottsági elnök úgy vélte, a kollégium tetıterét
meg kell javítani, s ezen érdemes elgondolkozni, hiszen így ha
oda építünk, egy füst alatt meg lehetne csinálni a tetıt, s
akkor költségkímélık vagyunk. A tetıteret két éven belül meg
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kell csinálni.
Dr. Frankó Károly polgármester szavazásra bocsátotta. Kérte
azok szavazatát, akik támogatják a pályázat benyújtását.
A Képviselı-testület tagjai közül 9-en támogatták a kérelmet,
6 fı tartózkodott. Ennek megfelelıen a következı határozatot
hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
76/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-Testülete
egyetért a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskola leánykollégiumának 50
férıhelylyel történı bıvítésének céltámogatással
megvalósuló 13.027.000.- Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként 7.816.000.Ft-ot a Beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az
éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1993. április 23.
tervezésre: az éves költségvetés tervezése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
77/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-Testülete
egyetért a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskola leánykollégiumának 50
férıhelylyel történı bıvítésének céltámogatással
megvalósuló 13.027.000.- Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-Testület egyetért azzal, hogy a saját
forrás kiegészítésére 3.908 ezer Ft CKK támogatásra
pályázatot nyújtson be a polgármester.
A Képviselı-Testület saját forrásként 3.908 ezer Ftot - az Egyszerősített beruházási adatlap szerinti
ütemezésben - az éves költségvetési rendeletben biztosít.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Beszámoló az 1992. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról
Az 1993. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési ütemterv
Dr. Frankó Károly polgármester a pénzügyi-gazdasági ellenırzésekrıl készült beszámolóval folytatta az ülést.
Mivel hozzászólás nem volt, így javasolta képviselıtestületnek fogadják el a beszámolót és az 1993. évi pénzügyigazdasági ütemtervet.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag - 15 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
78/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az 1992. évi
pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót és az 1993. évi pénzügyigazdasági ellenırzési tervet elfogadja.
Határidı: Az ellenırzés végrehajtása a terv szerint.
Beszámoló a végrehajtásról 1994. március
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A "Polgári védelmi feladatok" mint részben önálló költségvetési szerv megszüntetése
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a
15/1992./I.27./számú Korm. rendelet 23. §-a alapján a polgári
védelem költségeit az állam viseli. A Képviselı-Testületnek
meg kell szüntetni a polgári védelmet, mint részben önálló
költségvetési szervet.
Hozzászólás nem lévén, javasolta a képviselı-testületnek fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 15 szavazattal -egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
79/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete Gyomaendrıd
Város Polgári Védelmét, mint részben önálló költségvetési szervet 1993. április 30-al megszünteti.

117

A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt, hogy intézkedjen a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törlésérıl.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

"GYOMASZOLG" Kft. 1992. évi gazdálkodása és az 1993. éves tervének elıterjesztése
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a GYOMASZOLG Kft. éves
munkáját tartalmazó elıterjesztésre. Ismertette, a tájékoztatót és az 1993. évi tervet a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.
Ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, fogadják
el a bizottság javaslatát.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 15 igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
80/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a GYOMASZOLG
Kft. 1992. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót,
valamint az 1993. évi tervét elfogadja.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
a fentiekrıl tájékoztatja a kft.-t.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójának prémium feltétele
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a kft. ügyvezetı igazgatójának prémium feltételét tartalmazó elıterjesztésre. Kérte
az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.
Jenei Bálint képviselı érdeklıdött afelıl, hogy a vásártér milyen minıségő anyagból készül el.
Nagy Pál ügyvezetı igazgató ismertette, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képezı anyagból, kohósalakból.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot, amelyet a
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Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság támogatott.
A javaslatot a Képviselı-Testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
81/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az alábbi munkák elvégzését tőzi ki feladatul a GYOMASZOLG KFT.
részére:
-temetı területén útépítés:
endrıdi köztemetı 150 m2
gyomai köztemetı 600 m2
vízvezeték:
endrıdi köztemetı 200 m2
-vásártér területén útépítés.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Liget Fürdı üzemelési engedélye
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, 1 millió forintot
kellene beinvesztálni a strandra azért, hogy vízmérı órákat
szereljenek fel, s így pontosabb adatokat kapna az ÁNTSZ a víz
minıségérıl. Ha jövıre elkészítjük a vízforgató berendezést 7
millió forintért, akkor az idei egy milliós beruházásunknak
nem lesz értelme, mivel a vízforgató önmagában biztosítja a
vízmérési lehetıséget. Mivel nincs erre pénz, így arról szól a
határozati javaslat, hogy bízzuk meg a vezetıt a fürdı megnyitására, az önkormányzat saját felelısségére.Így majd fokozottabban kell ellenırizni a tisztaságot, a vízminıséget. A gyermekpancsolót azonban meg kell szüntetni, mivel a felnıttek beleviszik a baktériumokat, s ezért több gyerek megbetegedett.
Vass Ignác fürdıvezetı ismertette, ezzel az ÁNTSZ álta kért
vízmérı órák felszerelésével semmiféle vízminıségi és mennyiségi gondot nem oldanánk meg, ugyanúgy fennállna a fertızés
veszélye. Mérni eddig is tudtuk a vizet, de egy helyen. Valóban a végsı megoldás a vízforgató elkészítése, de addig is
vállalni kell az üzemeltetést, hiszen a környéken viszonylag
ez a legolcsóbb fürdı.
Dr. Kulcsár László képviselı úgy vélte, meg kell találni azt a
lehetıséget, hogy ne kelljen bezárni ezt az intézményt. Azt az
említett egy millió forintot össze lehetne szedni.
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Dr. Frankó Károly polgármester véleménye az volt, a fürdı kinyitását most meg kell lépnie az önkormányzatnak, bár kétségtelen tény, hogy nagy odafigyelést igényel. Az egymillió forint forrását nem tudná megnevezni.
Jenei Bálint képviselı támogatta a fürdı megnyitását, nem tartotta célszerőnek kiadni az egymillió forintot, hiszen jövıre
az feleslegessé válik. Az ÁNTSZ kérésének döntı többségét teljesítettük.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök elmondta, ha azokat az ingatlanokat eladnák, amelyeket tavaly kértek vállalkozók pl. a
fürdı területén, összejönne az egymillió forint.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy jövıre feltétlenül meg kell építeni a vízforgató berendezést, így nem ér
egymillió forintot az idén a vízmérı órákat beszerelni. Be
kell kalkulálni inkább 300 ezer forint környezetszennyezést.
Vass Ignác fürdıvezetı ismertette, beszélt a Békés Megyei Vízmőnek a Központi Labor vezetıjével, ık vállalják azt, hogy
rendszeresen havonta mérik a vízminıséget.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag - 15
igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
82/1993./IV.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete utasítja a Liget Fürdı vezetıjét a fürdı megnyitására 1993. május
1. napjával. Továbbá arra, hogy az üzemeltetésre,
higiéniai feltételek betartására a vízutánpótlásra
és vízcserére vonatkozó elıírásokat szigorúan tartsa
be.
A Képviselı-Testület kötelezettséget vállal arra,
hogy az 1994. évi költségvetésében a vízforgató berendezés megvalósítására fedezetet biztosít.
Határidı: a Fürdı megnyitására: 1993. május 1.
a költségvetés elfogadása
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Holtágak üzemeltetése
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a holtágak üzemeltetésével foglalkozó elıterjesztésre.
Hozzászólás, kérdés nem lévén javasolta a képviselıtestületnek fogadják el a határozati javaslatot a következı
módosítással.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
83/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Kırös Halász
Szövetkezettel 1993. február 24-én, a holtágak halászati hasznosítására kötött megállapodás alapján a
szövetkezet 1993. szeptember 30-ig 238.500.- Ft üzemelési hozzájárulást fizet az önkormányzat részére.
A fenti összeget a holtágak üzemeltetésére kell felhasználni.
A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosítására.
Határidı: a rendelet módosítására: 1993. június 30.
az összeg felhasználására: 1993. dec. 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Rendszeres nevelési segély összegének módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy önkormányzati
hatáskörbe tartozik a segélyösszeg meghatározása. Ennek megfelelıen készítették el az elıterjesztést, amely tartalmazza a
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, mely alapján a
rendszeres nevelési segély összegnek a minimum értéke 1.500.Ft/fı/hó, a maximum érték 2.500.- Ft/fı/hó.
Javasolta a képviselı-Testületnek, támogassák a bizottsági javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
84/1993./IV.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 1993. április
01. napjától kezdıdıen a rendszeres nevelési segély
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összegnek minimum értékét 1.500.- Ft/fı/hó, maximum
értékét 2.500.- Ft/fı/hó-ban határozza meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Rendszeres szociális segély összeg megemelése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a Szociális és Egészségügyi Bizottság
azon javaslatát, mely szerint ne emeljék meg a rendszeres szociális segély összegét.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
85/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testület 1993. évben a
rendszeres szociális segély összegét nem emeli meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Rendszeres nevelési segély ügyben fellebbezés elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a segély üggyel kapcsolatos fellebbezés elbírálására.
Javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a bizottság által elıterjesztett határozati javaslat A alternatíváját.
A képviselı-testület az "A" alternatívát egyhangúlag elfogadta, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
86/1993./IV.15./számú határozata

Intézményi térítési díjak megállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester a következı elıterjesztéssel
folytatta, melynek tárgya az intézményi térítési díjak megállapítása. Kérte az ezzel kapcsolatos kérdéseket, felvetéseket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felhívta a testület figyelmét
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arra, hogy milyen különbséget tesznek a 60 éves és a 61 éves
ember között.
Hangya Lajosné bizottsági elnök ismertette, a rendelet ennek a
megvalósítására kötelez. Az intézményvezetık elmondták, hogy
odafigyeléssel esetleg lehet ebben tenni valamit.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a bizottság javaslatát.
A képviselı-testület a bizottsági javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
87/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Városi Gondozási Központhoz tartozó ellátási formák szerinti
intézményi térítési díjakat 1993. június 1-tıl a következık szerint határozza meg:
Az étkezés intézményi térítési díja (napi)
- a 18-60 éves korcsoportban:
78.- Ft/fı/nap
- a 60 éven felüli korcsoportban: 75.- Ft/fı/nap
A házi segélynyújtás intézményi térítési díja:
- óradíj:
84.- Ft/óra
Az Idısek Otthonában az intézményi térítési díj:
Napi:
- a 18-60 éves korcsoportban:
243.- Ft/fı/nap
- a 60 éven felüli korcsoportban: 222.- Ft/fı/nap
Havi:
- a 18-60 éves korcsoportban:
7.290.- Ft/fı/hó
- a 60 éven felüli korcsoportban:6.660.- Ft/fı/hó
Az Idısek Klubjában az intézményi térítési díj: (napi)
Ebéd igénybevétele esetén:
- a 18-60 éves korcsoportban:
74.- Ft/fı/nap
- a 60 éven felüli korcsoportban: 71.- Ft/fı/nap
Reggeli és ebéd igénybevétele esetén:
- a 18-60 éves korcsoportban:
117.- Ft/fı/nap
- a 60 éven felüli korcsoportban: 106.- Ft/fı/nap

Az Idıskorúak Gondozóházában az intézményi térítési díj:
Napi:
- a 18-60 éves korcsoportban:
243.- Ft/nap/fı
- a 60 éven felüli korcsoportban: 222.- Ft/nap/fı
Havi:
- a 18-60 éves korcsoportban:
7.290.- Ft/fı/hó
- a 60 éven felüli korcsoportban:6.660.- Ft/fı/hó
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Az intézményi térítési díjak bevezetésének napjától,
a 269/1992. (X.13.) számú képviselı-testületi határozatban foglaltak nem alkalmazhatók.
Határidı: 1993. június 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
1993-1994. évi orvosi gép-mőszer beszerzéséhez céltámogatás
Dr. Frankó Károly polgármester az orvosi gép-mőszer beszerzéséhez céltámogatás benyújtásával foglalkozó elıterjesztésre
tért rá, felhívta a figyelmet arra, hogy szakorvosi gárda munkájában ez nagy segítséget jelentene. Javasolta a képviselıtestületnek, támogassák a javaslatot.
A Képviselı-Testület a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
88/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-Testülete
egyetért az egészségügy gép-mőszer beszerzésének
céltámogatással megvalósuló 4 millió forint összköltségő önkormányzati beruházással 1993. évben.
A Képviselı-Testület saját forrásként 2.400 ezer
Ft-ot biztosít az 1993. évi költségvetési rendeletében.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
89/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-Testülete
egyetért az egészségügy gép-mőszer beszerzésének
céltámogatással megvalósuló 5.500 ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással 1994. évben.
A Képviselı-Testület saját forrásként 3.300 ezer
Ft-ot biztosít az 1994. évi költségvetési rendeletében.
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Határidı: a pályázat benyújtására: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
90/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-Testülete
az egészségügy gép-mőszer beszerzésének állami céltámogatással megvalósuló 5.500 ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással egyetért.
A Képviselı-Testület egyetért azzal, hogy a saját
forrás kiegészítésére 1.650 ezer Ft CKK támogatásra
pályázatot nyújtson be a polgármester.
A Képviselı-Testület saját forrásként 1.650 ezer Ftot az 1994. évi költségvetési rendeletben biztosít.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
tornaterem építésére vonatkozó pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester az ipari iskola tornaterem építésével kapcsolatos elıterjesztéssel folytatta. Felkérte
R. Nagy János iskolaigazgatót, egészítse ki az elıterjesztést.
R. Nagy János iskolaigazgató ismertette, hogy utánajártak annak, elég információval rendelkeznek-e a tornaterem létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtásához. Ekkor kiderült, van
egy olyan megoldási lehetıség, amellyel a teljes támogatási
összeget igénybe lehet venni, melyet a minisztérium rendelkezésre bocsát. Ehhez azonban jó pályázat szükséges, amely a
szabványos tornaterem megvalósításán alapszik. A jelenlegi
terv szerinti tornaterm a szabványostól eltér, mégpedig 3 méterrel rövidebb és 1 méterrel keskenyebb. A pályázatot ezekkel
a változtatásokkal szeretnénk benyújtani, de ez az önkormányzat támogatásában jelent változást, 5 millió forint plusz
költséget. Ha megnézzük, 914 m2 lenne, az elızı 710 m2-el szemben.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, ezt segíteni kell.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök támogatólag szólt hozzá,
mely szerint elınyös ez a dolog, hiszen 18 %-os költségemeléssel 30 %-os alapterület emelkedést lehet elérni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselı-
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testületnek, támogassák a pályázat benyújtását az iskola számára.
A képviselı-testület egyhangúlag támogatta a céltámogatási pályázat benyújtását és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
91/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a
617. sz. Ipari Szakmunkásképzı- és Cipıipari Szakközépiskola tornaterem építésének céltámogatással megvalósuló 33.950.000.- Ft összköltségő önkormányzati
beruházással.
A Képviselı-Testület saját forrásként 22.321.000.Ft-ot a Beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az
éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1993. április 23.
tervezésre: az éves költségvetés készítése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy most a testület
elıtt nem szerepel 45/1993./III.18./ számú határozat, amely
rendelkezett a céltámogatás benyújtásáról. Javasolta, hogy a
saját erı kiegészítése vonatkozásában ezen tárgykörökben is
kerüljön benyújtásra a pályázat.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
92/1993./IV.15./számú határozata
1.

Gyomaendrıd Város Önkormányzat képviselı
testülete egyetért a Népliget településrész szennyvízcsatorna hálózat állami
céltámogatással megvalósuló 9.375 ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-Testület egyetért azzal, hogy
a saját forrás kiegészítésére 3.281 ezer
forint CKK támogatásra - az Egyszerősített
beruházási adatlap szerinti ütemezésben pályázatot nyújtson be a polgármester.
A Képviselıtestület saját forrásként 3.281
ezer forintot - az Egyszerősített beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az
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éves költségvetési rendeletben biztosít.
2.

Gyomaendrıd Város Önkormányzat képviselı
testülete egyetért a Csókási településrész
szennyvízcsatorna hálózat állami céltámogatással megvalósuló 14.063 ezer forint
összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-Testület egyetért azzal, hogy
a saját forrás kiegészítésére 4.922 ezer
forint CKK támogatásra - az Egyszerősített
beruházási adatlap szerinti ütemezésben pályázatot nyújtson be a polgármester.
A Képviselıtestület saját forrásként 4.922
ezer forintot - az Egyszerősített beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az
éves költségvetési rendeletben biztosít.

3.

Gyomaendrıd Város Önkormányzat képviselı
testülete egyetért a Hısök útja és térsége
szennyvízcsatorna hálózat állami céltámogatással megvalósuló 43.750 ezer forint
összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-Testület egyetért azzal, hogy
a saját forrás kiegészítésére 15.313 ezer
forint CKK támogatásra - az Egyszerősített
beruházási adatlap szerinti ütemezésben pályázatot nyújtson be a polgármester.
A Képviselıtestület saját forrásként
15.313 ezer forintot - az Egyszerősített
beruházási adatlap szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeletben biztosít.

Határidı: a pályázat benyújtására 1993. április 23.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Spartacus TK. póttámogatás kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette új szakosztályt hozott létre a Spartacus TK., s ennek támogatását kéri a testülettıl. A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság és a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
megtárgyalta a kérelmet, s úgy döntöttek nem támogatják a póttámogatás megadását.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök elmondta, valójában kapnak
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támogatást, hiszen féláron juthatnak be a tornacsarnokba, de
ık teljesen ingyen szeretnének. Ezt nem tudtuk támogatni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassák a bizottságok javaslatát.
A Képviselı-testület tagjai közül 13 fı egyetértett a bizottsági javaslattal, 1 fı ellene szavazott, 1 fı pedig tartózkodott. Ennek megfelelıen a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
93/1993/IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Spartacus
Testnevelési Kör részére az új szakosztályok indítása miatt póttámogatást nem állapít meg.
A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt, hogy a
Testnevelési Kört a testület döntésérıl értesítse.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A Városi Sportcsarnok finanszírozása és költségvetésének alakulása
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a Sportcsarnok költségvetésének alakulását tartalmazó elıterjesztésre.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök érdeklıdött afelıl, hogy a
csarnok önálló intézmény-e? Ha igen, akkor nem kellene foglalkozni vele.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, csak részben önálló intézmény
a Sportcsarnok. Ha akár önálló is lenne, akkor is célszerő ezzel foglalkozni, mivel ez a 3 millió forint a mőködéséhez hiányzik.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, a határozati javaslatban szereplı pénzeszkös átcsoportosítást támogassa.
A képviselı-testület egyhangúlag - 15 igen szavazattal - támogatta a határozati javaslatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
94/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az 1993. évi
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költségvetési rendelete 3 millió forint beruházási
összeget tartalmaz. A képviselı-testület a beruházási elıirányzatból az elıirányzatban szereplık alapján 1.317.000.- Ft-ot a Sportcsarnok mőködési kiadására engedélyezi átcsoportosítani. A mőködési kiadásra átcsoportosított pénzeszközbıl a bér
117.000.- Ft, TB. 52.000.- Ft.
A pénzeszköz csak a jelzett feladatok ellátására
használható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete utasítja a
jegyzıt, hogy az 1993. évi költségvetési rendelet
módosításának elıkészítését végezze el.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a másik határozati
javaslat arról szól, a maradék pénzeszközt a csarnok mire
költheti el.
Javasolta a képviselı-testületnek, fogadják el a határozati
javaslatot.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
95/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a Sportcsarnok
beruházási költségeit részleteiben az alábbiakban
határozza meg.
A módosított beruházási elıirányzat felhasználása:
tárolószekrények kialakítása 105.000.- Ft, kerékpártároló (100 db) 300.000.- Ft, kerékpártárolóhoz beton 50.000.- Ft, lámpatestek kondenzátorának központosítása 150.000.- Ft, zuhanyozók kialakítása
570.000.- Ft, melegvíz állandó biztosítása 100.000.Ft, főtés leválasztása 180.000.- Ft, szociális épület tetejének fényvédı burkolata 150.000.- Ft, eredményjelzıhöz emelvény kialakítása 78.000.- Ft, öszszesen:
1.683.000.- Ft.
Ezen beruházási összegek csak ezen feladatok ellátására használható fel.
Határidı: 1993. december 31.

129

Felelıs : Babos Lászlóné Sportcsarnok igazgató
Városi Sportcsarnok óradíjának megállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, a Sportcsarnok óradíjának megállapításával foglalkozott a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.
Az általuk elıterjesztett határozati javaslat tartalmazza az
óradíjszabást.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy gépelési hiba folytán tévesen lett meghatározva az iskoli diáksport óradíja, ugyanis a helyes összeg 150.- Ft/óra. Úgy gondoltuk, legyen egységes.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
96/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
Sportcsarnok óradíjszabását az alábbiak
tározza meg:
- iskolai diáksport
- egyesületi versenysport
- egyéb szabadidısportok
- Belépıdíjak
30.-

Városi
szerint ha150.500.600.Ft és

Ft/óra,
Ft/óra,
Ft/óra.
50.- Ft.

Határidı: azonnal
Felelıs : Babos Lászlóné sportcsarnok igazgató
A gyomai zsidó temetıben található II. Világháborús Mártír Emlékmő helyreállításának költségére fedezet biztosítás
Dr. Frankó Károly polgármester a zsidó temetıben lévı emlékmő
helyreállításával kapcsolatos elıterjesztéssel folytatta az
ülést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök problémája az volt, hogy nem
tudta kihez tartozik az a terület. Jó lenne megkeresni a tulajdonost, mivel ott le kell kaszálni a füvet, hogy bejárható
legyen a temetı.
Hornok Lajosné képviselı szerint valószínőleg senkié az a te-
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rület, így kivitelezhetı az elképzelés. Javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassák a bizottság javaslatát, mely szerint
járuljanak hozzá a 80.000.- Ft biztosításához az emlékmő helyreállítására.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
97/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
gyomai zsidó temetıben található II. Világháborús Mártír Emlékmő helyreállítására
80.000.- Ft-ot biztosít az 1993. évi általános tartalék terhére.
A Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Ezek után a Képviselı-testület az új piac területén kialakításra kerülı pavilonok tervmódosításáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
REKLINE Studió ajánlata
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a képviselıtestületet arról, hogy a REKLINE Studió képviselıjével a tárgyalást lefolytatta, s az alábbi megállapodás született.
A Gyomaendrıdi Kalauz címő kiadvány mellékleteként fog megjelenni a Gyomaendrıd Nyár programfüzet. A kiadvány megjelentetéséhez az önkormányzat a Gyomaendrıdi Nyár programfüzetre
tervezett 38 ezer forint mellett 12 ezer forintot utal át a
studió részére.
A 12.000.- Ft fedezete a polgármesteri alap.
Az átadott pénzösszeg ellenében a studió a kiadványból 500
példányt átad a városnak.
Ezek után kérte a testületet, amennyiben a fentiekkel egyetért, úgy utasítsa a polgármestert, hogy a szerzıdést kösse
meg.
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A Képviselı-testület a fentiekkel egyhangúlag egyetértett és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
98/1993./IV.15./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete utasítja a
polgármestert, hogy a REKLINE Studióval kösse meg a
szerzıdést úgy, hogy az önkormányzat 50.000.- Ft támogatást biztosít. Ennek megoszlása: 38.000.- Ft a
programfüzetre betervezett összeg, 12.000.- Ft fedezete a polgármesteri alap.
A REKLINE Studió 500 példányt az Önkormányzat rendelkezésére bocsát a Gyomaendrıdi Kalauz címő kiadványból.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
a Hıtechnikai Kft. átalakítását végzı Budapest Holding felkérte, hogy az átalakulás során a Felügyelı Bizottság munkájában
- mint tag - vegyen részt. Figyelemmel arra, hogy az 1990. évi
LXVII. tv. 4. § /1/ bekezdés b.) pontja szerint a Képviselıtestület hozzájárulása nélkül a polgármester felügyelı bizottsági tagságot nem vállalhat, ezért kérte a képviselıtestületet a fentiekhez járuljon hozzá.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozzájárult a fentiekhez, s a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
99/1993./IV.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az 1990. évi
LXVII. tv. 4. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Gyomaendrıd Város Polgármestere a Hıtechnikai Kft. Felügyelı Bizottságában tagként közremőködhessen.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatta a testületet,
hogy a "Holtágak élni akarnak" címő alapítvány az elsı célját
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elérte. A Papzug és a Peres közötti csatorna szakasz eddig ki
volt ásva, mostmár el van készítve az áteresz. Egyéb mőszaki
hiányosságok még vannak, de a munkának a zöme megvan.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy szeretnének egy rendkívüli
testületi ülést összehívni április 30-ára. A TB választások
miatt kell ezt összehívni, ugyanis azon szavazókörökben, ahol
üresedés van, ott ki kell egészíteni, erre csak a testület jogosult.
Dr. Frankó Károly polgármester mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.

K. m. f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hunya Lajos
hitelesítı

Martinák Csaba
hitelesítı
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