Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1993.
Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. szeptember
7-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. Kovács Béla, dr. Kulcsár
László, Kruchió Lajos, Martinák Csaba, Szeretı
Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László fımunkatárs, Balog Károlyné, Kolohné Kulik Éva, Nagy
Mária, Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Tímárné
Binges Irén, Uhrin Zoltánné csoportvezetık,
Megyeriné Csapó Ildikó mb.igazgató az 6-7. napirend tárgyalásánál hozzászólási és tárgyalási
joggal, Ladányi Gáborné igazgató a 8. napirend
tárgyalásánál hozzászólási és tárgyalási joggal, Gubucz József igazgató a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola
kérelmének tárgyalásánál hozzászólási és tárgyalási joggal,
érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok és a sajtó
képviselıi.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította az ülés határozatképességét - dr. Kulcsár László és Martinák Csaba képviselık szóban jelezték késésüket,
Hornok Béláné és Pocsaji Zsolt, Knapcsek Béla képviselık távollétüket nem jelezték. A jelenlévı képviselık száma 14 fı. A
jegyzıkönyv hitelesítıinek Balázs Imre és dr. Farkas Zoltán
képviselıket jelölte ki.
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Ezt követıen tájékoztatta a tisztelt képviselıket a két ülés
közötti fontosabb eseményekrıl.
-Augusztus 20-án részt vett e KDNP helyi szervezete által
szervezett ünnepségen, illetve az ezt megelızı ünnepi misén.
-Augusztus 22-én részt vett a Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány közgyőlésén, ahol bemutatásra került a tervezett
szálloda makettje, illetve a beruházással kapcsolatos teendıkrıl, eddigi fejleményekrıl kaptak az érdeklıdık tájékoztatást.
-Augusztus 25-én a Kulturális, augusztus 30-án pedig a
Pénzügyi Bizottság ülésén vett részt.
-Szeptember 2-3-án Egerben vett részt egy országos konferencián, ahol a mozgáskorlátozottak, illetve különbözı
fogyatékosok rehabilitációjáról, az ehhez kapcsolódó lehetıségekrıl, önkormányzati feladatokról tanácskoztak.
Itt kívánta megjegyezni, hogy az Egerben szerzett tapasztalatok egyre inkább megerısítették abban, hogy a város
szépítésére mind nagyobb súlyt kell fektetni. A városban
lévı mőemlék jellegő épületek megóvására törekedni kell,
akkor is ha azok magántulajdonban vannak. Erre meg kell
keresni a lehetıséget.
(Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 15
fı.)
-Ugyancsak itt kívánta tájékoztatni a tisztelt képviselıket a Földmővelésügyi Minisztérium munkatársának tervezett látogatásáról, aki a holtágak halászati jogával kapcsolatos önkormányzati kérelem ügyében fogja felkeresni
az önkormányzatot.
-Tájékoztatta a képviselıket arról, hogy szeptember 10-én
kell menni a Mővelıdési Minisztériumba az egyházi ingatlanokkal kapcsolatosan.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola vezetıjével Putnokon egy tangazdaság átadásán vett részt. Sajnálatosnak tartotta, hogy az ott jelenlévı földmővelésügyi miniszter úrral nem tudott találkozni.
Gellai József alpolgármester beszámolt a testületnek a Leányfaluban tett látogatásról. Rózsahegyi Kálmán születésének 120.
éves évfordulója alkalmából rendezett az ottani önkormányzat
és mővelıdési ház kiállítást. A jelenlévı családtagok, illetve
a kiállítást szervezıi ígéretet tettek arra, miszerint a szülıhelyen rendezendı kiállításra az ottani anyagot rendelkezés-
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re bocsátják - igény esetén, amennyiben a szállításról a város
gondoskodik.
Dr. Frankó Károly polgármester az alpolgármesterek beszámolója
után tájékoztatta a jelenlévıket a tornacsarnok helyreállítási
munkálatai állásáról. Elmondta, az Aminocell leszedésre került, a terem kellı kitakarítása után - a keletkezett por felporszívózása, stb. - egy újabb mérési eredményt követıen lehet
eldönteni a további teendıket.
A Képviselıket ezúton hívta meg az új piac átadására, melyre
szeptember 10-én du. 14 órakor kerül sor. A lakosság, illetve
az árusok a piacot 11-én reggel vehetik birtokba.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javaslatot tett
az ülés napirendjére, mely javaslat megegyezett a kiküldött
meghívóban feltüntetettekkel.
Dr. Valach Béla képviselı a bejelentések között javasolta megtárgyalni a közalkalmazottak 1994. évi bérfejlesztésével kapcsolatos ÉT döntés, illetve a Kormány döntésének következtében
önkormányzatot terhelı kiadási többlet hatását, illetve javasolta a testület ezzel kapcsolatos állásfoglalásának kialakítását.
(Martinák Csaba képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 16 fı.)
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett és az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg /egyhangú szavazással/.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1993./IX.7./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1./ A rendszeres szociális segély összegének,
illetve folyósításának alapfeltételéül
szolgáló kereseti és jövedelmi értékhatárok meghatározásáról szóló rendelettervezet
2./ Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló rendeletek egységes szerkezetbe foglalása
3./ A közterületi fakivágásoknál alkalmazható
faértékszámítás bevezetésérıl, valamint a
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közterületek feállományának védetté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezet
4./ Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıinek munkavégzésérıl, egyéb
juttatásairól, valamint az illetményrendszer szabályairól szóló
20/1993./VI.16./KT. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
5./ Tájékoztató az önkormányzat 1993. évi
költségvetésének féléves teljesítésérıl,
6./ Mővelıdési Központ igazgatói kinevezése
7./ A Mővelıdési Központ és Városi Könyvtár
átvilágításának kiértékelése, a Mővelıdési
Központ alaptevékenységének meghatározása
8./ Tájékoztató a Fı út 42. szám alatti volt
bölcsıde épületének átalakításáról
9./ Bejelentések
A Képviselı-testület a bejelentések között
megvitatja a közalkalmazottak 1994. január
1-i bérfejlesztésével kapcsolatos Kormány
álláspontot, és állásfoglalást alakít ki a
Kjt. végrehajtása kapcsán.
Határidı: azonnal
A napirendek tárgyalása elıtt a polgármester kérte, hogy a lejárt képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról készült
jelentést a testület vitassa meg.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a 171/1993./VII.06./ számú határozat a jelentés készítése óta végrehajtásra került, ezért a
jelentésben kért határidı hosszabbítástól tekintsen el a testület.
A Képviselı-testület a jelentést egyhangú szavazással - 16
igen szavazat - a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
8/1993./I.28./, 21/1993./II.23./,
23/1993./II.23./, 33/1993./II.23./
51/1993./III.23./.,56/1993./III.23./,
64/1993./III.23./., 92/1993./IV.15./.,
94/1993./IV.15./., 97/1993./IV.15./.,
99/1993./IV.15./., 114/1993./V.11./,
116/1993./V.11./., 128/1993./VI.08./,
129/1993./VI.08./, 130/1993./VI.08./.,
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132/1993./VI.08./., 134/1993./VI.08./.,
135/1993./VI.08./., 138/1993./VI.08./.,
139/1993./VI.08./., 146/1993./VI.15./.,
147/1993./VI.15./., 150/1993./VI.15./.,
159/1993./VII.06./., 161/1993./VII.06./.,
165/1993./VII.06./., 168/1993./VII.06./.,
171/1993./VII.06./., 188/1993./VII.06./.,
189/1993./VII.06./., 190/1993./VII.06./.,
195/1993./VII.06./., 196/1993./VII.06./.,
199/1993./VII.06./., 204/1993./VIII.10./.,
207/1993./VIII.10./., 225/1992./VIII.27./.,
238/1992./IX.22./., 274/1992./X.13./.,
276/1992./X.13./, 293/1993./XII.12./.,
307/1992./XII.15./., számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
A 31/1993./II.23./., 202/1993./VIII.10./.,
206/1993./VIII.10./ számú határozatok végrehajtási határidejét meghosszabbította 1993. október 31-ig, valamint a 179/1993./VII.06/ számú
határozat végrehajtási határidejét meghosszabbította 1993. december 15-ig.
Határidı: azonnal

A rendszeres szociális segély összegének, illetve folyósításának alapfeltételéül szolgáló kereseti és jövedelmi értékhatárok meghatározásáról szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a rendelet-tervezettel
kapcsolatos kérdéseket.
Gellai József alpolgármester hozzászólásában arra kért magyarázatot, miért van különbség a 70 éven alulia és a 70 éven felüliek segélyezettek között.
Uhrin Zoltánné csoportvezetı válaszul elmondta, hogy miután az
önkormányzatra nézve is kötelezı erejő rendelet maga is különbséget tesz, így a helyi rendelet-tervezet is ennek figyelembevételével készült.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén kérte a testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Felhívta a
képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazásra van szükség.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület egyhangú szavazással -16 igen szavazattal - megalkotta
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Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló rendeletek egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a rendelet-tervezettel
kapcsolatos kérdéseket.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a tervezet
teljes mértékben megegyezik a korábban elfogadott rendelettel,
illetve azok módosításával, csupán a könnyebb kezelhetıség érdekében volt szükség az egységes szerkezetbe foglalásra. A bizottság nevében kérte a tervezet elfogadását.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a rendelet megalkotását.
A javaslatnak megfelelıen a testület vita nélkül, egyhangú
szavazással - 16 igen szavazat - megalkotta

A közterületi fakivágásoknál alkalmazható faértékszámítás bevezetésérıl, valamint a közterületek faállományának védetté
nyilvánításáról szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
a rendelet-tervezetet a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalták.
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A maga részérıl nagyon fontosnak tartotta a rendelet megalkotását, illetve bizonyos területek közterületi fáinak védetté
nyilvánítását.
Balázs Imre képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a védetté
nyilvánítást ki lehet e terjeszteni a holtágak menti fák védelmére is.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint ez nehezen
oldható meg, hisz a holtágak menti földterületek jelentıs része magánkézbe került.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a fakivágással kapcsolatos lakossági teendıkrıl érdeklıdött.
Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésre válaszolva elmondta,
hogy a lakosságnak közterületi fa kivágásához a Polgármesteri
Hivataltól kell - illetve korábban is kellett - engedélyt
kérnie. A fa kivágása engedélyezhetı, ha az a lakóház állagát
veszélyezteti, illetve a fa elöregedett, beteg.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, amennyiben a testület a rendelet megalkotja, úgy további területek fái, illetve egy-egy fa is védetté nyilvánítható lesz.
Jenei Bálint képviselı túl merevnek tartotta a rendelettervezetet. Amennyiben az önkormányzat akar fásítani, illetve
a már korábban elhatározott fásítási programot végrehajtani, a
rendelet értelmében az önkormányzat is fizetési kötelezetté
válik. Véleménye szerint a testület nem fogja elérni célját a
rendelet-tervezettel, hiszen az engedély nélküli fakivágások
azok, amelyek jelentısebbek, illetve a faérték számítás alapján megfizetendı összeg befizetése is igen bizonytalan.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint ha a rendelet alkotó tervszerinti fásítást végez, akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól. A vita elkerülése érdekében módosító
javaslattal élt, miszerint a tervet 2. § /1/ bekezdésében rögzíteni kell, hogy közérdekő fakivágás esetén nincs fizetési
kötelezettség.
Ugyanakkor azt is látni kell, csak szigorúbb büntetésekkel lehet eredményt elérni.
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Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a módosító javaslatot fogadják el, miszerint
a közérdekő fakivágás mentesül a fizetési kötelezettség alól.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és a módosító
javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
Ezt követıen a polgármester kérte a testületet, hogy az elfogadott módosítással együtt a rendeletet alkossa meg a testület.
A polgármester javaslatának megfelelıen a Képviselı-testület
egyhangú szavazással - 16 igen szavazat - megalkotta

A rendelt megalkotása után a Polgármester javasolta a testületnek, hogy a bízzák meg a jegyzıt tegyen javaslatot a további védetté nyilvánítandó közterület faállományokra.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1993./IX.07./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a jegyzıt a 25/1993./.../KT. számú
rendelet 2. számú mellékletének kiegészítésére tegyen javaslatot, és azt terjessze
a Képviselı-testület elé.
Határidı: folyamatos
Felelıs : jegyzı
(Gellai József alpolgármester egyéb elfoglaltságára hivatkozva
elhagyta a termet, a jelenlévık száma 15 fı.)

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek
munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint az illetmény-
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rendszer szabályairól szóló 20/1993./VI.16./ KT. számú rendelet módosítása
Csorba Csaba jegyzı a rendelet módosításának indokaként elmondta, hogy a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Megyei Köztársasági Megbízott kifogással élt a testület 20/1993./VI.16./ KT.
számú rendeletének néhány rendelkezésével kapcsolatosan. A
rendeletet a törvényességi észrevételezés figyelembevételével
módosításra a testület elé terjesztette a hivatal, melyet elızetesen az ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület egyhangú szavazással - 15 igen szavazat - megalkotta

Tájékoztató Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1993. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, amenynyiben az írásos anyaggal kapcsolatban kérdés, észrevétel
nincs, úgy a tájékoztatást fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület vita nélkül, egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1993./IX.07./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl készült tájékoztatást elfogadta.
Határidı: azonnal
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A Mővelıdési Központ igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend tárgyalása elıtt
elmondta, hogy a Képviselı-testület által ismételten kiírt pályázatra Horváth Mihályné és Megyeriné Csapó Ildikó nyújtott
be pályázatot. A testületi ülésre mindkét pályázó meghívást
nyert. Idıközben kiderült, hogy Horváth Mihályné telefon érdeklıdésére a közmővelıdési elıadó olyan tájékoztatást adott,
hogy a napirend tárgyalására 4 óra körül kerül sor, így Horváth Mihályné még nem érkezett meg.
A Képviselı-testület a fentiek ismeretében úgy foglalt állást
- 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett -, hogy a napirendet Horváth Mihályné távollététıl függetlenül megtárgyalja.
Mindezek után a következıket mondta; Horváth Mihályné pályázata nem felel meg a pályázati kiírásnak, hiszen a kinevezéshez
szükséges végzettséggel nem rendelkezik.
Megyeriné Csapó Ildikó, mint a pályázatból is kiderül a kinevezéshez szükséges végzettséggel rendelkezik, a megfelelı
szakmai gyakorlattal szintén.
A Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság a pályázatokat értékelte és javasolta a testületnek Megyeriné Csapó Ildikó kinevezését a Mővelıdési Központ
igazgatójának.
A maga részérıl a Bizottság javaslatát támogatta.
A Polgármester felhívta a testület figyelmét arra, hogy az érvényes SZMSZ értelmében a kinevezéshez minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/1993./IX.07./ számú határozata

(Gellai József alpolgármester megérkezett, jelenlévık száma:
16 fı.)

Mővelıdési Központ átvilágításának kiértékelése
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Dr. Frankó Károly polgármester kérte az átvilágítással eredményével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.
Jenei Bálint képviselı a határozati javaslat 4. pontjára hívta
fel a figyelmet. Véleménye szerint a helytörténeti tevékenységet az alap- és kiegészítı tevékenységek sorába fel kellene
venni.
Varga Gyuláné közmővelıdési elıadó hangsúlyozni kívánta, hogy
a határozati javaslat elkészülte álláspontjukat felülvizsgálva
arra a megállapításra jutottak, hogy a helytörténeti munkát
sokkal hatékonyabban tudnák végezni a könyvtárakban.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a
szülı hely ismerete nagyon fontos. Meg kell találni az identitás ápolásának lehetıségét és helyét.
Hornok Lajosné képviselı azzal értett egyet, hogy a helytörténeti munkát a mővelıdési házban fogják össze. Természetesen a
könyvtár minden segítséget megad ehhez a munkához.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök véleménye szerint a helytörténeti munka összefogása inkább a polgármesteri
hivatalhoz, konkrétan a polgármester úrhoz kapcsolódik leginkább.
A vita során a testület tagjai egyetértettek abban, hogy a
szőkebb szülıföld ismerete, a szülıföld történetének feldolgozása nagyon fontos. A gyerekeknek fontos lenne már az általános iskola alsó tagozatában foglalkozni a város történetével.
Abban is egyetértett a testület abban is, hogy a helytörténeti
tevékenység végzése nem lehet csak egy intézmény feladata, inkább annak szervezése, összefogása.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az átvilágítás kiértékeléséhez benyújtott kulturális bizottsági javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mővelıdési Központ szakmai átvilágításáról készült
jelentést elfogadja.
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Az átvilágítás összegzésébıl adódó feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:
1./

A Képviselı-testület felkéri a Kulturális,
Oktatási, Sport- és Kisebbségi ügyekkel
Foglalkozó Bizottság, hogy az intézmény
alap-és kiegészítı tevékenységének meghatározására tegyen javaslatot.

2./

A Képviselı-testület az 1994. évi költségvetés tervezésénél lehetıség szerint magasabb mőködési kiadási elıirányzatot kell
biztosítani a Mővelıdési Központ számára.
A költségvetési támogatáson túl kapjon az
intézmény felújítási támogatást is.

3./

A Képviselı-testület felkéri a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottságot, hogy a Mővelıdési
központ szakmai tevékenységét rendszeres
beszámoltatás során értékelje és kísérje
figyelemmel.

4./

A Képviselı-testület kötelezi a Mővelıdési
Központot feladatainak éves munkatervben
való rögzítésére.
Felhívja az intézmény vezetıjének figyelmét a gyermek- és ifjúsági korosztályra irányuló munka növelésére.
A Mővelıdési Központ építse be mindennapi
munkájába a helytörténeti tevékenységet.
Az intézmény szolgáltatását igénybevevı
civil szervezetekhez való viszonyát
együttmőködési megállapodásban rögzítse,
emelje az információs munka hatékonyságát.

Határidı: az 1994. évi költségvetés készítése,
illetve 1993. dec. 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
dr. Farkas Zoltán biz. elnök
Megyeriné Csapó Ildikó igazgató

A Mővelıdési Központ alap- és kiegészítı tevékenységének meghatározása
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a testület a július 6-i ülésén felkérte a
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bizottságot készítsen elıterjesztést a mővelıdési központ
alap- és kiegészítı tevékenységének meghatározásához.
A Mővelıdési Központ átvilágításáról készült jelentésbıl is
látszik, hogy a Mővelıdési Központ, illetve a kulturális intézmények a lakosság lélekszámához viszonyítva, illetve a környezı településekhez viszonyítva jóval kevesebb támogatást
kapnak, mint reálisan kaphatnának. A Bizottság úgy gondolja,
ha az intézménynek meghatározzuk a feladatait, ahhoz a pénzt
is biztosítani kell.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában aziránt érdeklıdött, miért szerepel az alaptevékenységek között pl. a külsı
szervek rendezvényeihez a helyiség biztosítása, vagy egyházi
csoport, AMWAY Klub mőködése? Természetesen az e célokra betervezett összegeket nem kívánja elvonni az intézménytıl, csupán más feladatokra átcsoportosítani intézményen belül.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett az alap- és kiegészítı tevékenység meghatározásával, azonban azzal nem értett egyet, hogy a költségvetés tárgyalása elıtt költségvetést
érintı kérdésben döntsenek. Véleménye szerint az alaptevékenységbıl a klubokat ki kellene venni, illetve azokat a klubokat,
amelyek anyagi haszonszerzés céljából mőködnek.
Természetesen egyetértett azzal, hogy a társadalom minél szélesebb rétege igénybe vehesse a mővelıdési házat.
Megyeriné Csapó Ildikó igazgató hangsúlyozta, hogy az elıterjesztésben szereplı pénzösszegek azért szerepelnek, hogy a
testületnek képet adjanak arról, az egyes feladatok milyen
anyagi kiadással járnak. Hangsúlyozta továbbá, vannak olyan
klubok, pl. az AMWAY Klub, vagy az egyházi csoport, aki a feltüntetett összegnél jóval magasabb bérleti díjat fizet éves
szinten. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy az anyagban
felsorolt klubokat nem szabad mereven kezelni, hiszen elképzelhetı, hogy azok közül egy-másik jövıre már meg sem lesz,
illetve újak lesznek helyettük.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök megítélése szerint az alap- és kiegészítı tevékenységek sorába kellene szerepeltetni az állami és nemzeti ünnepek szervezését.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
a testületnek, hogy Gellai József kiegészítı javaslatát fogadják el.
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A testület ennek megfelelıen egyetértett azzal, hogy az alapés kiegészítı tevékenységek között az állami és nemzeti ünnepek szervezését is szerepeltetni kell.
Ezt követıen a polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Mővelıdési Központ alap- és kiegészítı tevékenységérıl készült
elıterjesztés határozati javaslatát az elfogadott kiegészítéssel fogadja el, illetve egészítse ki az elızı napirendben tárgyalt javaslattal, mely szerint az intézmény a helytörténeti
tevékenység szervezését lássa el.

A javaslat figyelembevételével a testület 11 igen szavazattal,
5 tartózkodással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
215/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Mővelıdési Központ alap- és kiegészítı tevékenységeként;
I.
Kiscsoportok és civil szervezetek mőködési
feltételeinek biztosítása,
II. Ismeretterjesztés
III. Mősorok, rendezvények
IV. Egyéb mővelıdési és szórakozási alkalmak
V.
Nyitott formák, szolgáltatások
VI. Külsı szervek rendezvényeihez helyiség
biztosítása
VII. Állami és nemzeti ünnepek megszervezése
VIII.
Helytörténeti tevékenység szervezésében
határozza meg az elıterjesztés szerinti részletezésben.
A Képviselı-testület az 1994. évi költségvetés
tervezésénél az alap- és kiegészítı tevékenység
pénzügyi kihatását figyelembe veszi.
Határidı: 1994. január 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Megyeriné Csapó Ildikó igazgató

Városi Könyvtár átvilágítása
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(Dr. Kulcsár László képviselı megérkezett, a jelenlévık száma:
17 fı.)
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselı-testület jelenlévı tagjait a szakmai átvilágításról készült jelentés megvitatására.
Varga Gyuláné közmővelıdési elıadó az írásos elıterjesztés
szóbeli kiegészítéseként elmondta, hogy a könyvtár vezetıje a
határozati javaslat 3-as pontjában meghatározott állományellenırzés végrehajtási határidejét a tisztelt képviselıtestület hosszabbítsa meg.
Hornok Lajosné képviselı, mint a Városi Könyvtár vezetıje elmondta, hogy a szakmai átvilágításnak az intézmény nagyon
örült, megállapításait elfogadta.
Jenei Bálint képviselı a határozati javaslat 4. pontjának
végrehajtásaként az iskola igazgatókat is javasolta megjelölni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását, illetve a kért
határidı hosszabbítást megadni 1994. június 30-ig, valamint a
4. pont felelıseit az iskola igazgatókkal kiegészíteni.
A Képviselı-testület a kiegészítéseket támogatta és a Könyvtár
átvilágításáról készült jelentésbıl adódó határozati javaslatot elfogadva 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Könyvtár szakmai átvilágításáról készült jelentést elfogadta.
A jelentés által megfogalmazottak végrehajtása
érdekében a következıket rendeli el.
1./

Az 1994. évi költségvetés tervezésénél a lehetıségekhez mérten magasabb
mőködési-kiadási elıirányzatot kell
biztosítani a könyvtár számára.

- 277 -

2./

A Képviselı-testület felhívja a könyvtárvezetı figyelmét arra, hogy a központi és
fiókkönyvtár fejlesztése típusba sorolásuknak megfelelıen történjen a párhuzamos
fejlesztés elkerülése érdekében.

3./

A Képviselı-testület utasítja a könyvtár
vezetıjét, hogy a teljeskörő állományellenırzést végezze el, és a fölös, elhasználódott példányokat vonja ki.

4./

A Képviselı-testület felhívja a könyvtárvezetı figyelmét az iskolai könyvtárakkal
való szorosabb együttmőködésre - a jobb
olvasói ellátottság, illetve az összehangolt folyóirat rendelés érdekében.

Határidı: 1.pont:

Felelıs:
ság

1994. évi költségvetés készítése
2,4.pont: folyamatos
3. pont: 1994. június 30.
1. pont: Pénzügyi, Ellenırzı Bizott2,3. pont:
könyvtár vezetıje
4. pont: könyvtár vezetıje
iskolaigazgatók

Könyvbeszerzésre pótelıirányzat kérése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek az elıterjesztés elfogadását és a kért pótelıirányzat biztosítását.
A Képviselı-testület egyetértve az elıterjesztéssel, vita nélkül, egyhangú szavazattal a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Könyvtár részére könyvbeszerzés céljára 200.000
Ft pótelıirányzatot biztosít.
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A pótelıirányzat kiutalása számlamásolat csatolása mellett a számlaértéknek megfelelıen történhet.
A pótelıirányzat fedezetérıl a PénzügyiEllenırzı Bizottság javaslatára a Képviselı-testület 1993. IV. negyedévében dönt.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : forrás kijelölésre: Szeretı Béla biz.
elnök
felhasználásért: Hornok Lajosné könyvtár
vezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Könyvtár részére az ismeretlen tettes által eltulajdonított számítógép pótlására 70.000 Ft pótelıirányzatot biztosít.
A számítógép további fedezetét saját bevételi
többlete terhére köteles az intézmény fedezni.
A pótelıirányzat fedezetérıl a Képviselıtestület 1993. IV. negyedévében a Pénzügyi- Ellenırzı Bizottság javaslata alapján dönt.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : forrás kijelölésre: Szeretı Béla biz.
elnök
felhasználásért: Hornok Lajosné könyvtár
vezetı

Fı út 42. szám alatti épület átalakításával kapcsolatos munkálatok
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a 3. sz. Általános Iskola igazgatóját, amennyiben szóbeli kiegészítéssel kíván élni, úgy tegye azt meg.
Ladányi Gáborné igazgató tájékoztatta a tisztelt képviselıket,
miszerint az átalakítás terveit e napon kapta mely, mely szerint az elvégzendı munka költsége 3.766 ezer forint.
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Dr. Frankó Károly polgármester a fentieket kiegészítve elmondta, a bölcsıde, illetve a diákotthon átalakítási költsége kb.
5,2 millió forint lesz.
Megítélése szerint miután a testület korábban már döntött arról, hogy a munkálatokat elvégzi és igyekszik a lehetı legoptimálisabb körülményeket biztosítani az endrıdi városrész általános iskoláiban, így a tájékoztatást el kell fogadni.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök véleménye szerint, illetve
a Kulturális Bizottság véleménye szerint ha az iskolák talpra
állítását korábban már elhatározta a testület, akkor nem szabad meghátrálni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárását követıen javasolta a testületnek, hogy az átalakítási munkákkal kapcsolatos
tájékoztatást fogadják el, és engedélyezzék a szigetelési munkák megrendelését.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
219/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 3. számú Általános Iskola vezetıje a Fı út 42. szám alatti épület átalakításához kapcsolódó alászigetelési munkákat a
tervek és a végleges költségvetés elkészülte
elıtt megrendelje.
Határidı: azonnal
Apolló Mozi kérelme béralap emelésére

Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl az elıterjesztést támogatta, javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadta, egyhangú
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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220/1993./IX.07./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Apolló
Mozi 1993. évi többlet bérigényét saját költségvetése terhére elismeri.
Ennek alapján az Apolló Mozi 1993. évi bérelıirányzatát 73.000 forinttal, társadalombiztosítási elıirányzatát 31.000 forinttal , forrásként a saját bevételét 104.000 forinttal megemeli.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetési rendelet módosításának
elıkészítésére.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
221/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Apolló
Mozi 1994. évi bérkeretét az 1993. évi bérintézkedés hatásaként 92.000 forinttal,
társadalombizotsítási járulékát 40.000 forinttal megemeli.
Fedezetéül 50 %-ban önkormányzati támogatást,
50 %-ban saját bevételi növekedését jelöli ki.

A Képviselı-testület tuasítja a polgármestert,
hogy az 1994. évi költségvetés tervezésénél a
változást vegye figyelembe.
Határidı: 1994. évi költségvetés
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Liget-Fürdı támogatás kérése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását.
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A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Liget-Fürdı részére a fedett fürdı belsı
festés és mázolás anyagköltségére 50.000
Ft támogatást biztosít.
A támogatást csak számlamásolat csatolásával lehet kiutalni.
A támogatás fedezetére az általános tartalékot jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyız az 1993.
évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : rendelet módosításért: Csorba Csaba
jegyzı
a munkák elvégzéséért: Vass Ignác

A Gyomaendrıdi Barátság SE. 1993. II. félévi támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását. Véleménye szerint fontos lenne, ha még az 1994. évi
költségvetés készítése elıtt a Kulturális Bizottság kidolgozna
egy sport koncepciót.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, a Kulturális Bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottság a koncepció kidolgozását a támogatás mértékének meghatározása nélkül tudja csak magára vállalni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a fentiek alapján a
határozati javaslatok elfogadását.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület vita nélkül 16
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
223/1993/IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Barátság SE. részére - a bemutatott költségvetés alapján - 500.000 Ft
póttámogatást állapít meg.
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A póttámogatás fedezetének kijelölésére 1993.
IV. negyedévében kerül sor.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1993. évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésérıl a fedezetkijelölése után
gondoskodjon.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : forrás kijelölésért: Szeretı Béla
rendelet módosításért:
Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a Kulturális Bizottságot, hogy az 1994. évi
költségvetés megalapozottsága érdekében dolgozzon ki városi sportkcepciót. Ezen belül tegyen
javaslatot arra, hogy a sportegyesületeken belül mely szakosztályok mőködését ttámogatja az
önkormányzat.
Határidı: 1993. szept. 30.
Felelıs: Kulturális Bizottság
3. sz. Általános Iskola Csatornamő Társulati tagságához pénzügyi támogatás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását és a kért támogatás biztosítását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot elfogadva egyhangú szavazással -17 igen szavazat - a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
225/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 3. sz.
Általános Iskola speciális tagozat épületének
szennyvízcsatorna hálózatba történı becsatlakozását támogatja.
A Képviselı-testület 1993. évre az érdekeltségi
hozzájárulás 50 %-át, 53.000 Ft-ot pótelıirányzatként az általános tartalék terhére biztosít.
Az 1994. évi költségvetés tervezésénél az érdekeltségi hozzájárulás második részét, 52.000
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Ft-ot, valamint a rákötés költségét - 25.000
Ft-ot a Képviselı-testület figyelembe veszi.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetési rendelet módosításának
elıkészítésére.
Határidı: a költségvetési rendelet módosítására:
1993. szept. 30.

Kistérségi foglalkoztatási program keretében benyújtandó pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
elıterjesztést fogadja el, és járuljon hozzá a pályázat benyújtásához.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kistérségi foglalkoztatási programra kiírt pályázatra
összeállított pályázati anyag benyújtását támogatja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a pályázat benyújtására a Békés Megyei Munkaügyi
Központhoz.
határidı: 1993. szeptember 15.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete által a
113/1993./V.11./sz. határozatával kiírt koncessziós pályázatra
beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba
jegyzınek.
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Csorba Csaba jegyzı szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
tisztelt képviselık a korábban megküldött anyaghoz egy kiegészítı írásos elıterjesztést kaptak meg az ülés elıtt, mely
tartalmazza a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját, illetve javaslatát.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a kiegészített elıterjesztés elfogadását.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással - 17 igen szavazat - vita nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1988.
évi I. tv. 9/A §-ában biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel a módosított 1991. évi
XVI. tv. 1 §-ában foglaltakrta is, a helyi tömegközlekedés autóbusszal történı ellátására
Gyomaendrıd, Fazekasi u. 11/1. szám
alatti vállalkozót bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a benyújtott pályázat, valamint a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság javaslatára figyelemmel, a vállalkozóval a koncessziós szerzıdést kösse meg.
Határidı: 1993. szeptember 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Selyem út építéséhez pályázat benyújtása
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint, a pályázat
elnyerése esetén a környék úthálózata jelentısen fejlıdne.
A maga részérıl támogatta a pályázat benyújtását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228/1993./IX.07./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
a Selyem út útépítésének szükségességével.
A beruházás bekerülési költségének 35 %-át az
önkormányzat saját forrásból biztosítja az
alábbi ütemezés szerint:
1994-ben
3.500.000 Ft
1995-ben
9.750.000 Ft.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Határidı: 1993. szept. 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Endrıdi településrészen új piac kialakítása

Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta az
elıterjesztést. Véleménye szerint az endrıdi piacteret leginkább a vásártérre lehetne úgy elhelyezni, hogy megfelelı körülmények közé kerüljön. Nem szabad szemelıl téveszteni azt a
tényt sem, hogy a vásártéri terület nem kerülne pénzbe a városnak, emellett azt is figyelmébe ajánlotta a testületnek,
hogy a területet mindenképpen rendbe kell hozni.
Csorba Csaba jegyzı arra véleménye szerint a vásártéren belüli
konkrét hely meghatározása elıtt a szakhatóságok véleményét ki
kell kérni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a testületnek, hogy
a határozati javaslatot olyan módosítással fogadják el, hogy
az endrıdi városrész új piacterének helyéül jelölje ki a vásárteret, azonban az azon belüli konkrét elhelyezésérıl késıbb
döntsön. Döntésének meghozatalánál vegye figyelembe mind a lakosság, mind pedig a szakhatóságok véleményét.
A vita során felvetıdött annak a lehetısége is, miszerint
a piac Polányi Máté -Tamási Áron utcák között kerülne elhelyezésre, melyet a jelenlevık túlnyomó többsége elvetett.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a Valach képviselı által tett módosító javaslatot
fogadja el a testület.
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A javaslatot figyelembe véve a Képviselı-testület a módosító
javaslatot 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
229/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
endrıdi településrészen az új piactér helyét a
vásártéren jelöli ki.
A terület konkrét meghatározása érdekében kikéri a lakósság és az érintett szakhatóságok véleményét.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Gyomaendrıd, Pásztor J. úton lévı piac területének bıvítése
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a jelenlévıket a
testület korábbi döntésére, mely szerint megbízta a polgármestert a Gyızelem téesz tulajdonában lévı terület megvásárlásáról való tárgyalással. A tárgyalások eredményeként született
meg az elıterjesztés, melyet a Pénzügyi, valamint a Mezıgazdasági Bizottságok megtárgyaltak és elfogadásra javasoltak.
Hunya Lajos képviselı véleménye szerint a vételi lehetıséget
nem szabad elszalasztani.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
230/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
2937/16. hrsz.-ú földterületet megvásárolja
2.800.000 Ft vételár mellett.
A Képviselı-testület a vételárból 300.000 Ft-ot
1993. október 31-ig, míg a fennmaradó 2.500.000
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Ft-ot 1994. július 31. napjáig fizet meg az eladónak.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés fentiek szerinti megkötésével.
Határidı: szerzıdés megkötésére 1993.okt.31.
fizetés teljesítésre:
1993. okt. 31., illetve 1994. júl. 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Körösi Halász Szövetkezet területvásárlási kérelme

Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a határozati
javaslat c. alternatíváját javasolta elfogadni.
Hunya Lajos képviselı a maga részérıl szintén a c. változatot
javasolta elfogadásra, csupán azt nem érti, miért kell a területet ingyen adni?
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szintén a c. alternatívával
értett egyet, azzal a módosítással, hogy az épület alatti
földterületet 250.- Ft/m2 áron adja el az önkormányzat a Halász
Szövetkezet részére.
Nagy Mária csoportvezetı tájékoztatta a tisztelt testületet,
miszerint az engedély nélküli építkezés miatti építésrendészeti eljárás folyamatban van.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye szerint nagyobb
területet kellene eladni, mint az építmény alatti földterület.
Dr.Valach Béla bizottsági elnök fenntartva módosító javaslatát
hangsúlyozta, ezzel a megoldással a téesz sem szenvedne hátrányt, ugyanakkor a város is visszakerülje jogos tulajdonába,
ugyanakkor meglenne a lehetısége a szabadstrand fejlesztésének.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
módosító javaslat elfogadását.
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A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - dr. Kulcsár László tartózkodását indokolva elmondta, ı
a B. alternatívát támogatná - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
231/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete A Körösi
Halász Szövetkezet részére értékesítésre kijelöli a Templomzugban lévı üdülıépület alatti
földterületet.
A földterület vételárát 250 Ft/m2 árban határozza meg a Képviselı-testület.
A Képviselı-testület a fennmaradó földterületet
a szabadstrand területéhez csatolja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az adásvétel lebonyolításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
fentiek szerinti adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı: 1993. december 15.
Felelıs . dr. Frankó Károly polgármester

Vékonyné Sztancsik Ágnes Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 31. II/8.
szám alatti lakos területvásárlási kérelme

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
232/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Vékonyné
Sztancsik Ágnes Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 31.
II/8. szám alatti lakos részére a 2919/4.
hrsz.-ú garázssor végén lévı kb. 50 m2 nagyságú
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területet 500 Ft/m2-es vételár mellett értékesítésre kijelöl.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
terület megosztásának megrendelésével és az
adásvételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1993. december 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Hunya Zoltán Gyomaendrıd,Micsurin u. 14. szám alatti lakos kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztést elfogadni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 15 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
233/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Micsurin u. 14. szám alatti
lakos kérelmét elutasítja, a Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. úton lévı, a gyomaendrıdi
ingatlannyilvántartásban 396. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant nem vásárolja vissza.

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.

Indokolás
A határozatban szereplı ingatlan adásvételi
szerzıdés alapján Hunya Zoltán tulajdonába került, azt az önkormányzat nem köteles visszavá-
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sárolni, annak további hasznosítását sem tudja
biztosítani.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ingatlan visszavásárlására anyagi fedezetet nem tud
biztosítani.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Fülöp Zoltán Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 12/5. szám alatti lakos ügye
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és annak határozati javaslatát vita nélkül, egyhangú szavazással, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
234/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
317/1992./XII.15./ számú határozatát, melyben
Fülöp Zoltán, Gyomaendrıd Ifjúsági ltp. 12/5.
szám alatti lakos részére 112 m2 területet értékesítésre kijelölt visszavonja.
Határidı: azonnal

Sztaricskai László Gyomaendrıd, Dobi I.u. 4/1.szám alatti lakos területügye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök, mint az érintett lakóterület képviselı és mint a Városfejlesztési Bizottság elnöke a
kérelem elutasítását javasolta. Véleménye szerint a meglévı
zöldövezetbıl nem szabad kiszakítani a szóbanforgó területet.
Dr. Frankó Károly polgármester a területi képviselı által felvetetteket támogatta. Javasolta a testületnek, hogy a kérelmet
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utasítsák el. Az elutasítás indoklásaként javasolta megfogalmazni, hogy az önkormányzat továbbra is fennakarja tartani a
terület zöldövezet jellegét.
A módosító javaslat figyelembevételével a Képviselı-testület
13 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
235/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Sztaricskai László Gyomaendrıd, Dobi I. u. 4/1.
szám alatti lakos kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.

Indokolás
Sztaricska László Gyomaendrıd, Dobi I. u. 4/1.
szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmét a
testület elutasítja, mivel a szóbanforgó terület zöldterületként szerepel, és az önkormányzat nem kívánja azt a jövıben sem megváltoztatni.
Határidı: azonnal

Blaha L. u. 6. szám alatti telekre vonatkozó pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök véleménye szerint csak abban az esetben szabad a területet értékesíteni a
kérelmezı részére, amennyiben kötelezettséget vállal annak a
már bemutatott tervek szerinti beépítésére.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök a javaslattal egyetértve további feltételként javasolta meghatározni, hogy a kivitelezés
befejezı határidejét is rögzíteni kell az adásvételi szerzıdésbe, 1995. december 31.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel fogadja
el.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
236/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi ingatlannyílvántartásban
6006. hrsz. alatt felvett 691 m2 terület
felét 130.000 Ft vételár mellett értékesítésre kijelöli a VENTA Termeltetı és Szolgáltató Betéti Társaság részére.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésére, melyben
feltételként kell rögzíteni, hogy a BT. a kérelemmel egyidıben bemutatott kiviteli formában
építi fel a felépítményt, melynek kivitelezésére 1995. december 31. napjáig sor kerül.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
társasház-alapító okirat elkészíttetésével.
Határidı: 1993. december 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Orbán László Gyomaendrıd, II. ker. 516 szám alatti lakos kérelme

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
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A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
237/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Orbán
László Gyomaendrıd, II. ker. 516. szám alatti
lakossal az endrıdi vásártéren lévı mészoltó
telep alatti földterületre vonatkozó bérleti
szerzıdést 1994. június hó 31. napjáig meghosszabbítja.
A Képviselı-testület felhívja a bérlı figyelmét, hogy a bérelt földterületet 1994. július
hó 1. napjával eredeti állapotának megfelelıen
köteles az önkormányzat részére visszaadni.
Határidı: 1994. július 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Újkert soron garázs építése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Városfejlesztı, Fenntartó és Környezetvédelmi Bizottság által
támogatott határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül , egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
130/1992./VI.11./ számú határozatát visszavonja.
A Képviselı-testülete 3542/47. hrsz.-ú ingatlant értékesítésre kijelöli 500 Ft/m2 vételár
mellett Bótos László Gyomaendrıd, Magtárlaposi
u. 12. szám alatti lakos és 7 társa részére 10
db önálló garázs építése céljából.
A garázsterületek az alábbiak szerint kerülnek
kialakításra: szélsı garázsok: 5,6 m x 5.2 m,
közbeesı garázsok: 5.6 m x 5 m méretőek.
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A Képviselı-testület felhívja a jegyzı figyelmét arra, hogy, a garázsok építési engedélyezésénél vegye figyelembe a testület azon kikötését, miszerint a garázsok tetıszerkezetének
befedése cseréppel történjen, a környezetbe való beilleszkedés miatt.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy az alábbi személyekkel az adásvételi szerzıdést kösse meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bótos László
Fónagy László
Hanyecz Károly
Uhrin Gábor
Paróczai László
Hunya Zoltán
Szmola zoltán
Neubort László

Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,

Magtárlaposi u.12.
Nyárszegi u. 11.
Nyárszegi u. 3.
Nyárszegi u. 9.
Nyárszegi u. 7.
Magtárlaposi u.8.
Keresztúri u. 4.
Keresztúri u. 12.

A terület megosztási költsége a vevıket terheli.
Határidı: 1993. december 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Fı út 26. szám alatti ingatlan pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.

A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "SIKÉR"
GMK kérelmét támogatja és a Fı út 26. szám
alatti ingatlan vevıjéül kijelöli 250.000 Ft
vételár mellett.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésével.
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Határidı: 1993. október 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Klein István és neje telekvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete méltányosságból Klen István és Klein Istvánné
szül: Dananaj Mária Gyomaendrıd, Csokonai
út 2/2. szám alatti lakosok részére a
3569/19. hrsz-ú, természetben Gyomaendrıd
Kulich Gy. u. 60. szám alatti telket 100
Ft/m2-es vételár mellett eladja.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1993. november 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Szabó Béla Gödöllı, Erdész köz. u. szám alatti lakos telekkiigazítási kérelme

Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a kérelmezıt kötelezni kell az üzemen kívül helyezett ártézi kút földalatti mőtárgyainak eltömeszelésére.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel
együtt.
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A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadta az elıterjesztést, illetve annak kiegészítésére tett javaslatot, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
241/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Szabó
Béla Gödöllı, Erdész köz 7. sz. alatti lakos
részére az 1. sz. tulajdoni lapon 5369. hrsz.
alatt nyilvántartott 4533 m2 közterületbıl kb.
75 m2 területet 150.- Ft/m2 vételár mellett elad.
Az Önkormányzat kötelezi a vevıt a területen
lévı lezárt ártézi kút földalatti mőtárgyainak
eltömeszelésére
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1993. dec. 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Kovács Gábor, Kiszely Lajos, Gellai Attiláné területvásárlási
ügye

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a kérdéses terület
Kovács Gábor esetében kisebb, mint az elıterjesztésben szereplı területnagyság.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı hangsúlyozta, hogy az elıterjesztésben szereplı adatok mind a valóságnak, mind pedig a
földhivatali nyilvántartásoknak megfelel.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés, és
annak határozati javaslatát fogadja el a testület.
A fentieknek megfelelıen a testület 12 igen szavazattal, 3
tartózkodással és 2 ellenszavazattal a következı határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
242/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Pásztor J. u. 35/2. szám
alatti lakos részére 61 m2 területet,
és
Gyomaendrıd, Pásztor
J. u. 35/1. szám alatti lakosok részére 188 m2
területet
vételár mellet elad.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésével.
A Képviselı-testület a 238/1992./IX.22./számú
határozatát visszavonja.
Határidı: 1993. december 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A 617.sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
tanulóképzés bejelentése
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az elıterjesztéssel kapcsolatosan érdeklıdött; milyen költségkihatást jelent a tervezett
képzési forma beindítása a jövı évi költségvetésben.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó hangsúlyozta, mint az elıterjesztésbıl is kitőnik, a tervezett képzések beindításával a
többletköltség 304 ezer forint, hiszen a gyakorlati képzéseket
a helyi üzemekben oldják meg.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a választ kérte a
testületet, hogy az elıterjesztést fogadják el.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
243/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
617.sz. Ipari Szakmunkásképzı és cipıipari
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Szakközépiskola 1994/95-ös tanévre vonatkozó beiskolázási tervével egyetért, és az
új szakok beindítását engedélyezi. Az intézmény 1994-es költségvetését az új szakok beindításához szükséges 304 ezer forint megemelt összeggel biztosítja.
Határidı: 1993.december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı
Iskola Szakképzési Alaphoz benyújtandó pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
244/1993./IX.07./számú határozata

1.

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskola Szakképzési Alapra
kiírt pályázatát - amely az iskolai tanüzem fejlesztését teszi lehetıvé -, támogatja.
Határidı: azonnal

2.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskola részére a Békéscsabai Állami Gazdaság kezelésében lévı varroda megvásárlásával egyetért.
A Képviselı-testület az épület vásárlási költségének forrásaként a szakképzési alap által nyújtott hitelt
jelöli ki.
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Amennyiben a hitel felvételére nincs lehetıség, úgy az 1994. évi költségvetésben
saját beruházásként tervezni kell.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt
az adásvétel lebonyolítására.
Egyidejőleg visszavonja a 76/1993./IV.15./
számú határozatát, amelyben a leánykollégium 50 férıhellyel való bıvítéséhez járult hozzá.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : az adásvétel elıkészítéséért:
Gubucz József igazgató
az adásvétel lebonyolításáért:
Csorba Csaba jegyzı

Szabóné Vaszkó Éva lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztést támogatva
kérte annak elfogadását.
A Képviselı-testület a bérleti szerzıdés meghosszabbítását
egyhangú szavazással, vita nélkül támogatta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
245/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
, a Gyomaendrıd Fı út 45/1. szám
alatti lakás bérleti szerzıdését 1994. július
1-ig meghosszabbítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert
az bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Imre Márta magántanulói foglalkoztatása
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Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület állásfoglalását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök módosító javaslatként javasolta, hogy az iskola többletköltségét az önkormányzat csak 1993.
II. félévére biztosítsa, míg a tanév hátralévı részére az
1994. évi költségvetésben biztosítsa az iskola, illetve az
önkormányzat.
Dr. Frankó Károly polgármester a módosító javaslattal egyetért
javasolta annak elfogadását.
A fentieknek megfelelıen a testület a módosító javaslatot vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadva, a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Imre
Márta Gyomaendrıd, Kazinczy u. 13. szám
alatti gyermek betegsége miatti magántanulói oktatását tudomásul veszi.
A Képviselı-testület a 2. számú Általános Iskola részére az 1993. II. félévére 15.000 Ft
többletköltséget elismer és az átmeneti nevelési segély terhére biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetési rendelet módosításának
fentiek szerinti elıkészítésére.

A magántanulói képzés költségének 1994. I. félévi biztosítását az 1994. évi költségvetésben
kell szerepeltetni.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Hégely Lajos tartási szerzıdése
Dr. Frankó Károly polgármester a tartási szerzıdés megkötését
támogatta.
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A testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú szavazással
elfogadva, a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Pósa Lajos u. 8. szám alatti
lakossal történı tartási szerzıdés megkötéséhez.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
szerzıdés megkötésével és aláírásával.
Határidı: 1993. szeptember 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Lakásfenntartási támogatás fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozatok helybenhagyását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szintén az elutasító határozatok helybenhagyását támogatta.
A Képviselı-testület a fellebbezési kérelmek elutasításával
egyetértve - hangsúlyozva, hogy meg kell keresni a valóban rászoruló kérelmezık kedvezıbb formában történı támogatásának
lehetıségét - egyhangú szavazással a következı határozatokat
hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
248/1993./IX.07./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
249/1993./IX.07./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1993./IX.07./számú határozata
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Hozzájárulás a Polgármester Úrnak a Hıtechnikai és Gépipari
Kft. felügyelı bizottsági tagságához, továbbá a Kft.-be önkormányzati képviselı választása
Dr. Frankó Károly polgármester néhány szóban ismertette az
elıterjesztés lényegét. Kérte a testületet, amennyiben az abban foglaltakkal egyetértenek, úgy járuljanak hozzá a felügyelı bizottsági tagságához, illetve dr. Farkas Zoltánt bízza meg
a testület a Hıtechnikai és Gépipari Kft.-ben az önkormányzat
képviseletével, illetve Kolohné Kulik Éva korábbi megbízatását
- melyet a polgármester írt alá - erısítse meg.
A Képviselı-testület dr. Frankó Károly polgármester felügyelı
bizottsági tagságával 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett, illetve dr. Farkas Zoltán megbízásával szintén 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett értett egyet,
és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
251/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul
polgármester úrnak a
gyomaendrıdi Hıtechnikai és Gépipari Kft.-ben
betöltött felügyelı bizottsági tagságához.
A Képviselı-testület, mint a Hıtechnikai
és Gépipari Kft. tagja
eddigi megbízatását megerısíti.
A Képviselı-testület 1993. szeptember 7étıl kezdıdıen nevezett megbízatását viszszavonja, s ezen idıponttól
alpolgármester urat bízza meg a
képviselet ellátásával.
Határidı: azonnal
Katolikus Egyházzal kötendı megállapodás
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt képviselıket, miszerint több alkalommal beszámolt már arról, hogy a
Mővelıdési Minisztériummal több alkalommal folytattak tárgyalásokat a katolikus egyháznak visszaadandó volt egyházi ingatlanok ügyében.
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Mint már az ülés elején említett, 10-én mennek fel ismételten
a minisztériumba, ahol az egyház vezetıivel is tárgyalva megállapodás születik a konkrét kártalanítási összegben, illetve
abban hogy az összeget mire fordíthatja az egyház. - Mint ismeretes az Október 6.lakótelepen általános iskola építésére
fordítják az összeget. Kérte a testületet, hogy az ülés elején kiosztott megállapodás
tervezetet, mely tulajdonképpen azokat az ingatlanokat tartalmazza, amelyekrıl a korábbi határozatok is szólnak, annyi eltéréssel, hogy nem az ingatlanok kerülnek az egyháznak átadásra, hanem az állami költségvetésbıl kártalanítást kapnak.
Kérte a testületet, hogy a tervezetet fogadják el, és a
határozatait vonja vissza.

számú

A Képviselı-testület a megállapodás-tervezettel egyetértve,
vita nélkül, egyhangú igen szavazattal a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1993./IX.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Endrıdi és a Gyomai Római Katolikus Egyházakkal
kötendı elımegállapodást az alábbiak szerint
fogadja el.

Elımegállapodás

Mely létrejött egyrészt Gyomaendrıd Város Önkormányzata (képviseli: dr. Frankó Károly polgármester), mint kezelı, másrészrıl az Endrıdi
és Gyomai Római Katolikus Plébánia (képviseli:
Iványi László plébános és Horváth János plébános), mint igénylı között az alábbi napon és
feltételek mellett.

1./

Fent megjelölt felek az 1991. évi
XXXII. tv. rendelkezéseire tekintettel az
egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére az alábbi feltételekkel megállapodnak.
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2./

Felek kijelentik, hogy a megállapodás
tárgyát képezı ingatlanok visszaigénylésének jogosságát a Mővelıdési
és Közoktatási Minisztérium igazolta,
ezen szerzıdés melléklete szerint.

3./

Az alábbi ingatlanok tulajdonjogának
megszerzésérıl
45.571.367.- Ft plusz 20.298.245.- Ft öszszesen
65.869.612.- Ft azaz
Hatvanötmillió-nyolcszázhatvankilencezerhatszáztizenkettı
00/100 forint ellenében lemond az Endrıdi és a Gyomai Római Katolikus Plébánia /Szeged-Csanádi
Egyházmegyei Hatóság, Szeged/, mely öszszegre a Plébániák /Szeged-Csanádi Egyház
megyei Hatóság, Szeged/ az 1991. évi
XXXII. tv. 2.§. /6/. bekezdésében foglaltak alapján az állami költségvetésbıl
igényel fedezetet 1993-94. évre.

a./

Gyomaendrıd, Mirhói út 1. sz. alatti ingatlan (5487. hrsz.), melyre vonatkozó
igényt a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a 35077/59/1992. sz. határozatával
hagyott jóvá.
Az épületben tanácsi bérlakások vannak.

b./

Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz.
alatti ingatlan (8406. hrsz.), melyre
vonatkozó igényt a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/60/1992. sz. határozatával hagyott jóvá.
Jelenleg Idısek Klubjaként funkcionál.

c./

Gyomaendrıd, Selyem út 103. sz. alatti ingatlan /Munkás u. 1./ (5807/4.
hrsz.), melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/19/1992. sz. határozatával hagyott
jóvá.
Jelenleg óvodaként mőködik.

d./

Gyomaendrıd V. k. 76. sz. alatti ingatlan
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(02356/2. hrsz.), melyre vonatkozó igényt
a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/61/1992. sz. határozatával hagyott
jóvá.
Jelenleg részben üres, részben lakás célját
szolgálja.
e./

f./

Gyomaendrıd, Blaha L. u. 25. szám
alatti (5930. hrsz.), melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és Közoktatási
Minisztérium a 35077/93/1992. sz. határozatával hagyott jóvá. Ezen ingatlan jelenleg mőhely és raktár célját
szolgálja, korábban iskola volt.
/Iskolaként több mint 10 éve nem üzemel./
Gyomaendrıd, Blaha L. u. 21. szám alatti
/Népház/ (5948. hrsz.) 1986 m2 ingatlan,
melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és
Közoktatási Minisztérium a 35077/54/1992.
sz. határozatával hagyott jóvá. Jelenleg
könyvtár és a Déryné Mővelıdési Ház mőködik benne.

g./

Gyomaendrıd, Hısök tere 7. szám (6023.
hrsz.), melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/36/1992. sz. határozatával hagyott
jóvá. Az ingatlan jelenleg iskola.

h./

Gyomaendrıd, Damjanich u. 1. sz.
(5008/1. hrsz. ), melyre vonatkozó igényt
a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/107/1992. sz. határozatával hagyott
jóvá. Az ingatlan jelenleg tornaterem.

i./

Gyomaendrıd, Blaha L. 11. sz. (5961.
hrsz.), melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium
a 35077/107/1992. sz. határozatával
hagyott jóvá. Az ingatlan jelenleg
iskola.

j./

Gyomaendrıd, Fı út 45. sz.
(5393. hrsz.), melyre vonatkozó igényt a
Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/107/1992. sz. határozatával hagyott
jóvá. Jelenleg az ingatlan iskola.
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k./

Gyomaendrıd, Polyákhalmi u. 1. (8313/3.
hrsz.), melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a
35077/62/1992. sz. határozatával hagyott
jóvá. Jelenleg orvosi rendelı és óvoda.

l./

Gyomaendrıd, Fı út 224. /volt Lenin út
5/1./ sz. alatti ingatlan (1797. hrsz.),
melyre vonatkozó igényt a Mővelıdési és
Közoktatási Minisztérium a35077/37/1992.
sz. határozatával hagyott jóvá.
Az ingatlan jelenleg iskola.

m./

Gyomaendrıd, Fı út 181. /volt
Lenin út 8./ sz.
alatti
ingatlan (72/2. hrsz.),
melyre vonatkozó igényt a
Mővelıdési és Közoktatási
Minisztérium
35077/120/1992. sz. határozatával hagyott jóvá.
Az ingatlan jelenleg iskola.

n./

Gyomaendrıd Fı út 222. szám alatti 2
db lakás, melyre vonatkozó igényt a
Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a 35077/77/1992. sz. határozatával
hagyott jóvá.

4./

Szent Imre Római Katolikus Plébánia a Jézus Szíve Katolikus Plébániával /SzegedCsanádi Egyházmegyei Hatóság, Szeged/ közösen 6 tantermes iskolát és közösségi házat kíván felépíteni 1994. évben.

5./

Fenti Plébániák /Szeged-Csanádi Egyházmegyei Hatóság, Szeged/ 1993. évre
2.000.000.- forintot a 4./ pontban szereplı ingatlan tervdokumentációjának elkészítésére igényel, míg a fennmaradó
63.869.612.- Ft-ot 1994. évben az épület
felépítésére igényel.

6./

Felek megállapodnak, abban, hogy a 3./
pontban felsorolt ingatlanok visszaigénylésérıl a megállapodást aláíró Plébániák
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/Szeged-Csanádi Egyházmegyei Hatóság, Szeged/ a megállapodás aláírásával lemondanak.
7./

Felek rögzítik, hogy az
elımegállapodás alapján a végleges
megállapodást a Magyar Katolikus Egyház Egyeztetı Bizottságának jóváhagyása után 30 napon belül megkötik.

8./

Az elımegállapodás aláírásával az Endrıdi
Római Katolikus Plébániával 1992. június
30-án, míg a Gyomai Római Katolikus Plébániával 1992. október 5-én kötött megállapodások hatályát vesztik.

9./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan
felépítéséhez szükséges közmővesített telket 1993. évben ingyenesen a fenti Plébániák /Szeged-Csanádi Egyházmegyei Hatóság,
Szeged/ tulajdonába adja.

10./ Ezen megállapodást Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
252/1993. (IX.
07.) számú határozatával jóváhagyta.

dr. Frankó Károly Iványi László
polgármester
plébános

Horváth János
plébános

A Képviselı-testület ezen határozatának meghozatalával egyidejőleg a 142/1992./VI.30./, valamint a 235/1992./IX.22./ számú határozatait
visszavonja.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az elımegállapodás megkötésével.
Határidı: 1993.szeptember 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

PECTEN Kft. ingatlan ügye
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Dr. Frankó Károly polgármester a téma megvitatása elıtt felkérte az ülésen még jelenlévı képviselık, valamint hivatali
dolgozók figyelmét arra, miszerint a továbbiakban elhangzók
üzleti érdekeket érintenek, ezért a hallottakat ennek megfelelıen bizalmasan kezeljék.
Tájékoztatta a tisztelt jelenlévıket, hogy PECTEN Kft.-nél,
mint tulajdonos társ az önkormányzat könyvvizsgálói jelentést
készíttetett. A jelentésben foglaltak ismertetésére felkérte
Csorba Csaba jegyzı urat.
Csorba Csaba jegyzı a Józsa Béla könyvvizsgáló által készített
jelentést ismertette a tisztelt Képviselı-testülettel. /A jelentés az I.972/1993. iktató számú ügyiratban mindenkor megtalálható./
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen elmondta, a Kft.
magánszemély tagjai felajánlották az önkormányzatnak, hogy annak üzletrészét megvásárolják.
Javasolta továbbá a testületnek, hogy az írásos elıterjesztések között szereplı PECTEN Kft. területvásárlási kérelmet a
testület utasítsa vissza.

A Képviselı-testület tagjai a könyvvizsgálói jelentés ismeretében egyetértettek abban, hogy az önkormányzat a PECTEN Kft.ben lévı üzletrészét a Kft. magánszemély tagjai részére eladja.
A testület a konkrét eladási árat nem határozta meg, célszerőnek tartotta a a polgármester urat megbízni a tárgyalásokkal.
Elképzelésük szerint a bevitt apport érték szerinti megvásárlás az önkormányzat számára megfelelı lenne.
A fentieknek megfelelıen a testület 16 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
PECTEN Kft. területvásárlási kérelmét elutasítja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1993./IX.07./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
PECTEN Kft.-ben lévı üzletrészét a Kft.
magánszemély tagjai részére eladja.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert üzletrész eladás lebonyolításával.
Határidı: 1993. szeptember 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
Valach képviselıtárs által javasolt témát vitassa meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szükségesnek tartotta az önkormányzat álláspontjának kialakítását a közalkalmazottak
1994. január elsejei bérfejlesztése körül kialakult helyzetrıl.
Véleménye szerint az önkormányzat nem tőrheti szó nélkül, hogy
a Kormány ilyen komoly terhekre kötelezze az önkormányzatokat.
Véleménye szerint tiltakozásukat kell kifejezni az önkormányzati érdekképviseleti szervek felé.
A testület a javaslattal egyetértve 13 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
255/1993./IX.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott 1994. január 1-tıl
kötelezıen érvényben lévı bértáblázatában
meghatározott bértételek alkalmazásához az
önkormányzatokra történı áthárítását a
Kormány által tervezettek szerint a maga
részérıl visszautasítja.
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy tiltakozásukat az önkormányzati
érdekképviseletek felé jelezze.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester több bejelentés, interpelláció,
kérdés nem lévén az ülést bezárta.
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K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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