Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. szeptember
28-i rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán alpolgármester, Gellai József alpolgármester
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár Béla, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık
Csorba Csaba jegyzı, Balogh Károlyné, Kolohné
Kulik Éva, Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Nagy
Mária, Pápai Pálné, Timárné Binges Irén csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı.
Kovács Gábor, Farkas Istvánné, Ladányi Gáborné,
dr. Kovács Béla, Gubucz József, R. Nagy János ,
dr. Csoma Antalné , Szabó Istvánné, intézményvezetık a 2. napirendi pont tárgyalásánál hozzászólási és tárgyalási joggal,
Nagy Gáborné, és Bíró Károly pályázók, a
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi állásra beérkezett pályázatok elbírálásánál hozzászólási és
tárgyalási joggal,
érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok, és a sajtó képviselıi.

Dr. Frankó Károly polgármester, köszöntötte a tisztelt képviselıket , a hivatal dolgozóit, az oktatási intézmények vezetıit, és valamennyi megjelentet. Megállapította a képviselıtestület 15 fıvel határozatképes. Indokoltan hiányzott egy fı
Martinák Csaba képviselı. Hornok Béláné, Pocsaji Zsolt, és
Hunya Lajos képviselık távolmaradásukat nem jelezték. Dr. Kovács Béla képviselı jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt
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szeretne korábban eltávozni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Kulcsár László és
Knapcsek Béla képviselıket.
Ezek után röviden az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak
eseményeirıl kívánt szólni.
Szeptember 9-én Kolohné Kulik Évával a Vagyoncsoport vezetıjével, a gyomaendrıdi egyházak képviselıivel a Miniszterelnöki
Hivatalban az Egyeztetı Bizottság ülésén vettek részt, ahol
döntöttek a gyomaendrıdi Katolikus Egyház ingatlanjainak sorsáról.A Kormánytól a gyomaendrıdi Katolikus Egyház 66 millió
forintot kap egy új iskola épület kialakítására.
Szeptember 10-én megtörtént a Pásztor J. úton épült új piactér
átadása.
Szeptember 11-én a 2.sz. Nyugdíjas Klub 10 éves fennállásának
évfordulójára rendezett ünnepségen vett részt.
Szeptember 14-én a Földmővelésügyi Minisztériumból dr. Tóth
Árpád úr járt Gyomaendrıdön. Megbeszélést folytatott a Városüzemeltetı Bizottság elnökével és a helyi szakemberekkel az
önkormányzati tulajdonban lévı holtágak sorsáról.
Szeptember 15-én a Kulturális Bizottság ülésén vett részt.
Szeptember 16-án a Békés Megyei Múzeumok igazgatójával megtekintették a lassan átadásra kerülı képtárat.
Szeptember 20-án Nagy Máriával a müszaki csoport vezetıjével
Szegeden voltak, a MATÁV igazgatójánál. Sajnos semmi bíztatót
nem kaptak arra vonatkozólag, hogy a következı években a
gyomaendrıdi telefon hálózat bıvítésre kerül.
Szeptember 21-én a Pénzügyi Bizottsági, valamint a Szociálisés Egészségügyi Bizottság ülésein vett részt.
Szeptember 22-én a Mővelıdési Központ igazgatójával Szegeden
voltak. A Szegedi Körzeti Tv stúdióvezetıjével Bán János úrral
folytatott tárgyalás sajnos nem vezetett eredményre.
Szeptember 23-án a Városfejlesztési Bizottság ülésén elfogadásra került Szőcs Ákos tervezı által készített Szabadság téri
zöldterület rendezési terve. A Bizottság javasolja a képviselı-testületnek , hogy a Szabadság tér rendezési tervét fogadják el.
Szeptember 24-én dr. Kovács Béla képviselıvel megyegyőlésen
voltak.
Október 1-én a Nagyenyed Város Polgármesterétıl kapott meghívásnak tesznek eleget. Remélik, hogy a testvérvárosi kapcsolat
kialakítása eredményes lesz.
Október 4-én a Gyomaendrıdi pártok , egyházak ,és intézmények
vezetıivel Október 23. megünneplésének lehetıségérıl fognak
tárgyalni.
Végezetül megkívánta jegyezni, hogy a testület Hajdú László
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi állásra korábban benyújtott
pályázatát illetıen, sem formai, sem pedig tartalmi hibát nem
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követett el. Hajdú László állítása szerint az alpolgármesterek
felé levélben jelezte, miszerint pályázatát továbbra is fenntartja, azonban a munkáltatónak ezt nem jelezte.
Miután sem az alpolgármestereknek, sem a képviselıknek napirend elıtti bejelentése nem volt, így az alábbi napirendre
tett javaslatot, mely javaslatot a testület elfogadott.
Napirend:
1./

Az Önkormányzat 1993.évi költségvetésének módosítása

2./

Intézmények átvilágításának kiértékelése

3./

Bejelentések

Az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elsı napirendi
pontot, kérte a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
A napirenddel kapcsolatosan hozzászólások nem hangoztak el ,
a polgármester kérte a Képviselı-testületet a rendelet megalkotására. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag -15 fı igen szavazattal megalkotta

Intézmények átvilágításának kiértékelése

Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a második napirendi
pontot. Javasolta a képviselı-testületnek, hogy értékeljék kü-
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lön a városban mőködı óvodák, általános iskolák, és középiskolákról készült szakmai jelentést.
Kérte az óvodák szakmai elemzésével kapcsolatos véleményeket.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy az átvilágítás tanúbizonyságot tesz arról, a lakosságnak szüksége van az óvodákra. A dologi és tárgyi feltételeken mindenképpen szükséges
lenne javítani, ezért javasolta, hogy az 1994. évi költségvetés készítésénél ezt mindenképpen vegyék figyelembe. Elfogadásra javasolta a jelentést.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén elfogadásra javasolta az óvodák szakmai elemzésérıl szóló jelentést.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és - 15 fı igen
szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256 /1993/IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı -testülete a városban mőködı óvodák szakmai elemzésérıl készült
jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal

Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen az általános iskolák szakmai elemzésérıl szóló jelentéssel kapcsolatban kérte a
véleményeket, hozzászólásokat.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, a jelentésbıl látszik, a szakemberek egy átfogó szakmai elemzést végeztek az
iskolák munkájáról. Véleménye szerint óriási nyereségként fogható fel ennek a munkának az elvégzése. Az 1.sz. Általános iskolában végzett elemzés eredményeként a szakemberek elismeréssel szólnak az ott dolgozó pedagógusok eredményes oktató nevelı munkájáról. Azonban az általános iskolákról szóló jelentést mindenképpen egy témaként kell kezelni, és a 1994. évi
költségvetés készítésénél erre figyelemmel kell lenni.
Dr. Kulcsár László képviselı hasonló elvi következtetést tud
levonni az iskolák helyzetével kapcsolatban is. A szakmai részek értékelését véleménye szerint hozzáértı szakembereknek
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kell elvégezni. Azonban a dologi és tárgyi feltételeknél tapasztalt hiányosságok feltétlenül megszívlelendık, a következı évi költségvetés készítésénél ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök számára elsıdlegesen jelentésbıl az tükrözıdik ,hogy az iskolák milyen a felszereltséggel, és szociális körülményekkel rendelkeznek. Kétségtelen
azonban ,hogy a pedagógusok munkájáról szerzett tapasztalatokat sem lehet figyelmen kívül hagyni.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye szerint a régi hagyományt felelevenítve, célszerő lenne újból bevezetni az iskoláknak az iskola értesítıt. Az átvilágítás során szerzett
tapasztalatok egy részét az iskola értesítın keresztül a lakosság felé is publikálni lehetne.
Jenei Bálint képviselı emlékeztette a testületet, miszerint az
átvilágításra elsısorban azért került sor, hogy az intézmények
anyagi helyzetérıl világosabb képet kaphassunk. Az átvilágítás
során szerzett tapasztalatok a 1994. évi költségvetés tervezés
szempontjából mindenképpen hasznosnak tekinthetı. Véleménye
szerint a város mindenképpen büszke lehet arra, hogy az általános iskolák teljesítményeit tekintve megyei szinten is megállják a helyüket. A 3. sz. Általános iskola feltételeit tekintve elmaradottabbak a másik két általános iskolától. A
költségvetés készítésénél erre a tényre jobban oda kellene figyelni. Elfogadásra javasolja az általános iskolák szakmai
elemzésérıl készült jelentést.
Farkas Istvánné 2.sz. Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy a másik két iskoláról készült szakmai elemzést nem ismeri. Azt azonban elkívánta mondani, hogy egy tantárgyhoz mérten
nem lehet egy tantestület munkáját megítélni, áttekinteni. Véleménye szerint ez a szakmai átvilágítás egészében nem tudja
eldönteni melyik iskolában milyen munka folyik. Szerteágazóbban kellene a felméréseket elvégezni ahhoz, hogy pontosabb képet kaphassunk egy intézmény munkájáról.
Ladányi Gáborné 3.sz. Általános Iskola igazgatója az eddigi
hozzászólásokból azt a következtetést vonta le ,hogy a képviselı-testület tagjai megértik a 3.sz. Általános iskola problémáját. Az alapvetı problémája az iskolának az, hogy a gyermekközösség nagyon heterogén összetételő. Véleménye szerint a
szakmai színvonalon csak úgy lehetne javítani, ha a differenciálás megoldható lenne, azonban ezt csak többletköltséggel
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lehetne
megvalósítani.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester nem akarja az 1.sz. Általános
Iskolát feltétlenül kiemelni, de a jelentésben leírtakat miszerint; "... a fentiek alapján leszögezhetı, hogy egyéni arculatát tudatosan vállaló iskoláról kaptunk képet. A gondosan,
nagy pedagógiai felkészültséggel tervezett oktató-nevelı munka
vezérfonalai az erkölcs és a tudás. Az iskola falait elhagyók
éveken át ethosszá rendezıdı morális útravalóval és biztos
tantárgyi tudással lépnek ki. Erre lehet a további fejlesztést, önfejlesztést alapozni. Fıleg így, ha az autonómia magas
fokát is viszik magukkal a tanulók. " Mindezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Dr. Frankó Károly polgármester idézett a 2.sz. Általános Iskola szakmai elemzésébıl:."... A 2. sz. Általános Iskola tantestületének 22 tagja adta be azt a kérdıívet, amellyel egyes nevelési területek fontosságáról mondtak véleményt. 70/%-ot el
nem érı következetességüket kihagyva a csoportból 12 fı válaszaiból lehetett további számításokat végezni. Ezen kis tantestületi csoport elsı helyre tette a rugalmasságot ( 100 %) .
Ezt az önállóság ( 71%) követte, majd az emberi kapcsolatok (
48% ). A teljesítményelvárás 22 %-kal az utolsó elıtti helyre
került, a fegyelem ( 0% )pedig az utolsóra ." Köztudott dolog,
hogy pár éve az iskolában személyi ellentétek voltak az akkori
igazgató és néhány pedagógus között. Nyilvánvaló, hogy mindez
az iskolában folyó munkára is rányomta a bélyegét. Véleménye
szerint az iskola igazgatókon igen sok múlik abban a tekintetben ,hogy egy iskola milyen eredményeket képes elérni, és
ez semmiképpen nem árt sem az iskolának sem az ott dolgozó pedagógusoknak.
Szeretı Béla bizottsági elnök ,a Pénzügyi Bizottság véleménye
szerint magasszintü szakmai elemzı munkát végeztek a szakemberek az átvilágítás során. Az átvilágításból világosan látható,
hogy az oktatásra szánt pénzeszközbıl elvenni, átcsoportosítani nem lehet. Az oktatáson belül kell megtalálni azokat a pontokat, ahol átcsoportosítással esetleg pénzt lehet felszabadítani. Az iskolák szakmai munkájához és mőködéséhez mindenképpen azonos feltételeket kell biztosítani. A feltételek biztosításánál kívánja megjegyezni, hogy a 2.sz. Általános Iskola
alsó tagozataiban "extra " oktatási programokkal is dolgoznak
/ÉKP, NYIK program/. Tekintettel az intézmények szőkös anyagi
helyzetére, véleménye szerint a jövıben ezeknek a programoknak
a beindításához szükséges anyagi fedezetet, pályázat útján,
vagy szülıi támogatás keretében kellene megteremteni.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök, mint szülı kívánt hozzászólni. Véleménye szerint a három iskola önálló arculatát ismerhették meg ebbıl a szakmai elemzésbıl. Elismeréssel szólt arról, hogy a szülınek lehetısége van arra, hogy a gyerek tehetségét figyelembe véve tetszésének megfelelı iskolát válaszon.
Véleménye szerint annak megfelelıen kellene az iskola mőködéshez szükséges anyagi feltételeket biztosítani, hogy melyik iskolába hány gyermek kerül beíratásra.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén javasolta a testületnek az általános iskolákról szóló szakmai
elemzést elfogadni.
A Képviselı-testület a jelentést egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257 /1993/IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a városban mőködı általános iskolákról szóló szakmai
elemzést elfogadta.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület véleményét a
Középiskolák szakmai elemzésérıl.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye szerint a rendszerváltás során a középiskolák igen nehéz helyzetbe kerültek.
Szembe kell nézni azzal a ténnyel ,hogy a mőködésük jobbítása
érdekében esetleg a középiskolák kérni fogják, hogy a megye
fennhatósága alá kerüljenek. A jelentésbıl kitőnik, hogy a
Kner Imre Gimnáziumban dolgozó pedagógusok igen szép és eredményes munkát végeznek.
Dr. Kovács Béla képviselı, mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója elmondta, hogy város és kultúrtörténeti szempontból is
igen fontos szerepe van az intézmények átvilágításának. Az elkövetkezı években igen jól lehet majd mőködni ezeknek az adatoknak a birtokában. Véleménye szerint a differenciálásnak
igen fontos szerepe van abból a szempontból, hogy nem mindegy
, a gyerek milyen alapismerettel rendelkezik amikor felkerül a
középiskolába. Tapasztalatai szerint a helyi általános iskolákból a gimnáziumba kerülı gyerekek megfelelı alapismerettel
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rendelkeznek.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy azok a jó irányú
kulturális programok, amelyek a két középiskolában eddig is
megrendezésre kerültek, gondol itt a Bethlen és a Kner Napokra, továbbra is kerüljenek megrendezésre . A jövıben ezeknek a
programoknak a megrendezésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni
, több reklámra lesz szükség, és amennyiben az iskoláknak
szüksége van rá, anyagilag is támogatni kell ezeknek a programoknak a megrendezését.
Miután több hozzászólás nem hangzott el, javasolta a középiskolák szakmai elemzésérıl szóló tájékoztatás elfogadni.

A Képviselı-testület a jelentést 14 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testületet
258 /1993./IX. 28./számú határozat

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a középiskolák szakmai elemzésérıl szóló jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a Zeneiskola szakmai
elemzésérıl készült jelentéssel kapcsolatos véleményeket.
Miután vélemény, hozzászólás nem hangzott el a polgármester
kérte a jelentést elfogadni.
A Képviselı-testület a jelentést egyhangúlag - 15 fı igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/1993./IX. 28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Zeneiskola szakmai elemzésérıl szóló szakmai jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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Dr. Frankó Károly polgármester ezek után javasolta a testületnek, hogy határozatban rögzítsék miszerint a Képviselıtestület a város oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusoknak az eddig végzett munkájukért elismerését és köszönetét fejezi ki. A Képviselı-testület a költségvetés készítése során
igyekszik az oktatási intézmények azonos feltételeinek megteremtésére.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag
-15 fı igen szavazattal- a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı -testülete
260 /1993./IX.28./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város
oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusoknak
az eddig végzett munkájukért elismerését, és
köszönetét fejezi ki.
A Képviselı-testület a 1994. évi költségvetés
készítése során, igyekszik az oktatási intézmények azonos feltételeinek biztosítására.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester végezetül kérte testületet,
hogy az oktatási intézmények átvilágításának számszaki adatait fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot vita nélkül egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
261/1993./IX.28./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az oktatási intézmények átvilágításának anyagát elfogadja és az 1994. éves költségvetés megvitatásakor az átvilágítás tapasztalatait figyelembe
veszi.

Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Dr. Frankó Károly napirenden kívül kérte a testületet, hogy a
Szabadság tér zöldterületének megtervezésére kiírt pályázat
készítıjének, akit a Városfejlesztési Bizottság ülésén meghívtak a jelen testületi ülésre, lehetıséget adjon az általa készített pályázat rövid ismertetésére.
A Képviselı-testület egyetértve a javaslattal lehetıséget biztosított a terv ismertetésére.
/A terv néhány részlete az ülés ideje alatt a tanácskozóteremben volt megtekinthetı./
Szőcs Ákos kerttervezı mérnök megköszönte a lehetıséget, néhány szóban ismertette szakmai munkásságát majd pedig az általa készített terv lényeges elemeit, javaslatot tett a megvalósítás ütemezésre. Nagyon értékesnek találta és a tervben
fennmaradásra javasolta a városháza körüli oszlopos tölgyeket,
illetve a templomkert védett természeti területét. Fontosnak
tartotta a közlekedés bizonyos fokú átszervezését a fıtér vonatkozásában. Természetesen a pályázathoz költségvetést is készített, mely szerint a fıtér zöldterület rendezése - a volt
piactérrel együtt - körülbelül 15 millió forintba kerülne.
A munka ütemezésénél nagyon fontosnak tartotta, hogy az elsı
ütemben a különbözı közmővek elhelyezése, illetve a fák ültetése történjen meg.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a rövid ismertetıt.
Elmondta, hogy a tervpályázatot a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottság a szeptember 23-i ülésén megvitatta, azt elfogadásra javasolta a testületnek.
A fentiek figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy a
Szőcs Ákos által készített zöldterület rendezési tervet fogadják el.
A testület a javaslatnak megfelelıen 13 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/1993./IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Szabadság tér és a volt piactér
zöldterületének rendezési tervét elfogadja.
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Határidı: folyamatos
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a Katona József Mővelıdési Központ által benyújtott kérelmek elbírálásában döntsön a testület, miután az igazgatónı jelezte,
hogy más fontos elfoglaltsága miatt szeretne eltávozni.
A Képviselı-testület

a kérésnek helyt adott.

Vadvirág Táncegyüttes külföldi utjához támogatás kérése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést mind a Kulturális, mind pedig a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Megyeriné Csapó Ildikó igazgató a kérelem kiegészítéseként elmondta, természetesen a csoport szeretne a meghívásnak eleget
tenni, hiszen annak visszautasítása nem vetne jó fényt sem az
együttesre, sem pedig a városra. Nyilvánvalóan nagyon lényeges
dolog a pénz elıteremtése, hiszen közel 3 millió forintról van
szó. Sajnos a szponzorok felkutatása nagyon nehéz a mai helyzetben, de igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy
minél több támogatót találjanak. Elmondta, hogy a táncegyüttes
fennállása óta ez a legnagyobb út, melyre meghívást kaptak.
Ismételten kérte a testületet, hogy a kért támogatást biztosítsák a csoport részére.
Be kívánta jelenteni a tisztelt Testületnek, hogy a kiutazó
delegáció vezetésére felkérték dr. Frankó Károly polgármester
urat.
Dr. Frankó Károly polgármester
kérte a testület véleményét.

megköszönte a kiegészítést és

Dr. Kulcsár László képviselı a maga részérıl támogatta a kérelmet. Véleménye szerint az együttes nem érdemtelen rá.
Bátori Gyula képviselı ezzel ellentétben a támogatás ellen
volt. Akkor, amikor a városnak nincs pénze, hitelt kell felvennie a már korábbi kötelezettsége teljesítéséhez is.
Dr. Kovács Béla képviselı egyetértett ugyan azzal, hogy a pénzek odaítélésével csínnyán kell bánni, ugyanakkor azok a gyerekek akik az együttesben táncolnak nem érdemtelenek a támogatásra. A gyerekek a város hírnevét fogják növelni. A maga ré-
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szérıl a támogatás megadását javasolta.
Jenei Bálint képviselı is egyetértett azzal, hogy a város nehéz anyagi helyzetben van, ugyanakkor a támogatás kedvezı elbírálását javasolta. Ha város akarunk lenni -, mondta a képviselı, akkor a város kulturális, sportéletéért is áldozni kell.
A városi ranghoz hozzá tartozik, és nélkülözhetetlen az oktatás, a sport és a kultúra, a hagyományok ápolása is.
Hornok Lajosné képviselı véleménye szerint is támogatni kell
az együttest. Ugyanakkor tisztelettel felhívta a Mővelıdési
Ház igazgatójának figyelmét arra, hogy az alaptevékenység biztosítása a bevételek növelése miatt ne szenvedjen csorbát.
Pápai Pálné csoportvezetı, mint éveken keresztüli táncos gyermek édesanyja felhívta a testület figyelmét arra, miszerint
azok a gyerekek, akik az együttesben táncolnak szabadidejük
jelentıs részét áldozzák fel a siker, a város hírnevének növelése érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a támogatás odaítélését.
A testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
263/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mővelıdési Központ Vadvirág Néptánc Együttese részére
500.000 Ft támogatást biztosít.
A forrás kijelölésérıl a Képviselı-testület a
IV. negyedévben dönt.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
fedezet kijelölése után az 1993. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

A határozat meghozatala után szót kért dr. Valach Béla képviselı.
Dr. Valach Béla

képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a meghí-
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vást melyik tánccsoport kapta?
Megyeriné Csapó Ildikó igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, a meghívás konkrétan a gyermekcsoport részére érkezett.
Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola igazgatója,
mint a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi tagja támogatásként felajánlotta az alapítvány nevében egy kiutazó gyermek
repülıjegyének árát.
/Dr. Kovács Béla képviselı iskolai elfoglaltságára hivatkozva
eltávozott. Jelenlévık száma 14
fı./

A Mővelıdési Központ pótelıirányzat kérése
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a Városfejlesztési
Bizottság a korábbi véleményét fenntartva a felújítási támogatás megadását nem támogatta.
Megyeriné Csapó Ildikó igazgató hangsúlyozni kívánta, az intézmény a munkák elvégzését a testület korábbi döntése alapján
rendelte meg.
Szeretı Béla képviselı hangsúlyozta, miután a kérelem és a
munka elvégzésének jogosságát a polgármester úr alátámasztotta, így a bizottság annak elfogadása mellett döntött.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként, véleményét
fenntartva javasolta a pótelıirányzat biztosítását a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen.

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 3
ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/1993./IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mővelıdési Központ részére a Katona József Mővelıdési
Ház nagytermének felújítására 200.000 Ft pótelıirányzatot biztosít.
A támogatás kiutalása számlamásolat csatolása
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mellett, a számlaértéknek megfelelıen történhet.
A forrás kijelölésérıl a Pénzügyi- és Ellenırzı
Bizottság javaslatára a Képviselı-testület
1993. IV. negyedévében dönt.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
fedezet kijelölése után az 1993. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Intézményvezetık alapbérének rendezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve egyhangú szavazással, 14 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/1993./IX.28./számú határozata

Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi állására kiírt pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, miszerint a kiírt pályázatra 3 személy jelentkezett. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság ülésére mindhárom pályázó meghívást kapott, azonban Ollé
úr már a Bizottsági ülésen sem jelent meg.
A bizottság meghallgatva a pályázókat Nagy Gáborné pályázatát
fogadta el, és javasolta a testületnek a Gyomaendrıdi Híradó
szerkesztési feladatainak ellátásával történı megbízását.
Miután a pályázat kiírásáról rendelkezı határozatban nem került rögzítés sem az, hogy fı vagy mellékállásban kívánja a
testület a feladatot elláttatni, sem pedig a szerkesztı javadalmazása, így az elızetes megbeszélés fıállásról szólt, okulva a korábbi tapasztalatokból. Mint a határozati javaslatban
is szerepel, Nagy Gáborné fı állásban bruttó 30.000 Ft/hó bérért vállalná a szerkesztıi feladatokat.
A maga részérıl a Kulturális Bizottság javaslatát támogatta. A
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Gyomaendrıdi Híradóra véleménye szerint szükség van. Mindenképpen kell a városnak egy független, objektíven tájékoztató
lap.
Az elmúlt évek tapasztalata bebizonyította, hogy mellékállásban jó újságot szerkeszteni nem lehet.
Bátori Gyula képviselı úgy emlékezett, a testület egyszer már
döntött arról, a Gyomaendrıdi Híradó felesleges, és a város
híreit, a rendeleteket a Gyomaendrıdi Szó-Beszédben jelentetik
meg. Egy városnak egy városi lap elegendı.
Szeretı Béla bizottsági elnök aggodalmát fejezte ki, miszerint a költségvetésbe nem fog beleférni az újság, illetve a
lap szerkesztıjének bér és egyéb költsége.
Dr. Kulcsár László képviselı a pályázatot megfelelınek tartotta, ugyanakkor egyetértett abban, hogy finanszírozási problémák vannak.
Kérdés, hogy akkor amikor a város egyre nehezebb költségvetési
helyzetbe kerül, tud-e pénzt szorítani erre is. A maga részérıl nem lát rá anyagi fedezetet.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint ha két lap is van a
városban, akkor azoknak olyanoknak kell lenni, amelyek önmagukat eltartják.
A város nincs abban a helyzetben, hogy a jövı évi költségvetés
ismerete nélkül döntsön e kérdésben.
Véleménye szerint nem szabad most újra indítani az újságot.
Amennyiben mégis dönteni kell, nehezen tudja elképzelni hangsúlyozta a képviselı úr, hogy vidékrıl átjárva megfelelı
színvonalon el lehet látni az újságot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint ketté kell
választani a témát. Egyrészt a kiírt pályázatról kell dönteni,
másrészt pedig a Gyomaendrıdi Híradó sorsáról. A városnak kell
az újság, akkor annak költségét is fel kell vállalni. Véleménye szerint a lakosságnak is szükséges, hogy független tájékoztatást kapjon.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint a testületnek a korábbi
döntésével szemben következetesnek kell lennie, hiszen korábban nem a lap megszüntetése, csupán annak szüneteltetése mellett döntött, illetve testületi döntés született arra, hogy
pályázat útján kerül betöltésre a szerkesztıi állás.
Gellai József alpolgármester véleménye szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az újság a városban közel 2 ezer
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példányban jelenik meg, több száz családhoz jut el havonta.
Ezt követıen a polgármester rövid szünetet rendelt el.
A szünet után a jegyzı felolvasta a képviselı-testület 1993.
június 6-i ülésének döntését a Gyomaendrıdi Híradó vonatkozásában.
Kruchió Lajos képviselı a júniusi döntés figyelembevételével a
maga részérıl a Híradó újbóli megjelentetését támogatta.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint akkor, amikor a
testület a pályázat kiírása mellett döntött, még kedvezıbb
helyzetben volt. Idıközben olyan nehezítı körülmények léptek
közbe, melyek alapján a kiírt pályázat elbírálásától a testületnek célszerő eltekinteni.
Gellai József alpolgármester véleménye szerint az önkormányzat
most sincs rosszabb helyzetben, mint néhány hónappal ezelıtt,
az újságot nem anyagi okok miatt szüneteltette, hiszen a szerkesztı munkájával volt gondja. Véleménye szerint ha jó újságot
akar a város, annak meg kell fizetni az árát.
Hangya Lajosné bizottsági elnöknek az volt a véleménye, hogy
az újságot ki kell adni vállalkozásba, melyhez éves szinten
1,5 millió forintot biztosít.
Dr. Frankó Károly polgármester megkérte a két pályázót, hogy
az elhangzottak alapján nyilatkozzanak, fenntartják-e továbbra
is pályázatukat, és kevesebb javadalmazásért, esetleg "mutatványszám" készítése mellett is vállalják-e a szerkesztıi állást.
Nagy Gáborné pályázó elmondta, hogy pályázatát továbbra is
fenntartja, úgy érzi az elvárásoknak szakmai gyakorlata, képzettsége alapján meg tud felelni, azonban a maga részérıl a
fıállású szerkesztıi állást és bruttó 30.000 Ft munkabért kér.
Hangsúlyozta, hogy mint a pályázatban is leírta a kiadási
költségek csökkentésére törekedne, mindenképpen a nyomdai
költségeket kellene lecsökkenteni.
Bíró Károly pályázó vállalta, amennyiben a képviselı-testület
igényli, úgy javadalmazás nélkül vállalta a mutatványszám elkészítését 1-2 hónap vonatkozásában.
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Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke, alpolgármester a vita alapján a Kulturális Bizottság mindkét pályázatot
támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Kulturális Bizottság módosító indítványát figyelembe véve elıször Bíró Károly pályázatáról, illetve az alábbi határozati
javaslatról döntsön.
A Képviselı-testület Bíró Károly pályázatát elfogadja. A
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztésével két próbaszám erejéig megbízza. A próbaszámoknak november-december hónapokban kell megjelennie, melyért javadalmazást a szerkesztı nem kap.
Javasolta továbbá, hogy az 1994. évi költségvetés ismeretében
a Gyomaendrıdi Híradó további megjelentetésérıl döntsön a testület.
A fenti határozati javaslatot a testület 11 igen szavazattal,
2 tartózkodással elfogadta.
Gellai József alpolgármester nem szavazott.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/1993./IX.28./számú határozata

Ladányi Gáborné igazgató magasabb fizetési osztályba sorolása
Dr. Frankó Károly polgármester a Kulturális Bizottság által
támogatott elıterjesztés elfogadását javasolta.
A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadva, egyhangú
szavazattal, vita nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kjt.
63. § /5/bekezdése alapján
iskolaigazgatót a "D" közalkalmazotti osztály 9es fizetési fokozatából "F" közalkalmazotti
osztály 9-es fizetési fokozatba sorolja 1993.
október hó 1. napjától.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy átsorolásról intézkedjen.
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Határidı: 1993. okt. 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Hornok Lajosné könyvtárvezetı magasabb fizetési osztályba sorolása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Kulturális Bizottság elıterjesztésének elfogadását.
A testület az elıterjesztést vita nélkül, 13 igen szavazattal,
1 tartózkodással elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Kjt. 63. § /5/ bekezdése alapján
könyvtárvezetıt az "E" közalkalmazotti osztály 11-es fizetési fokozatból
"F" közalkalmazotti osztály 11-es fizetési
fokozatba sorolja 1993. október hó 1. napjától.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert
az átsorolás elkészítésére.
Határidı: 1993. okt. 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

2. számú Általános Iskolában mőködı ifjúsági tagozat új évfolyamának beindítása és pótelıirányzat kérése
Dr. Frankó Károly polgármester a Pénzügyi- és Ellenırzı Bizottság, valamint a Kulturális Bizottság által beterjesztett
elıterjesztést javasolta elfogadni.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a 2. szá-
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mú Általános Iskolában mőködı ifjúsági tagozat
részére 205 ezer forint önkormányzati támogatást biztosít.
A Képviselı-testület a fedezetet 1993. IV.
negyedévében jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a fedezet kijelölése után az 1993.
évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után szót kért dr. Valach Béla képviselı, bizottsági elnök.
Dr. Valach Béla ellenszavazatának indoklásaként elmondta,
hogy a szavazatakor figyelembe vette az általános iskolák
szakmai átvilágításának megállapításait, mely alapján megítélése szerint a szakmai megállapítások figyelembevételével az
intézmény az ifjúsági tagozat költsége saját költségvetésükbıl
biztosítható lenne.
Orvosi ügyelet kialakítására pótelıirányzat kérése
Dr. Frankó Károly
fogadását.

polgármester javasolta az elıterjesztés el-

A Képviselı-testület az elıterjesztést 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
270/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
a Központi Orvosi Ügyeleten az elıterjesztésben
meghatározott munkák elvégzésével. Az átalakítási munkálatok elvégzésének költségét maximum
350.000 Ft értékig számla ellenében biztosítja.
A Képviselı-testület a fedezet kijelölésérıl a
IV. negyedévben dönt.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a fedezet kijelölése után az 1993.
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évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Szabóné Vaszkó Edit (a munkák elvégzéséért, valamint a számlák benyújtásáért)
Dr. Varga Géza egészségügyi vállalkozása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a
Szociális Bizottság elıterjesztését elfogadni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/1993./IX.28./számú határozata

Pénzeszköz átcsoportosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális- és
Egészségügyi Bizottság elıterjesztésének elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
272/1993./IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az átmeneti segély szakfeladatról 131.250.- Ft átcsoportosítását rendeli el az igazgatási szakfeladat dologi kiadásaira.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az átcsoportosítást a költségvetési rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
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Költségvetési változás létszámátcsoportosítás miatt
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a
Pénzügyi-Ellenırzı, valamint a Szociális- és Egészségügyi Bizottság elıterjesztésének elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
273/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
53/1993./III.23./ számú határozatnak megfelelıen az Egészségügyi Gondnokságtól 2 fı létszámot, annak bérét és dologi kiadását a Városi
Gondozási Központhoz átcsoportosít.
Ezért:
-Az Egészségügyi Gondokságtól 1993. május
01-tıl 196.000 Ft bért, 86.240 Ft TB. járulékot, valamint 24.000 Ft dologi kiadást, összesen 306.240 Ft-ot zárol, egyben a Városi Gondozási Központ költségvetését 306.240 Ft összköltséggel, ezen belül
196.000 Ft bérrel, 86.240 Ft TB. járulékkal, valamint 24.000 Ft dologi kiadással
megemeli.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetési rendelet fentiek szerinti módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A gyomaendrıdi Romai Katolikus Egyházak ingatlan visszaigénylési ügye
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazással elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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274/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
megállapodást az elıterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az iskola felépítéséhez szükséges terület
megosztását rendelje meg, a szerzıdést a terület átadására a katolikus egyházakkal kösse
meg.
Határidı: 193. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Egyházi ingatlanok vagyonértékelési díjára pénzügyi fedezet
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztés elfogadását. Tájékoztatta a testületet arról, miszerint az egyházi
ingatlanok vagyonértékelését a Mővelıdési Minisztérium messzemenıkig elismerte és példaértékőnek minısítette.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzati igazgatási feladatok dologi kiadását
96.000 Ft-tal megemeli.
Az összeget az egyházi ingatlanok vagyonértékelési díjának kifizetésére használható fel. Az
összeg fedezetére az általános tartalékot jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetés fentiek szerinti módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Református templom toronyórájának karbantartására fedezet biztosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Pénzügyi- Ellenırzı Bizottság elıterjesztésének elfogadását, il-
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letve bízza meg a polgármestert a pénzösszeg átadásával kapcsolatos pénzátadásra.
A testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú szavazással
elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Református templom toronyóra lapok átfestésére
100.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék
terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a Református
Egyházzal kössön megállapodást az óra javítási
költségének átadásáról.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetési rendelet fentiek szerinti módosításának elıkészítésére.
Határidı: megállapodás megkötésére:
1993.október 31.
rendelet módosításra:
1993. december
31.
Felelıs :
dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Egészségügyi Gondnokság csatornamő társulati tagságához pénzügyi támogatás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/1993./IX.28./számú határozta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Központi Rendelı épületének szennyvízcsatorna hálózatba történı becsatlakozását támogatja.
A Képviselı-testület az 1993. évi érdekeltségi
hozzájárulás 50 %-át - 70.000 Ft-ot - pótelıirányzatként az általános tartalék terhére biz-
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tosít.
A Képviselı-testület az 1994. évi költségvetés
tervezésénél az érdekeltségi hozzájárulás másik
70 %-át, illetve a 25.000 Ft rákötési költséget
figyelembe veszi.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt az
1993. évi költségvetés módosítását a fentieknek
megfelelıen készítse elı.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Szeretı Béla biz. elnök

Dávid Mátyás ingatlanvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester szóbeli kiegészítésre kérte fel
a vagyoncsoport vezetıjét.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı elmondta, hogy a kérelmet a
Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, mely javasolta,
hogy a Békés Megyei Hírlapban az ingatlan meghirdetése úgy kerüljön be, hogy az október 12-i ülésen dönteni lehessen az
ügyben.
A hirdetés a szeptember 28-i számban megjelent.
A Képviselı-testület az elıterjesztést az elhangzott
határidımódosítással elfogadta és egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
278/1993./IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd Hısök tere 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítésre kijelöli.
A Képviselı-testület az értékesítésre kijelölt
ingatlan vevıjének kijelölésében az október 12i ülésen dönt.
Határidı: 1993. október 12.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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GYOMAFARM Kft. kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A testület vita nélkül, egyhangú szavazással az elıterjesztést
elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/1993./IX.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
GYOMAFARM Kft. részére a 2937/17. hrsz.-ú földterületbıl mintegy 300 m2 területet értékesítésre kijelöl 300 Ft/m2 vételár mellett.
A Képviselı-testület megbízza a polgármester az
adásvételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1993. december 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Területfejlesztési Alapra kiírt pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az ülés elıtt kiosztott elıterjesztést fogadja el, és járuljon
hozzá a pályázat benyújtásához.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangú szavazással elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/1993./IX.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Területfejlesztési Alap pályázatát a gyomaendrıdi
szennyvíztisztító telep bıvítési beruházásra
benyújtja - a saját forrás és a céltámogatásból
kapható pénzösszeg kiegészítésére.
Határidı: azonnal
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Személyi térítési díj fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Szociális- és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/1993./IX.28./számú határozata

Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Kruchió Lajos képviselı az új piac beüzemelésével kapcsolatosan felhívta a figyelmet a piac bejáratánál az autóparkolásra.
Az ıstermelık panasszal éltek felé, miszerint nincs számukra
kijelölt hely, ahol mindig árulhatnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdezte, van-e a piacnak
nyitvatartási rendje?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, hogy a piac nyitvatartási rendje, illetve a piaci rendtartás készítése folyamatban van.
A rend és a körülmények kialakulásához néhány hetes türelmet
kért.
Szeretı Béla bizottsági elnök kérte a polgármester urat számoljon be a PECTEN Kft. -vel végzett tárgyalás eredményérıl.
Hornok Lajosné képviselı kérte a hivatal vezetıjét, hogy a város területén található állati tetemek eltávolítására intézkedjen.
Gellai József alpolgármester kérte, hogy a Fı út Polányi Máté
út keresztezıdésében elhelyezett konténer ürítése rendszeresebben, sőrőbben történjen.
Bátori Gyula
aziránt érdeklıdött, hogy a Béke utcában miért
csak az ı házáig készült el az útfelújítás?
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Szeretı Béla bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, miszerint a Bajcsy Zs. úti kerékpárút egy-egy szakaszán az út
megrongálódott.
Tudomása szerint Gellai Attiláné, illetve Kiszely Lajos kiadta
bérbe azt a földterületet, amelyet még az önkormányzatnak nem
fizetett ki. Illetve a kiadott területen már építkezés folyik.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a PECTEN Kft.
magánszemély tagjai részére a testületi felhatalmazás alapján
eladta a város az üzletrészt apportértéken. A Kft. magánszemély tagjai a vételárat ki is egyenlítették.
Csorba Csaba jegyzı ígéretet tett arra, miszerint a Béke úti
felújításra a Hivatal választ fog adni. a Bajcsy Zs. úti kerékpárutat a hivatal meg fogja nézni. A konténeres szemétszállítással kapcsolatosan elmondta, a GYOMASZOLG Kft. abban az
esetben fogja a jelenleginél is sőrőbben elvinni a szemetet,
amennyiben az önkormányzat sőrőbb szállítást kér, azonban ezt
fizetni kell.
A Kiszely Lajos féle ügyben az alábbi tájékoztatást adta: az
adásvételi szerzıdés nem került még aláírásra, a vételár sem
került kifizetésre, a mőszaki csoport a helyszíni szemle során
megállapította, hogy építési engedélyt az épületre nem kértek, építésrendészeti bírság kerül kiszabásra.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a városban lévı
különbözı hangos hirdetéseket nem lehet tovább elnézni. Erre
mindenképpen célszerő önkormányzati rendeltet alkotni.
A Képviselı-testület e felvetésre a késıbbiek során vissza fog
térni.
Több kérdés, interpelláció nem lévén a polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Kulcsár László
hitelesítı

Knapcsek Béla
hitelesítı
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