Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2 /1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. február 8
-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné,
Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, Szeretı
Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balogh Károlyné,
Kolohné Kulik Éva, Timárné Binges Irén,
Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné
csoportvezetık, Megyeri László fımunkatárs, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı,
az 1. napirendi pont tárgyalásánál
Tóth Mihály a gyomaendrıdi Rendırıs parancsnoka, Demeter László rendırörnagy, a szarvasi
Rendırkapitányságvezetıjének távollétében, annak helyetteseként Mag István rendırszázados
tárgyalási joggal,
az 5. napirendi pont tárgyalásánál a
Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állására benyújtott pályázok tárgyalási joggal voltak jelen,
Önkormányzati intézmények vezetıi, pártok,
társadalmi szervezetek képviselıi, sajtó
képviselıi, érdeklıdı állampolgárok.

dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a Képviselıtestület tagjait, a testületi ülést megtisztelı állampolgárokat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.
Megállapította az ülés 13 fıvel határozatképes, jegyzıkönyv
hitelesítınek felkérte Hornok Lajosné és Hunya Lajos képviselıket.
Tájékoztatta a tisztelt képviselıket, miszerint Martinák Csaba, dr. Koleszár József és dr. Kulcsár László képviselık je-
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lezték, hogy késıbb fognak érkezni.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt testületi ülés óta
eltelt idıszak eseményeirıl.
- Január 11-én a KIOSZ közgyőlésén vett részt
- Január 17-én a gyomaendrıdi Baráti Kör vezetıi keresték
fel a hivatalban
- Január 19-án a Kulturális Bizottság ülésén vett részt
- Január 20-én a Hıtechnika és Gépipari Kft. összejövetelére kapott meghívást mely meghívásnak eleget tett
- Január 22-én részt vett a Kisréti Gyógyszállóért alapítvány összejövetelén
- Január 24-én az Expo bizottság tartott megbeszélést a
hivatalban, illetve ugyan ezen a napon a Mővelıdési Ház
és a Körösmenti Néptánc együttes vezetıivel az együttes
alapítvány formájában történı mőködtetésével kapcsolatosan folytattak egyeztetı tárgyalásokat
- Január 25-én Máté András úr a megyei Közúti Igazgatóság
vezetıje kereste fel a hivatalban. Az igazgató úr a beszélgetés során elmondta, hogy a nemrégiben felújításra
került Erzsébet híd szalagkorlátjának helyzete ideiglenes, ígéretet tett arra, hogy a tavasz folyamán véglegesen meghosszabításra kerül. Ezen kívül tájékoztatta arról, miszerint a Közlekedési Minisztérium 1994. évben soron kívül átépíti a balesetveszélyes közlekedési csomópontokat. Ezen csomópontok közül egy Gyomaendrıd Pásztor
J. u Fı út keresztezıdésében található. A 46-os Fı úttal
kapcsolatban elmondta, hogy ennek korszerősítésére várhatóan 1995-ben kerül majd sor.
- Ezen kívül tájékoztatta a tisztelt képviselıket, miszerint dr. Tóth Lajos az Agrárszövetség színeiben induló
országgyőlési képviselı jelölt bemutatkozó látogatást
tett a hivatalban.
- Hivatali Szakszervezeti ülésen vett részt
- dr. Kovács Béla képviselıvel megyegyőlésen voltak
- január 31-én Császárné Gyuricza Éva a Keresztény Demokrata Néppárt színeiben induló országgyőlési képviselıjelölt tett bemutató látogatást. A láltogtás alkalmából
folytatott beszélgetésen részt vett Jenei Bálint, dr.
Valach Béla képviselı, és Gellai József alpolgármester.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 14 fı /
-Február 1-én a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén vett részt ahol a Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állásra beérkezett pályázatok elbírálása történt.
-Február 2-án az SZDSZ képviselı jelöltjével Bıdi János-
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-

sal folytatott beszélgetést
Február 4-én a vízdíjakkal kapcsolatban Békéscsabán a Víz
és Csatornamő Rt. egyeztetı tárgyalásán vettek részt dr.
Valach Béla képviselıvel. A következı Képviselı-testületi
ülésen várhatóan bıvebb tájékoztatást tud adni a vízdíjak
alakulásáról.
-Végezetül örömmel tájékoztatta a tisztelt képviselıket
arról, hogy ez évben Gyomaendrıd nyerte el az Országos
Diák Színjátszó találkozó megrendezésének a lehetıségét,
amelyre március 25 -tıl- 27-ig kerül sor.

Ezt követıen megkérte az alpolgármestereket, bizottsági elnököket, amennyiben van napirend elıtti hozzászólásuk, úgy tegyék meg.
Miután napirend elıtti hozzászólása az érintetteknek nem volt,
így javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirendi sorrendtıl eltérıen javasolta, hogy a Városi Gondozási Központ vezetıi állására kiírt pályázat elbírálására a
Rendırırs beszámolója után kerüljön sor.
A Képviselı-testület a polgármester úr javaslatát egyhangúlag
elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1994./II.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.
1./

Beszámoló a gyomaendrıdi Rendırırs munkájáról

2./

A Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állásra benyújtott pályázatok elbírálása

3./

Rendelet a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl

4./

Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló
rendelet módosítása

5./

Az 1994. évi költségvetés

6./

Bejelentések
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Határidı: azonnal
A napirendek tárgyalása elıtt kérte a testületet, hogy a lejárt határidejő Képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést fogadják el, és a kért határidı
hosszabításokat biztosítsák.
A Képviselı-testület a jelentést az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1994. /II.08. / számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 8/1993.
/I.28./, 11/1993. /I.28./, 64/1993. /III.23./,
83/1993. /IV.15. /, 109/1993. /V.11./,
148/1993. /VI.15./, 151/1993./VI.15./,
161/1993. /VII.06. /, 165/1993. /VII.06./,
168/1993. /VII.06./, 184/1993. /VII.06./,
191/1993. /VII.06./, 194/1993. /VII.06./,
197/1993. /VII.06./, 204/1993. /VIII.10./,
206/1993. /VIII.11./, 214/1993. /IX.07./,
215/1993. /IX.07./, 221/1993. /IX.07./,
226/1993. /IX.07./, 231/1993. /IX.07./,
241/1993. /IX.07. /, 242/1993. /IX.07./,
243/1993./IX.07./, 255/1993. /IX.07./,
264/1993. /IX.28./, 266/1993. /IX.28./,
269/1993. /IX.28./, 273/1993. /IX.28./,
287/1993. /X.12./, 289/1993. /X.12./, 295/1993.
/X.12. /, 307/1993. /XI.09./, 312/1993.
/XI.09./, 318/1993. /XI.09. /, 319/1993.
/XI.09. /, 320/1993. /XI.09. /, 321/1993.
/XI.09. /, 322/1993. /XI.09. /, 323/1993.
/XI.09. /, 326/1993. /XI.09. /, 331/1993.
/XI.09. /, 334/1993. /XII.02. /, 338/1993.
/XII.02. /, 339/1993. /XII.02. /, 341/1993.
/XII.02. /, 342/1993. /XII.02. /, 349/1993.
/XII.14. /, 353/1993. /XII.14. /, 358/1993.
/XII.14. /, 360/1993.XII.14. /, 361/1993.
/XII.14. /, 362/1993. /XII.14. /, 369/1993.
/XII.14. /, 370/1993. /XII.14. /, 371/1993.
/XII.14. /, 372/1993. /XII.14. /, 373/1993.
/XII.14. /, 374/1993. /XII.14. /, 375/1993.
/XII.14. / számú határozatokról készült jelentést elfogadta
a 238/1993./IX.07./, 244/1993./IX.07./,
294/1993./X.12./, 346/1993./XII.14./ számú határozatok határidejét 1994. március 31.-ig, a
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232/1993./IX.07./, 274/1993./IX.28./,
296/1993./X.12./, 367/1993./XII.14./, számú határozatok határidejét 1994. április 30-ig, a
354/1993./XII.14./ számú határozat határidejét
1994. március 15-ig, a 366/1993./XII.14./ számú
határozat határidejét 1994. május 31-ig
meghosszabította.
Beszámoló a gyomaendrıdi Rendırırs munkájáról
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıtestület tagjait, hogy mondják el a beszámolóval kapcsolatban
véleményüket és amennyiben kérdésük van úgy tegyék meg. Egyben
felkérte a rendırırs képviseletében jelenlévı Mag István rendırtisztet és Tóth Mihály rendırırsparancsnokot, hogy válaszoljanak a képviselık kérdéseire.
A maga részérıl idıszerőnek tartotta ennek a beszámolónak az
elkészítését, hiszen a képviselı-testület ezelıtt két évvel
kapott írásos beszámolót a Gyomaendrıdi Rendırırs munkájáról.
Észrevétele a beszámolóval kapcsolatban az volt, hogy a leírt
számadatokból látható, hogy a személyek javai ellen elkövetett
bőncselekmények száma 1993. évben 351 volt, ami azt is jelentheti, hogy az év minden napjára esik egy ilyen jellegő
büncselekmény. Rendkívül kevésnek találta egy év alatt a 168
közlekedési szabálysértést. Véleménye szerint ez azt tükrözi,
hogy nincs igazán rendıri jelenlét az utakon.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármesternek két észrevétele volt a
rendırség munkájával kapcsolatban. Egyik, hogy a beszámolóban
olvasható " 2997 alkoholszondás ellenırzésbıl 330 bizonyult
pozitívnak" ez azt jelenti, hogy gyomaendrıdi lakosoknál végeztek el ennyi alkoholszondás vizsgálatot, és 330 jogosítványt rögtön be is vontak a gépjármővezetıktıl? A másik észrevétele személyes jellegő volt. Erkölcsi bizonyítvány kérés
ügyben kereste fel a rendırséget, és az ott dolgozó kollega
tévesen adta meg az illetékbélyeg összegét, amibıl a késıbbiekben kellemetlensége származott. Véleménye szerint elfogadhatatlan a rendırségtıl, hogy az állampolgár tılük kapja a téves
információt.
Mag István rendırszázados az elhangzott kérdésekre, felvetésekre válaszolva elmondta, két éve annak, hogy az erkölcsi bizonyítványok ügyintézését nem a rendırség végzi. Ez az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A személyek javai ellen elkövetett büncselekmények száma sajnálatos módon az elmúlt évekhez
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képest emelkedı tendenciát mutat. Ez az emelkedés a jelenlegi
gazdasági helyzetbıl adódó életviszonyoknak köszönhetı. Ezen
bőncselekmények megállítására a bőnügyi osztály igen sok energiát fordít. A személyek elleni bőncselekmények általában kerékpárlopások, és köznyelven szólva tyúklopásokból adódnak,
melyek jelentıs mértékben leterhelik a rendıri állományt, de
eredmény sajnos igen kevés esetben várható.
Sajnálatos módon a víkend területeken is megemelkedett a betöréses büncselekmények száma melyeknek elkövetıi általában fiatalkorúak. A gyomaendrıdi rendırırs létszámhelyzete nagymértékben befolyásolja az intézkedések számát. Jelenleg a
Gyomaendrıdi Rendırırsın 9 fı teljesít szolgálatot. A 9 fıbıl
4-5 fı az, akit tényleges szolgálatra tudnak beosztani. Sajnos
ebbıl adódik, hogy kevés rendırt lehet az utcán látni.
A közlekedési balesetek száma 1993-ban 10 %-al csökkent az elmúlt évhez viszonyitva.
A 2997 alkoholszondás ellenırzés a gyomaendrıdi Rendırırs területén alkalmazott összes alkoholszondás ellenırzés. Ez nem
csak a közlekedési ellenırzések során, hanem a bőncselekmények
elkövetése során alkalmazott alkoholszondás ellenırzést is jelenti. Ez a 330 nem azt jelenti, hogy ennyi jogosítvány történt bevonásra, hanem az ellenırzés folyamán ennyi volt a pozitív.
Tóth Mihály rendırırsparancsnok annyival kívánta kiegészíteni
a rendırszázados úr által elmondottakat, hogy a 168 közlekedési szabálysértés kiemelt szabálysértést jelent. Ezen kívül
1286 fıvel szemben 705.200 Ft értékben szabtak ki helyszíni
bírságot. Ha a két számadatot összevetjük közel 1300 -ra tehetı a közlekedési szabálysértések száma.
Dr. Frankó Károly polgármester arra a kérdésre szeretett volna
választ kapni, hogy várható-e 1995-ben Gyomaendrıdın a Rendırkapitányság létrehozása, illetve ezzel összefüggésben
Dévaványán a Rendırırs kialakítása.
Tóth Lajos rendırırsparancsnok a polgármester úr második kérdésére válaszolva elmondta Dévaványán egy 7-8 fıvel rendelkezı
közbiztonsági Rendırırsıt terveznek létrehozni.
Mag István rendırszázados válaszolva a polgármester úr elsı
kérdésére elmondta a Rendırırsnek is olyan ismeretei voltak,
hogy 1995 -ben Gyomaendrıdın Rendırkapitányság kerül kialakításra. Azonban ismerve a Belügyminisztérium anyagi helyzetét
konkrét választ jelen pillanatban a kérdésre nem tud adni . A
Polgármester Úr kérdését tolmácsolni fogja Demeter úrnak a
Szarvasi Rendırkapitányság vezetıjének, aki várhatóan az elkövetkezı napokban érdemi választ tud adni.
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Knapcsek Béla képviselı arra szeretett volna választ kapni melyek az ugynevezett " sötét foltok" a városban?
Tóth István rendırırsparancsnok elmondta tudomása szerint a
Vasútállomás és az Október 6 ltp. környéke.
Dr. Valach Béla képviselı véleménye szerint egyre inkább elszaporodott a városban azoknak a száma, akik közterületeken,
ligetekben és a Körös partján önhatalmúlag termelik ki a fákat. Kérése az volt a rendırség felé, hogy járırızéseik során,
ha ilyet észlelnek szigorúbb intézkedést tegyenek az ilyen elkövetıkkel szemben.
/ Martinák Csaba és Márton Gábor képviselık megérkeztek a jelenlévı képviselık száma 16
fı /
Szeretı Béla képviselı a beszámoló egy-két részletével kapcsolatban szeretett volna bıvebb magyarázatot kapni. Elsıként
" köszöntettel fogadnánk, ha a város önkormányzat a pénzügyi
nehézségek ellenére hozzájárulna az alapítványhoz." Ehhez anynyit kívánt hozzáfőzni, hogy tudomása szerint 1992-ben az önkormányzat erın felül támogatta a rendırséget. A következı
kérdése, hogy " 1993-ban megalakult a városban a polgárırség "
kinek a konpetenciájába tartozik a polgárırség munkájának felügyelése, segítése?
Tóth Mihály rendırırsparancsnok a feltett kérdések elsı részére válaszolva elmondta a rendırırs 1992. évben 30.000 Ft-ot
kapott a városi önkormányzattól. Ezt az összeget a rendırség
benzin vásárlásra költötte.
Mag István rendırszázados a kérdés második felére válaszként
elmondta, a rendırségnek egy BM. rendelet írja elı, hogy az
önkormányzat által támogatott polgárırség munkját támogatni,
segítenie kell. Igény szerint tájékoztatják a polgárırséget
Gyomaendrıd térségében elıforduló bőncselekményekrıl, valamint
meghatározzák azon intézkedések végrehajtását amelyet a polgárırség végrehajthat.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként megköszönte
a városi rendırırsnek a beszámoló elkészítését a jelenlévı
rendırúraknak, hogy résztvettek az ülésen és válaszoltak a
képviselı-testület tagjai által feltett kérdésekre. Majd felkérte a tisztelt képviselıket, hogy a rendırség munkájáról készült írásos beszámolót fogadják el.
A Képviselı-testület a Gyomaendrıdi Rendırırs munkájáról ké-
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szített írásos beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A Városi Gondozási Központ intézményvezetıi állásra benyújtott
pályázatok elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester az írásos elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, 1993. szeptember 26. volt az elsı pályázat benyújtásának a határideje. Az akkor kiírásra került pályázat feltétele a felsıfokú szakirányú végzettség volt. Sajnos a beérkezett pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati
kiírásnak, így a pályázati kiírás módosítása vált szükségessé.
Ennek a pályázati kiírásban a felsıfokú végzettség került feltételként meghatározásra. A pályázati kiírásra összesen 6 pályázat érkezett. A pályázókkal elızetesen egy szakmai Bizottság, majd a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszélgetett,
és az elıterjesztésben olvasható két alternatívában fogalmazták meg az álláspontjukat.
Ezt követıen a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét
felkérte pár szóban ismertesse a bizottság véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a szakmai bizottság
után a Szociális és Egészségügyi Bizottság is meghallgatta
mind a 6 pályázót. Elsısorban a magas szakmai felkészültség
alapján Gonda Edit miskolci pályázó pályázatát tartotta legalkalmasabbnak. Másodsorban a Tóth Ferencné pályázatát, aki nagyon humánus, mély emberi érzésekkel rendelkezik, azonban İ
nem rendelkezik a pályázati kiírásban feltételként meghatározott felsıfokú végzettséggel.
A Bizottság az állásfoglalása során megfogalmazta, amennyiben
a képviselı-testület a vezetıi állás betöltésére Gonda Edit
pályázót nevezi ki, elképzelhetınek tartanák, hogy Tóth
Ferencnével összedolgozva - amennyiben erre az érintet is
igényt tart - lássa el a vezetı feladatokat.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen felkérte a két
pályázót néhány szóban mutatkozzanak be a képviselıtestületnek.
Gonda Edit pályázó elmondta, Miskolcról érkezett, jelenleg a
Miskolci Kórházban vezetı ápolóként dolgozik. Joggal vetıdhet
fel a kérdés a képviselık részérıl, hogy miért pályázta meg
ezt az állást, hiszen elég nagy a távolság Miskolc és
Gyomaendrıd között. Ennek egyik oka, hogy szülei Endrıdrıl
származnak, a másik pedig, hogy a szociális hálózat és az
egészségügy igen közel állnak egymáshoz és úgyérezte, hogy
szakmailag meg tud felelni az elvárásoknak.
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Tóth Ferencné pályázó hangsúlyozta, mindent megtett annak érdekében, hogy mélységeiben jobban megismerkedjen ezzel a szakmával. Mivel ilyen jellegő szakmai végzettséggel nem rendelkezik hiszen jelenleg Óvónıként dolgozik, ezért az intézményt
szerkezeti felépítés oldaláról próbálta áttekinteni.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy
a vezetı személyi alapbére 30.000 Ft+ a magasabb vezetınek járó vezetıi pótlék, az A1 fokozat 230%-ban lett meghatározva.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt testület figyelmét,
miszerint a hét folyamán megjelent 2/1994/I.30 Népjóléti Miniszteri rendelet 2.sz. melléklete írja elı, hogy az ápolást,
gondozást nyújtó intézmények esetén az intézményvezetıjének
felsıfokú egészségügyi, és társadalomtudományi végzettséggel
kell rendelkezni. Amennyiben a képviselı-testület nem ragaszkodik az iskolai végzettséghez és a Tóth Ferencné pályázatát
fogadja el, abban az esetben haladéktalanul kötelezni kell arra, hogy a jogszabályban meghatározott iskolai végzettségeket
szerezze meg.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Gonda Edit pályázót
ismertesse a képviselı-testülettel milyen iskolai végzettséggel rendelkezik.
Gonda Edit elmondta egészségügyi szakiskolában érettségizett.
Ezt követıen szerezte meg az általános ápolói oklevelet, majd
késıbb gyermek szakápolói képesítést szerzett. Két éve végezte
el az Egészségügyi Fıiskola szakoktatói ápoló szakát. Jelenleg
a pécsi Janus Pannonius Tudományi Egyetem humánszervezı szakán
másodéves hallgató.
Dr. Frankó Károly polgármester miután több vélemény hozzászólás nem hangzott el felkérte a testület tagjait arra, hogy az
elıterjesztésben meghatározott alternatívákra külön-külön tegyék meg szavazataikat. Egyben felhívta a képviselık figyelmét, miszerint az érvényes SZMSZ értelmében a kinevezéshez minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület az 1. alternatívát 11 fı igen szavazattal, 6 fı tartózkodás elfogadta. A 2. alternatívára 6 fı igen
szavazat volt, e alternatívánál 11 fı tartózkodott a szavazástól.
A fentiek alapján a polgármester megállapította, hogy a kinevezéshez szükséges szavazatot Gonda Edit pályázó kapta meg, és
a következı határozatot hirdette ki.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1994./II.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV.tv. 9. § /4/ bekezdése, valamint a 23.
§ /3/ /4/ bekezdése alapján megbízza Gonda
Editet a Városi Gondozási Központ vezetıjének, jelenlegi munkaviszonyának megszőnését követı naptól, határozatlan idıre.
Gonda Edit személyi alapbérét 30.000
Ft/hó összegben határozza meg,+ a magasabb
vezetınek járó vezetıi pótlék, az A1 fokozat 230%-a.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyben megbízza a polgármestert, hogy
Gonda Edit áthelyezésérıl a testületi döntést követıen intézkedjen.
Határidı: 1994 március 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az 1994. évi költségvetés végleges vitája
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, az 1994. évi költségvetés elızetesét a Képviselı-testület a 1993. december 14-i ülésén tárgyalta meg. Az akkori hiány 177.626 E Ft volt, minek alapján a Képviselıtestület a kiadások mérséklésérıl döntött. A tervezés második
szakaszában a bizottsági elnökök és kijelölt képviselıi, a
polgármester, jegyzı, és a hivatal dolgozói több esetben megvitatták a lehetséges megoldásokat, s konszenzus alapján sikerült a költségvetési egyensúlyt megteremteni, eltekintve attól, hogy továbbra is 63 millió Ft hitel felvételére lesz
szüksége a városnak.
Azonban hangsúlyozni kívánta, hogy Békés megye több települése
is hasonló pénzügyi nehézségekkel küszködik, és hitelfelvételre kényszerül elsısorban önhibáján kívüli okok miatt. A költségvetés tárgyalásának idıpontjában több olyan országgyőlési
döntés is született amely az 1994. évi költségvetésre kihatással lesz. Ezeket a változásokat a városnak fel kell vállalni,
de alapjában véve a költségvetés kezelhetı lesz. A 63 millió
hitelbıl kerülne finansszírozásra a szennyvíztisztító bıvítése, valamint a Liget-fürdıhöz kapcsolódóan a
vízforgatóberendezés megépítése, továbbá ehhez kapcsolódóan a
termálvíz csıvezetékének cseréje.
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Sajnos tudomásul kell venni azt a tényt, hogy 1994. évben felújításra minimális összeget tud a város fordítani . A közalkalmazottak és köztisztviselık béreinek rendezése is jelentıs
összeget von el a város költségvetésébıl. A pénzmaradvány, valamint az áthúzódó kötelezettségek számbavételel után a feladatra nem lekötött tartalék 13 millió Ft, amit a Pénzügyi és
Ellenırzı Bizottság nem javasolt feladatra kijelölni a következık miatt. Nem látott biztosítottnak a DÉGÁZ Rt. privatizációjából származó 33 millió Ft bevétel, valamint gondolni kell
arra, hogy a víz-és csatornadíjak emelkedése miatt a városnak
a lakosság terheibıl valamennyit át kell vállalni. Ezenkívül a
63 millió Ft hitel felvételével a terv nem irányzott elı kamatterheket. Fedezetet kell biztosítani a békéscsabai Állami
Gazdaságtól adásvételi szerzıdéssel már lekötött ingatlan vételárára is. Várhatóan évközben módosítani kell az élelmezési
normát is, amely önkormányzati támogatása növekedéssel jár.
Összegezve az 1994. évi költségvetést: a bevétel összege 830
millió Ft, a müködési -fenntartási kiadás 664.242 E Ft, önkormányzat fejlesztései 126.740 E Ft, az intézmények fejlesztéseire sajnos elég kevés összeget tudnak fordítani 522 ezer Ft A
tartalék összege 34.355 E Ft, a kiadás és tartalék összesen
830.035 E Ft.
Ezenkívül elmondta még, ha évközben a tervezett bevételbıl
több pénze jön be a városnak vállalják az egészségügyi dolgozók végkielégítését, mivel erre a törvény kötelezi az önkormányzatot, valamint gép-mőszer beszerzésére kívánják felhasználni.
Végezetől kérte a testület tagjait mondják el véleményüket a
költségvetéssel kapcsolatban.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a 170 millió
Ft.-os forráshiányból kiindulva a jelenlegi eredmény lényegesen kedvezıbb, de még mindig nem elég megnyugtató, hiszen még
így is 60 millió Ft az az összeg amit idegen forrásból kell
fedezni. Ahhoz azonban, hogy a város közgazdasági és jogi szabályozók keretében mőködjön ezt a költségvetést el kell fogadni. Ugyanakkor meg kell szívlelni a számok törvénye alapján
azt, hogy ezeken az arányokon szerény lehetıségeink szerint
valamilyen jobbító szándékú munkát kell végezzünk a jövıben,
fıleg a megtakarítási lehetıségek erıteljes mérlegelés és kutatása alapján. Véleménye szerint nem nyugodhatunk bele a jelenlegi helyzetbe, és ha kisebb irányú lépésekkel is de megkell találni a módját annak, hogy lehetne ezt az arányt a fejlesztések javára változtani. Gondolt itt az intézmények fejlesztési alapjainak a növelésére.
A maga részérıl a költségvetés a jelenlegi helyzetében elfogadásra javasolta.
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Jenei Bálint képviselı elmondta, bár nem minden fenntartás
nélkül de megszavazza a költségvetést. Végeredményben sikerült
a költségvetés tervezése során eljutni oda, hogy az egyenleg
nulla legyen, és tartalék is maradjon. Véleménye szerint, mind
a fejlesztések mind a mőködtetések és fenntartások tekintetében nagyobb mérvő lemondásra kényszerültek mint amennyi szerencsésnek mondható lenne. A fejlesztéseket figyelembe véve
látható, hogy komoly nagyságrendő hitel felvételével tudnak
eljutni oda, hogy az elıttünk álló problémákat megoldják. Sokat foglalkozott azzal a gondolattal, hogy mennyire tarthatja
magát hibásnak a képviselı-testület azért, hogy ilyen feszített helyzető költségvetésbe került, és mennyiben rajta kívül
álló okok miatt. Megítélése szerint mind a kettıben van realitás, hiszen ha figyelembe vesszük a környezı települések is
hasonló gondokkal, problémákkal küszködnek, nagyon kevés önkormányzat tudja hitelfelvétele nélkül megoldani a 1994. évi
költségvetésének problémáit.
Véleménye szerint a jövıben nagyban elısegíthetné a költségvetés tervezését egy középtávú pénzügyi koncepció kialakítása.
A szakszervezetekkel történı egyeztetés során is elhangzott,
hogy intézményrendszereken belül várható, hogy nagy pénzügyi
gondokkal fognak küzdeni 1994. évben. Sajnálatos módon nincs
fedezet biztosítva az iskoláknál a pedagógusok túlóra díjainak
kifizetésére, nincs fedezet a nyugdíjbavonulásokra, illetve az
F kategóriába történı átsorolásokra. Hiányolta, hogy a költségvetés elfogadásának idıpontjára nem került a testület elé
az általa kért kimutatás, amely tartalmazná a hitel és egyéb
tartozások állományának alakulását. Végezetül elmondta, hogy a
maga részérıl nem ért egyet az elıterjesztés bevezetı részében
leírtakkal, miszerint " véleményünk szerint megnyugtatóan sikerült rendezni a közalkalmazottak problémáit", ezt a rendezést azért nem tartotta megnyugtatónak mivel ezzel a rendezéssel csak a közalkalmazottak egyrészének bérezési problémája
lett megoldva. A jövı tekintetében valószínőleg továbbra is a
város gondja marad ennek a problémának a megoldása.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester egyetértett az elıtte felszólaló Jenei képviselı úrral abban, hogy nem sikerült megnyugtatóan rendezni a közalkalmazottak problémáit, hiszen az egészségügyben dolgozók bérezési problémáinak megoldása még várat
magára.
A hitel felvétellel kapcsolatos véleménye az volt, hogy a városnak ezelıtt is voltak kölcsönei amelyek az akkori költségvetés mintegy 10 %-át tették ki. A felvételre kerülı hitel
összege a jelenlegi költségvetés esetében sem több 8-10 %-nál.
A maga részérıl a költségvetés elfogadását javasolta.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta, a maga
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részérıl nem tudja elfogadni a költségvetést, tartózkodni fog
a szavazástól. Tartózkodásának okaként elmondta, nem a szakmai
munkával elégedetlen, hanem azzal ahogyan eljutottak a jelenlegi költségvetéshez.
Hunya Lajos képviselı véleménye szerint három évvel ezelıtt
nem más volt ennek a képviselı-testületnek a feladata mint az,
hogy a város mőködıképességét biztosítsa, és ami nagyon örvendetes ezt a célját a képviselı-testületnek sikerült is elérni.
Kétségtelen, hogy nem öröm az, hogy hitelt kell felvenni a városnak, de megítélése szerint a város további mőködésének biztosítása érdekében erre mindenképpen szükség van.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elmondta, a
jelen gazdasági helyzetben igen nehéz egy középtávú pénzügyi
tervet elkészíteni, hiszen senki sem tudhatja, hogy az újonan
megalakuló Kormány mit fog majd dönteni.
Megítélése szerint az elmúlt három év alatt azért sikerült néhány olyan ügyet kivívnia ennek a testületnek ami valahol
elıbbre lépést jelent az elıbbi évekhez képest. A Képviselıtestület mőködése óta felépült a 617. sz. Ipari iskola, sikerült a városnak egy önálló mőködı képes tőzoltóságot létrehoznia, valamint rendbehozni az elrontott városi Sportcsarnokot.
Ezen kívül úgy gondolta legalább a városban dolgozó pedagógusok egy része úgy fogja emlegetni ezt a testületet; fontosnak
tartották megoldani az İk bérezési problémájukat.
Végezetül felkérte a képviselı-testületet a rendelet megalkotására. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 17 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1994/.../KT. sz. rendelete
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
1994. évi költségvetésérıl
Lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
rendelet-tervezet megvitatása és elfogadása

A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
rendelet-tervezet mellékletei a képviselı-testületi ülésen került kiosztásra, amely a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
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Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a Jegyzınek.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta jelen esetben olyan rendeletrıl van szó amelynek megalkotása tovább nem halasztható. A
rendelet záró rendelkezése utal arra, hogy a rendelet 33-36.
§-ai 1994. március 31. napjával lépnek hatályba. Ennek oka az,
hogy jelenleg még nem tisztázott ezeket a lakásokat a bérlık
milyen feltételek mellett vásárolhatják meg. Tehát a rendelet
elfogadásával az elidegenítés feltételeire vonatkozó rendelkezések nem lépnek életbe és nem lépnek hatályba, hanem a törvényes szintő rendezés után kell a testületnek ismételten foglalkozni ezzel a rendelettel és meghozni azt a döntést, milyen
feltételek mellett tudja értékesíteni ezeket a lakásokat és a
bérlık milyen feltételek mellett tudják ezeket a lakásokat
megvásárolni. Joggal vetıdhet fel a kérdés a képviselıtestület részérıl, hogy amennyiben a rendelet leglényegesebb
pontja most nem lép életbe akkor miért kell most ezt a rendeletet megalkotni? Ennek oka egyrészt, hogy a törvény kötelezettségének eleget kell tenni és a rendeletet 1994. március
31-ig meg kell alkotni, másrészt ezek szabályozzák a bérlık
jogait, kötelezettségeit, illetve a mellékletek tartalmazzák,
azokat a besorollásokat, hogy melyek azok a lakások amelyeket
a képviselı-testület szociális bérjelleggel megkíván tartani
és melyek azok a lakások amelyeket továbbra is szolgálati lakásként kíván funkcionáltatni. Ugyanakkor felhívta a tisztelt
képviselık figyelmét arra a mellékletre amely a lakbér besorolást tartalmazza. Ezek értelem szerint júniustól fognak hatályba lépni. Addig a Szociális és Egészségügyi csoportnak át
kell dolgozni a rendelet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó részeit, hiszen ezek a bérek jelentıs terheket rónak a bérlıkre és a bérlık joggal golndolkodhatnak most úgy, hogy viszonylag kedvezı feltételek mellett tudják megvásárolni ezeket
a lakásokat.
A rendelet -tervezetet több fordulóban tárgyalta a Szociális
és Egészségügyi Bizottság, tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve a bérlıkkel is megtörtént az ismertetés. A
bérlık többsége a lakbér rendezését nem ellenezte, azonban
kérték a megfelelı konpenzációt, illetve a bérlık nagy többsége megkívánja vásárolni az általuk használt lakást.
Dr. Kulcsár László képviselı az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tagja elmondta, a bizottság is elég részletes megtárgyalta és
kiértékelte a rendelet-tervezetet. Pozitívumként említette a
rendelet tervezetnek azt a részét amely feltérképezi, melyek
azok a lakások amelyek szolgálati jellegőek és végre megtudhatjuk, hogy melyek azok a lakások amelyeket a képviselıtestület nem szándékozik egyedi kérelmekre eladni. Véleménye
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szerint a város szakember szükséglete a város jövıje megkívánja azt, hogy a képviselı-testület rendelkezzen egy lakáskontingenssel.
A bizottság javaslatát tolmácsolva, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi bizottság elnökének
az volt a kérdése, hogy az V. fejezet /2/ bekezdése " az önkormányzati szolgálati jellegő bérlakások lakbére 50 %-os mértékben kerül támogatásra" ennek fedezetét tartalmazza-e a
költségvetés? Tehát a bérlı ezt az összeget nem kapja meg, hanem a Gyomaszolg Kft. kapja meg, amely összeg a felújítási
alapot képezi. Amennyiben így van akkor ez a lakbéremelés nem
tekinthetı olyan kritikusnak mint egyébként, hiszen a 2.200
Ft-ról 7000 Ft- ra történı lakbéremelés még az orvosi szolgálati lakások esetében is nehezen magyarázható meg. Ellentétben
a Kulcsár képviselı által elmondottakkal megkívánta jegyezni,
hogy a képviselı-testület érvényben lévı vagyonrendelete lehetıvé teszi, egyedi méltányolás alapján, egyéb feltételek mellett a késıbbiek folyamán a képviselı-testületnek a szolgálati
jellegő lakásokból az elidegenítést.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva a Hangyáné által feltett kérdésre elmondta, a bérlı valóban nem kapja kézhez ezt az összeget, részére kisebb összegő bérleti díj kerül számlázásra a
különbözetet pedig a Gyomaszolg Kft. részére utalják át lakásfelújítás céljára. Ebben az évben nincs költségvetés fedezete
és nem is lehet biztosítani. Ezt az 1995. költségvetési év során kell biztosítani akkor amikor a képviselı-testület jóváhagyja a Gyomaszolg Kft. felújítási ütemtervét. Ebben az esetben visszamenıleg fogják megkapni a 1994. évi félévi bérleti
díj konpenzációt.
A szolgálati lakások elidegenítésével kapcsolatban elmondta,
valóban lehetıséget biztosít a vagyonrendelet arra, hogy egyedi méltányolás alapján eladhatók a szolgálati jellegő lakások,
de nem azokkal a feltételekkel amellyel a képviselı-testület a
szociális bérlakásokat kívánja értékesíteni.
Dr. Frankó Károly polgármester miután több hozzászólás vélemény nem hangzott el kérte a testületet a rendelet megalkotására. Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag 18 fı igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1994./.../ KT. számú rendeletét
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a LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRİL
Elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló rendelet
módosítása
Csorba Csaba jegyzı azzal a kéréssel fordult a tisztelt képviselık felé, hogy jelen esetben tekintsenek el a rendelet módosításának megtárgyalásától. Kérését elsıként azzal indokolta,
hogy az országgyőlés még nem döntött, milyen feltételekkel
tudják a bérlık megvásárolni ezen lakásokat. Azonban ha ezek a
feltételek továbbra is megmaradnak a rendeletet el kell fogadni, mert ebben az esetben olyan kedvezményezet módon vásárolhatja meg a bérlı a lakást, hogy további támogatás nem indokolt.
Másodsorban a maga részérıl másként fogalmazná meg ezt a rendelet tervezetet.
Amennyiben a testület kérésének helytad a rendelet- tervezet
átdolgozás után a következı testületi ülésre kerül ismét beterjesztésre.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek a Jegyzı úr kérésének adjon helyt, miszerint az elsı
lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló rendelet tervezet átdolgozása után a képviselı-testület 1994. február 22-i
ülésére ismét beterjesztésre kerül.
A Képviselı-testület a kérésnek egyhangúlag, vita nélkül
helytadott, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló rendelet tervezetet napirendrıl leveszi.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a rendelet tervezet ismételt átdolgozása után, az idıközben megjelenı rendelkezések figyelembevételével, terjessze a
képviselı-testület elé.
Határidı: 1994. február 22.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának béremelése
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Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Városfenntartó és
Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság által beterjesztett elıterjesztést elfogadni.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangúlag -18 fı igen szavazattal- a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1994./II.08./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a GYOMASZOLG Kft. ügyvezetıjének bérét
1994. január 1. napjától 60.000. Ft/hó ban határozza meg.

Határidı: azonnal
Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának prémium feladat kitőzése
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét az elıterjesztés szóbeli kiegészítésre.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke elmondta a
bizottság által javasolt két alternatíva között annyi a különbség, hogy az a. alternatívánál egyösszegben történı kifizetésre van lehetıség míg a b. alternatíva esetén az évközben
történı kifizetésre.
Tamási Józsefné a Mőszaki csoport elıadója tájékoztatásul elmondta a b. alternatívát konkrétan a bizottság nem tárgyalta
mert ez az alternatíva a bizottsági ülés után a Gyomaszolg
Kft. ügyvezetı igazgatójának kérésére került elıterjesztésre.
Márton Gábor képviselı aggodalmát fejezte ki abban a tekintetben, hogy mi lesz akkor ha a Kft. fél év után megszőnik?
Csorba Csaba jegyzı Márton képviselı úr felvetésére elmondta,
amennyiben a b. alternatívát fogadja el a testület, és a Kft.
a prémium feladatok 50 %-át elvégzi részükre 50 % elıleg kerül
kifizetésre. Tehát egy rövidebb idıszak értékelésére lesz lehetıség.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a b. alternatívában leírtak mindinkább arra sarkallják a Kft. vezetését,
hogy a prémium feladatokat megfelelı idızitéssel végezzék el.
A bizottság attól függetlenül, hogy a b. alternatíva a bizott-
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sági ülésen nem került megvitatásra nem látja akadályát annak,
hogy azt a testület elfogadja.
Dr. Frankó Károly polgármester összegezve az elhangzottakat
javasolta a képviselıknek, hogy a Városfenntartó bizottság által is támogatott b. alternatíva kerüljön elsıként szavazásra.
A Képviselı-testület a b. alternatívát vita nélkül- 18 fı igen
szavazattal- elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójának
prémium feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
1.
szeméttelepen - kerítés pótlás,
javítás
- ırbódé, WC építése
( Ezeket az Á.N.T.SZ. 1993.évi ellenırzésekor felvett jegyzıkönyvében
elıírta)
2.

Ipartelep u. 2.
- telephely
- melegedı, étkezı, irattárból
álló épületrész / 55
m2 megépítése
3.

Endrıdi piactéren
- kerékpártároló építése
- kohósalak terítése

A Kft. I. félévi mérlege ismeretében,
valamint ha a prémium feladatok 50%-a elvégzésre került, akkor a Kft. ügyvezetı
igazgatója részére elıleg (50%) július 31ig kifizethetı.

Határidı feladatok elvégzésére: I. 1994. június 30.
II.
1994. október 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Tájékoztatás
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke szóbeli ki-
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egészítésként elmondta, a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje az 1994.
évi költségvetési tervezettel kapcsolatos észrevételt nyújtott
be a Városfenntartó Bizottsághoz. Az ügyvezetı az észrevételezés során kifejtette az 1994. évi költségvetési tervezetben
elfogadott költségbıl a Kft. csak a dolgozóinak a bérét és járulékait tudja fedezi. Nem fedezi az üzemanyag költségét illetve a gépek felújításiköltségét. Valamint a mellékelt kalkuláció figyelembe vételével / a Gyomaszolg Kft. által benyújtott tájékoztatás melléklete a testületi ülésen kiosztásra került, a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ 1.6-1.7
millió Ft. hiányzik a köztisztasági feladatok ellátására.
Amely 15 fı foglalkoztathatóságát biztosítaná. A bizottság elnök véleménye szerint a képviselı-testületnek ezen tényeket
mindenképpen figyelembe kell venni akkor, amikor elvárásokat
támaszt a Kft. által elvégzendı közterületi munkákat illetıen.
Csorba Csaba jegyzı annyival kívánta kiegészíteni a Valach
képviselı által elmondottakat, ez nem jelenti azt, hogy a Kft.
által elvégzendık munkák elmaradnak, vagy nem ebben az ütemben
kerülnek kivitelezésre. A 1994. évi VI. tv., amely a 1993. évi
szociális törvényt módosította, értelmében lehetıség van arra,
hogy a jövedelempótló támogatásban részesülıket havi 40 órában
az önkormányzat foglalkoztassa kötelezı munkavégzés címén.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a tájékoztatás elfogadását.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által
benyújtott 1994. évi költségvetési tervezettel kapcsolatos
észrevételt tudomásul vette.
A Szülıotthon alapító okiratának kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok fogadják el.

A Képviselı-testület a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag 18 fı igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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a Szülıotthon alapító okiratának 7. pontját a következık szerint határozza meg:
" 7. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje: 1990. évi LXV. tv. II.
fejezet 10 § b. pontja "
Alapító okirat

1./ Az alapítás vélhetı ideje: 1949. Államosítás
2./ A költségvetési szerv neve, székhelye:
Szülıotthon Gyomaendrıd, Hısök út. 57. sz.
3./ Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
Aktív kórházi fekvıbeteg ellátás
4./ Gazdálkodás jogköre: Részben
önálló intézmény, teljes munkáltatói és
bérgazdálkodási jogkörrel.
5./ Felügyeleti szerv:
Városi Önkormányzat Gyomaendrıd- pénzügyileg
Pándy Kálmán Kórház Gyula
- szakmailag
6./ Az alapító szerv neve: Községi Tanács Gyoma
7./ Költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
1990. évi LXV.tv. II. fejezet 10. § b. pontja
szerint
8./ Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, és mértéke:
Nincs vállalkozási tevékenység, maradványérdekeltségő
gazdálkodási
szerv
Határidı: azonnal

A Képviselı-testület a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag, vita nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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a Gyomaendrıd Város Szülıotthonának igazgatói fıorvosát, dr. Csaba Kálmánt vezetıi
tisztségében megerısíti.
Határidı: 1994. február 15.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Oktatási intézmények vezetıinek

F-kategóriába sorolása

Dr.Frankó Károly polgármester a Kulturális valamint a Pénzügyi
bizottság által is támogatott elıterjesztést javasolta elfogadni.

A Képviselı-testület az elıterjesztést elfogadva, egyhangú
szavazattal, vita nélkül a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képivselı-testülete
30/1994./II.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. évi
C. törvény 3. § /6/ bekezdése alapján
Gubucz József igazgatót a D osztály 10 fiz.fokból az F osztály 10 fiz.fok -ba,
R. Nagy János igazgatót a E osztály 7 fiz.fokból az F osztály 7 fiz. fok-ba,
Kovács Gábor igazgatót a D osztály 13 fiz.
fok-ból az F osztály 13 fiz. fok-ba,
Farkas Istvánné igazgatót a D osztály 13 fiz.
fok-ból az F osztály 13 fizetési fokozatba sorolja 1994. január hó 1. napjától.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az átsorolások elkészítésére intézkedjen.
Határidı: azonnal
Javaslatok a piacra vonatkozó rendeletek módosításáról
Dr. Frankó Károly polgármester a Mezıgazdasági, Ipari, valamint a Pénzügyi- Ellenırzı Bizottság által beterjesztett elıterjesztést javasolta elfogadni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag elfogadta,
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és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1994./II.08./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a piac bevétel növelésére vonatkozó elıterjesztést elfogadta.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a 25/1991./XII.30./ számú rendelet módosítását készítse elı. A módosításnál az
elıterjesztés a-k. pontjában foglaltakra
térjen ki.

Határidı: 1994. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Keresztes Tibor területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket hozzászólásokat.
Kolohné Kulik Éva a vagyoncsoport vezetıje elmondta, a kérelmet a Mezıgazdasági, Ipari valamint a Pénzügyi -Ellenırzési
bizottság megtárgyalta, és a két bizottság részérıl kétféle
álláspont született. Az A. alternatíva a Mezıgazdasági bizottság véleményét tükrözi, míg a B. alternatíva a Pénzügyi Ellenırzı bizottság véleménye.
Dr. Frankó Károly polgármester észrevétele az volt a két alternatívával kapcsoltban, hogy célszerőnek tartaná ha a jövıben a bizottságok egyeztetı üléseket tartanának.
Felkérte a bizottsági elnököket indokolják meg a kérelemmel
kapcsolatos álláspontjukat.
Dr.Koleszár József a Mezıgazdasági bizottság elnöke a bizottság álláspontjának indoklása ként elmondta, a bizottság nem
tartotta célszerőnek a városban található az Önkormányzat tulajdonában lévı építési telket elcserélni a kérelmezı tulajdonát képezı belterületi beépítetlen telekre. A bizottság véleménye az, hogy a kérelmezı adja el a tulajdonában lévı telket
és vásárolja meg azt a telket amely az önkormányzat tulajdonát
képezi.
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Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta a bizottság
a hosszú távú terveket vette figyelembe az álláspontja kialakításánál. A fentnevezett telke az Újkert sor azon részén helyezkedik el ahová az egyházi iskola megépítését tervezik. Ahhoz, hogy az önkormányzat a megépülı iskolához vezetı utat
megtudja építeni, a kérelmezıtıl a teleket valószínő akkor
majd sokkal magasabb áron, meg kell, hogy vásárolja, miveltelek szerencsétlen fekvése miatt - az út a telken fog áthúzódni. Mindezek figyelembevételével döntött úgy a bizottság,
hogy a fent nevezett telket - értékbecslés után- az értékbecslésben szereplı áron számitsa be.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint is jelen helyzetben
lehetısége van arra az önkormányzatnak, hogy viszonylag kedvezı áron megvásárolja a kérelmezı tulajdonát képezı telket, hiszen a Egyházi Iskola telek kialakításához úgy is szükséges
lesz a telket megvásárolni, de akkor már nem biztos, hogy
ilyen kedvezı lesz az ára.
A maga részérıl a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett B.
alternatívát támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolt a
képviselıknek elsıként az A. alternatívát, majd a B. alternatívát elfogadni.
A Képviselı-testület az A. alternatívát 3 fı igen szavazattal,
15 fı tartózkodás mellett, a B. alternatívát 15 fı igen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1993./II.08./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Keresztes Tibor Gyomaendrıd, Fı út. 61.
szám alatti lakos kérelmét támogatja.
Gyomaendrıd, Fı út. 61. szám alatti
építési területet elcseréli a nevezett tulajdonát képezı 3424/2 hrsz-ú 1250 m2 területő belterületi beépítetlen telekkel értékbecslés után - az értékbecslésben
szereplı ár beszámítása mellett.
Határidı: 1994. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Juhász István Gyomaendrıd, Petıfi u. 9. sz. alatti lakos telekvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, vita
nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1994./II.08./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
értékesíti Juhász István Gyomaendrıd, Petıfi u. 9.sz. alatti lakos részére a
gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban
3569/20-hrsz-on, beépítetlen telek mővelési ágon nyilvántartott telket az értékbecslı által meghatározott 190.880 .-Ft
vételáron .

Határidı: 1994. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd, Fı u. 214. szám alatti ingatlan ügye
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl az elıterjesztésben szereplı kérelmet támogatta, és elfogadásra javasolta.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag vita
nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Fı u. 214. sz. alatti ingatlan bérlıinek kérelmét támogatja, részükre az általuk bérelt épületrészeket
értékesíti az alábbiak szerint:
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A Watt GMK részére
300.000.-Ft
+

75.000.-Ft ÁFA +

61.250.-Ft

Varga Károly részére
120.000.-Ft
+
28.000.-Ft ÁFA +

28.000.-Ft

STEX Kft. részére
370.000.-Ft
+

92.500.-Ft ÁFA +

49.000.-Ft

IPARKER Kft. részére
340.000.-Ft
+
85.000.-Ft ÁFA +

47.950.-Ft

telekár

telekár

telekár

telekár
Amennyiben a bérlık ezen árak mellett
nem kívánják megvásárolni a bérleményüket,
úgy a bérleti jogviszonyt a Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete nem szünteti
meg.
Határidı: 1994. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Békés megyei Temetkezési Vállalat vagyonmegosztása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét, hozzászólását.
Miután a vélemény, hozzászólás nem hangzott el a polgármester
javasolta az elıterjesztés elfogadását
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag- 18 fı igen
szavazattal- elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Békés megyei Temetkezési Vállalat vagyonmegosztására vonatkozó megállapodás
tervezetet nem írja alá, mivel a szükséges
információk nem állnak a rendelkezésükre.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy kérjen információkat a Békés megyei Temetkezési Vállalat vagyonmegosztá-
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sával kapcsolatban, az információk megérkezése után ismét terjessze a Képviselıtestület elé.
Határidı. 1994. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Pásztor J. u. 46.sz. Fı út csomópontjának átépítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Közúti Igazgatóság
vezetıjével folytatott személyes megbeszélésen Máté úr arról
tájékoztatta, hogy a Közlekedési tárcától elnyert pénzalapból
az Igazgatóság a csomópont átépítését ebben az évben kivitelezi. Azonban ennek kivitelezéséhez az önkormányzatnak is hozzá
kell járulni. Véleménye szerint meg kell azonban gyızıdni arról, hogy a Máté úr által elmondott információ helytálló-e,
nem történt-e félreértés, és a csomópont átépítésére kell-e
pályázatot benyújtani.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke a polgármester úr által elmondottakat kiegészítve elmondta, a bizottsági
ülésen személyesen kérte a hivatalt, hogy levélben keresse fel
a Máté urat és kérje, hogy az általa elmondottakat a félreértések elkerülése végett írásban erısítse meg.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Valach képviselı
úr kérésének a hivatal azon ok miatt nem tett eleget a mai napig, mivel a hivatal Mőszaki csoportvezetıje telefonon felkereste a Közúti Igazgatóságot és ott Mosonyi osztályvezetı úr
azt a tájékoztatást adta, hogy a csomópont átépítésére pályázatot be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje február 28. Mindezek figyelembevételével kérte a képviselıket járuljanak hozzá a pályázat benyújtásához.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 17 fı igen szavazattal,
1 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1994./II.08./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Pásztor J. u. 46. sz. fıút csomópontjának átépítésére a pályázatot benyújtja.
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Határidı: 1994. február 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Apportálásra vonatkozó szándéknyilatkozat
Dr. Frankó Károly polgármester a javasolta az elıterjesztést
elfogadni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül 18 fı igen
szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Képviselı-testülete kijelenti, hogy a Gyomaendrıd Árpád Hantoskert utcák közötti településrész
(19,20,21.sz. átemelı körzetek) szennyvízcsatorna hálózat bıvítését a Békés megyei
Vízmővek Rt.-vel kívánja üzemeltetni és az
elkészült létesítményt apportálni fogja az
Rt. -be.
Határidı: 1994. február 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
SIKÉR GMK tejadagoló automata üzemeltetése iránti kérelme
Dr.Frankó Károly polgármester a maga részérıl a Sikér GMK kérelmét megalapozottnak tartotta, javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület a kérelmet egyhangúlag- 18 fı igen szavazattal- elfogadta és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/1994./II.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Piacfejlesztési Alapítvánnyal az együttmőködési szerzıdést megköti a tejadagoló
üzemeltetésére.
A Képviselı-testület az tejadagoló
üzemeltetési jogát a SIKÉR Gmk-nak átadja.
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Határidı: azonnal

Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Csorba Csaba jegyzı kérte a tisztelt képviselıket, hogy az elmúlt testületi ülésen hozott 3/1994./I.11./számú határozatát
szíveskedjen visszavonni. Kérésének indoklásaként elmondta, a
Képviselı-testület a fenti határozatában megállapította a szavazókörök számát és területi beosztását. A határozat meghozatalát követıen 1994. január 20-án megjelent a Magyar Közlöny
7. számában az 1994. évi III. törvény, az Országgyőlési képviselık választásáról szóló 1989. évi 34. tv. módosításáról, és
kiegészítésérıl.
A fenti törvény módosította az 1989. évi 34 tv. 36. § /2/ bekezdését. Az eredeti tv. szerint a szavazókörök számát és területi beosztását a VB. állapította meg, és e tv. alapján hozta meg a képviselı-testület az 3/1994./I.11./ számú határozatát.
A módosított tv. 23. §. /2/ bekezdése értelmében a szavazókörök számát és területi beosztását a jegyzı állapítja meg.
Valamint a KMB hivatal is kérte a tisztelt képviselıtestületet a határozat visszavonására.
Amennyiben a képviselı-testület a határozat visszavonásával
egyetért kérte annak határozatban történı rögzítését, miszerint a Képviselı-testület a 3/1994./I.11./ számú határozatát
melyben Gyomaendrıd Város szavazóköreinek számát, és területi
beosztását szabályozta, az 1989. évi 34.tv. 36. §-ban szereplı
hatáskörök megváltozása miatt, visszavonja.
A Képviselı-testület a Jegyzı kérésének 17 fı igen szavazattal,1 fı tartózkodás mellett helyt adott, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 3/1994./I.11./ számú határozatát, melyben Gyomaendrıd Városban a szavazókörök
számát, és területi beosztását szabályozta, a 1989. évi 34. tv. 36. § -ban szereplı hatáskörök miatt, visszavonja.
Határidı: azonnal
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Ezt követıen a Jegyzı úr elmondta, a választás menetével kapcsolatoson a megyei Fıjegyzı Úrtól folyamatos tájékoztatást
kap. A legutóbb kapott tájékoztatás külön foglalakozik azzal,
hogy hogyan lehet az intézményi épületeket választási kampány
céljára igénybe venni. A Fıjegyzı úr álláspontja ezzel kapcsolatosan, választási kampány céljára az intézményei épületek
helyiségek úgy vehetık igénybe, hogy az az intézmény mőködését
nem vészélyeztetheti, és nem sértheti. Díjtételként pedig a
rezsi költséget kell meghatározni.
Amennyiben a képviselı-testület egyetért a Fıjegyzı Úr álláspontjával, úgy a intézmények vezetıi ennek megfelelıen fognak
tájékoztatást kapni.
A Polgármesteri Hivatal részérıl több féle elképzelés merült
fel azzal kapcsolatosan, hogyan kellene a Képviselı-testület
által finanszírozott Gyomaendrıdi Híradóban a választási hirdetményeket megjelentetni. Jelenleg a hivatalban az az álláspont alakult ki, hogy a Gyomaendrıdi Híradó április végén megjelenı számában, minden országgyőlési képviselıt indító pártnak ingyenesen biztosítanak egy féloldalnyi terjedelmet, választási hírdetmények megjelentetésére.
Véleménye szerint ezzel a lehetıséggel tudnák biztosítani a
képviselı-jelöltet indító pártoknak, hogy kulturált keretek
között tudjanak bemutatkozni.
Végezetül kérte a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek az elhangzottakal határozatban kerüljön rögzítésre.
A Képviselı-testület a Jegyzı úr által elmondottakat egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/1994./II.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı- testülete az 1994. évi Országgyőlési képviselı
választáshoz az esélyegyenlıség érdekében
az 5. sz. választókörzetben képviselı jelöltet indító pártoknak, szervezeteknek
igény szerint lehetıséget biztosít a
Gyomaendrıdi Híradó április végén megjelenı számában, ingyenesen egy fél oldalnyi
terjedelmő választási hirdetés megjelentetésére.

Határidı: azonnal
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Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnök a bizottság nevében kérte, mivel a képviselı-testület a Keresztes Tibor ügyében hozott állásfoglalását leszavazta, mielıtt ez ügynek a további intézkedésében lépések történnének a hivatal illetékes csoportja tájékoztassa a Bizottságot.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, a
Gyomaendrıd Várossá nyilvánításának 5 éves évfordulóját egy
szerény kis ünnepség megrendezésével szeretnék méltóképpen
megünnepelni. Az ünnepség megszervezését az elkövetkezı napokban fogják megkezdeni, és várhatóan április végén kerül megrendezésre.
Megyeri László fımunkatárs arról kívánta tájékoztatni a tisztelt képviselıket, hogy az 5 sz. választókerület Jegyzıje Dr.
Kulcsár László ügyvédurat javasolta a választókerület Választási Bizottságának tagjaként. Bíznak abban, hogy a megyei Képviselı-testület dr. Kulcsár László ügyvédurat megválasztja az
5.sz. választókerület választási Bizottság tagjának.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen felkérte a tisztelt képviselıket, hogy az idıközben a testületi ülésre megérkezet dr. Kutas Ferenc az 5.sz. választókerület Magyarországi
Szociáldemokrata Párt képviselı jelöltjének bemutatkozó beszédét hallgassák meg.
Dr.Kutas Ferenc köszöntötte a polgármester urat és a képviselı-testület tagjait.
Az 1994. évi országgyőlési választásokon a Magyarországi Szociáldemokrata Párt színeiben kíván indulni. Szarvasi lakos,
szülei iparos emberek, a második generációs értelmiség a családban. Pedagógus diplomával rendelkezik magyar történelem
szakos tanár. Pályafutását tanyai tanítóként kezdte, 1971-óta
a Vajda Péter Gimnázium tanára.
A tanítás mellett kiegészítı tevékenységként szerkesztéssel,
és újságírással foglalkozik. Fımunkatársa volt a Szarvas és
Vidéke c. lapnak, szerkesztette a szarvasi Útikönyvet. 1989óta a szegedi Rádió Békés megyei tudósítója . Ezen kívül amatır videózással is foglalkozik.
Elsısorban szakmai úton tart fenn élı kapcsolatot
Gyomaendrıddel, hiszen 1976-óta Békés megyei szakfelügyeletet
lát el magyar tantárgyból. Másodsorban élı kapcsolatot tart
fenn a Polgármester úrral is aki készségesen segíti a Békés
megyei tudósítói munkájában. Ezen kívül rendszeresen tájékozódik a Gyomaendrıdi Híradóból a városban történ eseményekrıl.
Választási programja elsısorban a szakmájához kapcsolódóan pe-
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dagógia és a sajtó.
A választási programból egy dolgot kívánt kiemelni amely a jelenlévıket is érinti. Véleménye szerint az az országgyőlési
képviselıjelölt aki kifogja jelenteni, hogy megpróbálja
Gyomaendrıd és térsége víz, telefon, gáz problémáját megoldani, kimeri mondani, hogy az a képviselıjelölt nem mond igazat.
Egy képviselı lesz az akit a 365 -bıl megválasztanak és mind a
365 képviselı ezt akarja majd elérni a választókörzetének. De
azt, hogy minden lépést és információt hozzon és megtegyen azt
igen is ígérnie kell, és meg kell tenni.
Másik, amit hangsúlyozni kívánt, hogy az országgyőlési képviselınek nagyon szoros kapcsolatot kell fenntartania az
ökormányzattal, a jelenlegi és a majdani képviselıtestülettel.
Végezetül megköszönte a képviselık türelmét, és kívánta, hogy
a hátralévı idıszakban is végezzenek olyan eredményes munkát
mint azt ezidáig tették.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte dr. Kutas Ferencnek
a bemutatkozást.
Végezetül a polgármester tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a képviselı-testület 1994. február 22-én rendkívüli
ülést tart. Ezen ülésen napirendipontként javasolta, hogy Császárné Gyuricza Éva, Bıdi János, és Dr. Tóth Lajos
országyőlési képviselıjelölteknek adjanak lehetıséget a testület elıtt történı bemutatkozásra.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett.
Miután több kérdés, interpelláció nem hangzott el a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı
Tímárné Binges Irén
csoportvezetı

Távollétében

Hornok Lajosné
hitelesítı

Hunya Lajos
hitelesítı
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