Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1994.
Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. március 8i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok
Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos,
dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Márton Gábor,
Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Liszkainé Nagy
Mária, Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné
csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı,
önkormányzati intézmények, pártok, társadalmi szervezetek, egyházak és a helyi sajtó képviselıi.
Babák Mihály, Hornok Lajos országgyőlési képviselıjelöltek az 1. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, vendégeket és nem utolsósorban a jelenlévı hölgyeket
a Nemzetközi Nınap alkalmából.
Tájékoztatta a testületet, miszerint dr. Farkas Zoltán alpolgármester késve fog érkezni, Martinák Csaba képviselı szintén
késve fog érkezni, Hunya Lajos képviselı nem jelezte távollétét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 15 fı.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte dr. Kulcsár László és
dr. Kovács Béla képviselı urakat.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt testületi ülés óta
eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Február 24-én találkozott Hornok Lajos képviselı-jelölt
úrral.
- Február 28-án Kishomokon a városi Honvédelmi Bizottsá-
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gok vezetıi részére szervezett ülésen.
- Március 1-én fogadta a Munkáspárt képviselı-jelöltjét.
Itt kívánta megjegyezni, hogy a Munkáspárt, illetve a
Szociális Párt képviselı-jelöltjei a következı testületi
ülésen fognak bemutatkozni a testület elıtt.
- Március 2-án Budapesten volt dr. Valach Béla képviselı,
Gellai József alpolgármester és Liszkainé Nagy Mária csoportvezetı társaságában. Ekkor fogadta a város küldöttségét Latorcai János Ipari és Kereskedelmi Miniszter. Tájékoztatták a Miniszter urat a város gondjairól, a legégetıbb problémákról, többek között a Liget-Fürdı vízforgató
berendezésének megépítésérıl, annak költségigényérıl.
A Miniszter úr lehetıségeihez mérten maximálisan támogatja a várost.
- Március 3-án fogadta Szöllısi Istvánnét, az MSZP országgyőlési képivselı-jelöltjét.
- Március 5-én részt vett a Sportbálon.
- Március 8-én délelıtt Szarvason résztvett a
Rendrırkapitányság munkaértekezletén.
Az ott hallottak alapján csak megerısítve látom igazunkat
abban, hogy igen is törekedni kell a rendırırs felfejlesztésére. Itt hallott arról is, miszerint a térség kábítószer központja sajnos éppen városunk. Egy nagyon jó
kezdeményezésrıl is hallott, amit szeretne Gyomaendrıdön
is megvalósítani. Konkrétan a fiatalkorúak ittasságának
fékezésére irányulna a kezdeményezés. A szarvasi polgármester már beindította a pedagógusok és köztisztviselık
bevonásával az italboltok ellenırzését a késı délutáni,
esti órákban. Ott ahol az ellenırzés során kiskorúak kiszolgálását tapasztalják, az üzlet mőködési engedélyének
bevonását kezdeményezik.
Ezt követıen ismertette a Március 15-ei programot.
Március 14-én du. futóverseny lesz, majd ünnepélyes zászlófelvonás a gyomai városrészben.
Március 15-én de. 9 órakor ünnepi Mise az endrıdi Katolikus
Templomban, majd az endrıdi országzászló felvonása és a 3. sz.
Általános Iskola ünnepi mősora.
11 órakor kezdıdik a gyomai városrészben az ünnepség, illetve
mindkét városrészben koszorúzás lesz a hısök emlékmővénél.
Miután az alpolgármester úrnak, illetve a bizottsági elnököknek napirend elıtti bejelentésük nem volt, így a polgármester
javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a kiküldött meghívóban foglaltakkal mindenben megegyezett. A Képviselı-testület
a javaslattal egyetértve, az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
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1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Országgyőlési képviselı-jelöltek bemutatkozása
Az 1994. évi költségvetés javítása
A 16/1993./V.19./KT. számú rendelet módosítása
A személyes szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 22/1993./VII.12./KT. számú rendelet módosítása
Vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása
A holtágak védelmérıl szóló rendelet módosítása
Bejelentések

A napirendek tárgyalása elıtt a polgármester kérte a testületet, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról szóló jelentést fogadják el.
Miután a jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, így a polgármester javaslatára a testület az alábbi
határozatot hozta egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lejárt
határidejő képviselı-testületi határozatokról
szóló jelentést elfogadta.
határidı: azonnal
Országgyőlési Képviselı-jelöltek bemutatkozása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Babák Mihály urat, a
Fidesz országgyőlési képviselı-jelöltjét, hogy röviden mutatkozzon be a testület elıtt.
Babák Mihály elıljárójában megköszönte a lehetıséget, hogy a
testület elıtt bemutatkozhat. Ezt követıen İ is köszöntötte a
megjelent hölgyeket a Nemzetközi Nınap alkalmából.
Elmondta, 1947-ben Szarvason született, édesapja szabó volt,
édesanyja háztartásbeli, jelenleg mindketten nyugdíjasok. Végzettségét tekintve építésztechnikus. Dolgozott a Kecskeméti
Tervezı Vállalatnál, majd késıbb a Szarvasi Költségvetési
Üzemnél, illetve a Szarvasi Tanácsnál. A rendszerváltás után a
szarvasi képviselı-testület tagja lett, ott a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságban tevékenykedik.
A Fidesz felkérésére kíván indulni a választáson, annak támogatásával. Miután a polgármester úrral folytatott megbeszélés
során úgy állapodtak meg, hogy a rövid tájékoztatás nem a Fidesz programjának ismertetése, csupán bemutatkozás, így politikai programot nem hirdetett.
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Igéretet tett viszont arra, hogy amennyiben bizalmat kap a lakosságtól, törekedni fog a város problémáinak megoldásában segítséget nyújtani.
Elmondta még, hogy a várost igen jól ismeri, hiszen mint a
költségvetési üzem egyik vezetıje, szoros kapcsolatban állt a
helyi üzemmel, ismerte annak mindennapi gondjait.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bemutatkozást,
majd átadta a szót Hornok Lajos képviselı-jelölt úrnak.
Hornok Lajos a Konzervatív Párt képviselı-jelöltje elmondta,
1948-ban született Endrıdön, édesapja molnár volt, édesanyja
háztartásbeli. Két testvére, egy öccse és egy húga van. Nagyon
jó tanuló volt, azonban a család anyagi körülményei nem tették
lehetıvé, hogy továbbtanuljon. 1979-ben került Budapestre. Elvégezte a Számviteli Fıiskolát, a Közgazdasági Egyetemet. Jól
beszél angolul és németül, illetve valamennyire tud franciául
is. Az elmúlt 15 év igen kemény munkával telt el, vállalkozni
kezdett, amit a jövı útjának is tart. Véleménye szerint mindenki a saját szerencséjének kovácsa. İszintén örült annak,
hogy a március 5-ére meghirdetett bál sikeres volt, sokan megtisztelték a szervezıket jelenlétükkel.
Úgy érzem - mondta Hornok úr, az én feladatom nem a pártom és
önmagam népszerősítése, de érzek magamban annyi erıt, hogy segíteni tudok a városnak, ennek a térségnek. Meggyızıdésem,
folytatta, nem biztos, hogy az tud legtöbbet tenni a szülıföldjéért, aki ott is marad. A maga részérıl mer ígérni, mert
tudja, amit megígér, azt meg is tudja valósítani.
Végezetül megköszönte a lehetıséget, hogy bemutatkozhatott a
tisztelt Képviselı-testület elıtt.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a rövid bemutatkozásokat.
Kérte a képviselı-jelölt urakat, amennyiben idejük engedi, a
továbbiakban is tiszteljék meg a testületet jelenlétükkel.
Hornok Lajos úr eltávozott, mivel más elfoglaltsága is volt,
Babák Mihály úr azonban megköszönve a meghívást élt a lehetıséggel.
/Dr. Valach Béla képviselı elhagyta a termet, a jelenlévık
száma 14 fı./
Az 1994. évi költségvetés kijavítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetési
rendelet megalkotása után több olyan információ is eljutott a
Polgármesteri Hivatalhoz, mely alapján szükségessé vált az el-
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fogadott költségvetés javítása. Kérte a testületet, hogy
amennyiben a rendelet javításával kapcsolatban nincs kérdés,
úgy a javítást fogadják el.
A Képviselı-testület a javítással 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett, és
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 5/1994./II.27./KT. számú rendelet
javítását elfogadta.

/Dr. Valach Béla
15 fı./

képviselı visszaérkezett, a jelenlévık száma

A 16/1993./V.19./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Hangya
Lajosnénak, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a rendelet
módosítása során törekedtek arra, hogy a szociális igazgatásról szóló törvény módosítása beépítésre kerüljön.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a módosító rendeletet az ülésen kiosztott mellékletekkel együtt
fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 15 igen szavazattal megalkotta

A személyesszociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
22/1993./VII.12./KT. számú rendelet módosítása
Miután a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, észrevétel
nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester javasolta
a rendelet elfogadását.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta
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A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása
Csorba Csaba jegyzı kiegészítve a tervezetet elmondta, a gépelés során a 2. § 1 bekezdésénél a vásári hónapok közül a szeptember lemaradt, így kérte a tervezetet ennek figyelembevételével fogadja el a testület.
/Martinák Csaba képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 16
fı./
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, miután
kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban nem hangzott el,
azt a jegyzı úr által tett kiegészítéssel fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta

Holtágak védelmérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tervezettel kapcsolatos
észrevételeket.
Márton Gábor képviselı aziránt érdeklıdött, vonatkozik-e a
rendelet azon telektulajdonosokra is, akiknek a telekhatár a
víz közepén van?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, hogy a Földhivatal
adatai alapján ilyen telektulajdon nincs.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a tervezet elfogadását.
a Képviselı-testület a tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
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Gyomaendrıd Város Díszpolgára, valamint a Gyomaendrıdért emlékplakett adományozása
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában emlékeztette a
képviselıket arra, miszerint Gyomaendrıd ez év március 1-én
lett öt éves város. Az évforduló alkalmából ünnepi estet rendez a város, melynek keretében kitüntetéseket szeretnének átadni.
A Díszpolgári cím és a Gyomaendrıdért emlékplakett odaítélésének elıkészítésére a képviselı-testület korábban már létrehozott egy 7 tagú bizottságot, melynek tagjai dr. Pikó Béla,
Darvas Tibor, Vaszkó Irén, Gyuricza László, valamint a polgármester és a két alpolgármester. Az elıkészítı bizottság ülését
megelızıen a március 15-ei ünnepség megbeszélésekor javaslatot
kért a pártok képviselıitıl is a díjazottakra.
Mindezek után került Kulturális Bizottság elé az ügy, majd a
bizottság által kiegészített névsor a testület elé.
Úgy gondolom - mondta, hogy a díszpolgári cím odaítélésével
kapcsolatban egyetértés van. El kellene dönteni viszont azt,
hogy hány Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakettet ad át a testület, illetve hogy a javasolt nevekkel egyetértenek-e.
A maga részérıl javasolta a kitüntetendık közé felvenni még
Kruchió Endrét. Emlékezete szerint a Kulturális Bizottsági
ülésen e névvel egyetértettek.
Itt ragadta meg az alkalmat, hogy elmondja, Kruchió Endre úr
szeretné a gyomaendrıdi Vadvirág Táncegyüttest, illetve egy
svédországi finn néptánccsoportot összehozni. Május 1-én e két
csoport közösen fog fellépni Gyomaendrıdön. Emellett a közeljövıben különbözı kommunális eszközöket is szeretne eljuttatni
a városba.
Hornok Lajosné képviselı szükségesnek tartotta nevesíteni az
Endrıdi Füzetek Szerkesztıbizottságát, majd felsorolta a szerkesztésben résztvettek neveit: Róza Olga, Bella Rózsa, Kiss
Katalin, Vaszkó Irén és Hornok Lajosné.
Bátori Gyula képviselı kifogásolta, hogy az elıterjesztésbe
nem került be javasolt személyként Papp Zsigmond, holott a
pártokkal folytatott megbeszélés során e név javasolva lett.
Illetve ugyancsak elhangzott az is, hogy a képviselı-testület
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soraiból senki se kapjon kitüntetést, ha valamely képviselıt
az utókor kitüntetésre alkalmasnak tart, azt majd megteszi. A
pártokkal történt egyeztetésen is javasolta Tímár Máté személyét is a kitüntetésre.
Ugyanakkor kifogásolta, hogy a paraszti rétegek a kitüntetettek között senki nem képviseli.
A maga részérıl ezt a névsort nem tudja megszavazni - hangsúlyozta.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, valóban felvetetıdött
a pártokkal folytatott egyeztetésen Papp Zsigmond neve, de azt
is látni kell, hogy a család mindenféle emlék állításától elzárkózik. Ezt tapasztalhatta a testület akkor is, amikor utcát
kívánt Papp Zsigmondról elnevezni.
/Dr. Farkas Zoltán alpolgármester megérkezett, a jelenlévık
száma 17 fı./
Gellai József alpolgármester elmondta, az elıkészítı bizottság, illetve a Kulturális Bizottság által beterjesztett javaslatot nem kell véglegesnek tekinteni, hiszen az önkormányzat
rendelete értelmében bármely bizottság, vagy képviselı javaslatot tehet még a kitüntetendık személyére. Éppen ezért kérte
a polgármester urat, hogy a testület tagjaitól kérjen még javaslatokat. Felhívta a testület figyelmét a szóbanforgó rendelet 5. § /2/ bekezdésére, mely szerint a kitüntetésre javasoltakat az elıkészítı bizottság terjeszti a testület elé. Éppen
ezért kérte a testületet, hogy vegyék figyelembe, miszerint az
elıkészítı bizottság a "Gyomaendrıdért" emlékplakettet Márton
Gábor, Soczó Elek, Vaszkó Irén, Puskás László, Kruchió Endre
részére, valamint az Endrıdi Füzetek Szerkesztıbizottságának
javasolta.
Az elıkészítı bizottság a "Díszpolgári" címet egyöntetően Határ Gyızı Kossuth-díjas írónak javasolta odaítélni. Az elıterjesztésben szereplı további nevek a Kulturális Bizottság javaslataként fogható fel.
A szavazás meneteként tehát javasolta, a képviselı-testületi
tagok javaslata után a testület döntsön arról, hogy hány személynek kíván kitüntetı emlékplakettet adományozni, illetve
arról is dönteni kell, hogy titkos vagy nyílt szavazással történik-e a döntés.
Márton Gábor képviselı javasolta, hogy a testület a közelmúltban elhunyt Varjú Vilmos emlékét jegyzıkönyvileg örökítse
meg, illetve a magarészérıl kitüntetésre javasolta.
Szeretı Béla bizottsági elnök kérte a testületet, hogy az odaítélés során rendelkezzen a kitüntetéssel járó pénzösszeg for-
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rásáról is. Egyetértett azzal, hogy azok, akik jelenleg önkormányzati képviselıként tevékenykednek, ne részesüljenek kitüntetésben. A maga részérıl javasolta felvenni a névsorba Hegedős József nyugdíjas fürdı dolgozót, aki több mint 50 éve dolgozott a városért, a város és a fürdı vízellátásáért.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint ilyen alapon
még nagyon sok embernek lehetne adni emlékplakettet, hiszen az
emberek általában becsülettel végzik munkájukat.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök tájékoztatta a tisztelt
jelenlévıket arról, hogy a Kulturális Bizottság ülésén merültek fel még további nevek is, melyek azután az elıterjesztésbe
is bekerültek. Néhányat közülük indokolni is kívánt. Jenei Bálintnak a bizottság úgy gondolta, mint volt tanácselnöknek a
város nyugodt lelkiismerettel adhatja e kitüntetést, hiszen a
gáz, a szennyvízprogram elindításában, a két település egyesítésében és a városi cím elnyerésében kimagasló érdemei vannak.
Ugyanakkor azok a gazdasági vezetık, akik az utóbbi évtized
nehézségei ellenére úgy tudták irányítani az adott gazdasági
egységet, hogy az továbbra is talpon maradt, a dolgozók megélhetése biztosított, szintén megérdemlik azt elismerni.
Természetesen a döntés joga a testület kezében van, a testület
határozza meg hány fınek adományoz emlékplakettet.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a testület akkor jár el helyesen, ha a 12/1991./X.30./ KT. számú rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartja. Márpedig abban az
esetben, ha a testület a jelen ülésen dönt, úgy a rendelet 5.
§ /1/-/2/ bekezdéseit nem tartja be. A közösségek véleményének
beszerzését mindenképpen szükségesnek tartotta, ilyen fontos
közérdekő kérdésben ki kell kérni a lakosság, a pártok és más
szervezetek véleményét. Javasolta, hogy az ülésen csak a díszpolgári cím kérdésében döntsenek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megítélése szerint a kitüntetés adományozásának politikamentesnek kell lenni.
Csorba Csaba jegyzı röviden ismertette az elıkészítés menetét.
Az elıkészítı bizottságban, melyet a képviselı-testület még
1992-ben megválasztott, képviselve van mind a Gyomakör, mind
pedig a Szülıföld Baráti kör képviselıje, illetve a Honismereti Egyesület egyik tagja is, tehát a társadalmi szervezeteknek
tudomásuk volt a kitüntetések adományozásáról. Az elıkészítı
bizottság ülése elıtt volt a pártokkal egy megbeszélés, ahol a
Március 15-i ünnepség megbeszélése mellett ez is szóba került,
tehát a pártoknak éppúgy tudomásuk volt és lehetett az esemé-
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nyekrıl. A Képviselı-testületben pedig több pártnak, szervezetnek a képviselıje képviseltetve van, tehát lehetıségük volt
arra, hogy kikérjék az adott szervezet véleményét, és azt most
vagy korábban ismertessék.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök javasolta a jelöltek listájára felvenni Cs. Szabó Albert nyugalmazott állatorvost.
Jenei László a Gyomakör képviseletében kért szót. Elmondta, a
maga részérıl most ismerte meg a névsort. Hiányolta belıle
Darvas Tibor úr nevét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint a testület
5-6 kitüntetı plakettnél többet ne adjon át.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy elıször is döntsön abban, elfogadja e dr.
Kulcsár László képviselı módosító javaslatát, miszerint csak a
"Díszpolgári" cím kérdésében dönt most a testület, a
"Gyomaendrıdért" emlékplakett odaítélésérıl a döntést elnapolja, avagy a jelen ülésen dönt mindkét kitüntetés kérdésében.
A polgármester által feltett kérdésben a testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/1994./III.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a "Díszpolgár" cím, valamint a "Gyomaendrıdért" emlékplakett odaítélése kérdését nem napolja el, arról az 1994. március 8-i ülésén dönt.
Határidı: azonnal

Ezt követıen a polgármester javasolta a testületnek, hogy abban döntsön, hány személynek adományoz "Gyomaendrıdért" emlékplakettet.
Véleménye szerint a képviselı-testület 6 fınek adományozzon
ilyen kitüntetést, és a lakosság bevonása érdekében tegye lehetıvé a testület, hogy további 3 fı kaphasson ilyen kitüntetést lakossági kezdeményezés és szavazás alapján.
Javasolta továbbá, hogy amennyiben a testület egyetért a lakossági megkereséssel, úgy a testület tegyen közzé felhívást,
miszerint a lakosság március 31-ig tehet javaslatot a további
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3 kitüntetett személy vonatkozásában.
A javaslatnak megfelelıen a testület 11 igen szavazattal, 5
tartózkodással és 1 ellenszavazattal a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 9 fınek
adományoz "Gyomaendrıdért"kitüntetı emlékplakettet. Ebbıl 6 fınek a képviselı-testület az
1994. március 8-i ülésén ítéli oda, míg 3 fı
vonatkozásában lakossági véleményt kér a helyi
sajtó útján.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a Gyomaendrıdi Híradóban, valamint a
Gyomaendrıdi Szó-Beszédben felhívást tegyen
közzé erre vonatkozóan.
A lakossági javaslatok beérkezési határidejét
1994. március 31-ben határozza meg.
A Képviselı-testület a lakossági javaslatokról
az április elején megtartandó ülésén dönt.
Határidı: 1994. április 15.

Ezt követıen javasolta a polgármester eldönteni titkos, vagy
nyílt szavazással kívánja a kitüntetést odaítélni.
A javaslatról a testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
"Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakettre
tett javaslatokról titkos szavazással
dönt.
Szavazategyenlıség esetén a Képviselı-testület
nyílt szavazással dönt.
Határidı: azonnal
Miután a vita során két olyan személy neve is felmerült kitüntetettként, aki már korábban elhalálozott, így javasolta a
testületnek, hogy kezdeményezze a rendelet módosítását, misze-
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rint a "Gyomaendrıdért" emlékplakett olyan személyiségnek is
adható, aki már nincs az élık sorában.
Amennyiben ezzel a testület egyetért, úgy javasolta, hogy utasítsa a jegyzıt a rendelet módosításának elıkészítésére.
A Képviselı-testület mindezekrıl 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/1994./III.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
azzal, hogy a"Gyomaendrıdért" kitüntetett emlékplakett adományozható legyen olyan személyiségnek is, aki elhalálozott.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a
12/1991./X.30./ KT. számú rendelet
ilyenirányú módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1994. április 30.
A vita során a Kulturális Bizottság által tett javaslatok mellett felmerültek további nevek is: Kruchió Endre, Hegedős József, Varjú Vilmos, Papp Zsigmond és Cs. Szabó Albert.
A polgármester javasolta ezek felvételérıl is dönteni.
A Képviselı-testület
Kruchió Endre felvételét 17 igen szavazattal,
Hegedős József felvételét 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással,
Varjú Vilmos felvételét 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással,
Papp Zsigmond felvételét 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással,
Cs.Szabó Albert felvételét 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
"Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakett odaítélésére készülı szavazólapra az alábbi személyek
nevét veszi fel:
Cs.Szabó Albert
Gonda Károly
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Hegedős József
Jenei Bálint
Kruchió Endre
Madarász László
Márton Gábor
Papp Zsigmond
Puskás László
Sárhegyi András
Soczó Elek
Solymosi Jánosné
Varjú Vilmos
Vaszkó Irán
Endrıdi Füzetek Szerkesztı Bizottsága
Határidı: azonnal
A polgármester ezt követıen javaslatot tett a szavazatszámláló
bizottság összetételére Gellai József, dr. Farkas Zoltán és
dr. Kulcsár László képviselık vonatkozásában.
A javaslattal a testület 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett egyetértett és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot alakít.
A bizottság tagjai: Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke, dr. Farkas Zoltán és dr. Kulcsár
László képviselık, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja.
Határidı: azonnal
A határozatok meghozatala után dr. Frankó Károly a szavazólapok elkészítéséig szünetet rendelt el.
Szünet után Gellai József alpolgármester, a szavazatszámláló
bizottság elnöke ismertette a szavazás menetét.
A szavazólapok urnában történı elhelyezése után a szavazatszámláló bizottság megkezdte a szavazatok összesítését, majd
pedig az alábbiak szerint tájékoztatta a Képviselı-testületet.
Gellai József a szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta,
hogy a jelenlévı 17 képviselı közül 15 képviselı szavazott ér-
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vényesen, két szavazólap érintetlenül került az urnába elhelyezésre. Az érvényes szavazólapok alapján a következı eredményt állapította meg a bizottság. A legtöbb szavazatot Soczó
Elek kapta, majd pedig Vaszkó Irén, Kruchió Endre, az Endrıdi
Füzetek Szerkesztı Bizottsága, Cs. Szabó Albert következik. A
6. kitüntetés odaítélésére nyílt szavazást kell elrendelni,
miután Jenei Bálintra, Márton Gáborra és Varjú Vilmosra leadott szavazatok száma megegyezik.
A nyílt szavazás során Jenei Bálint 8 szavazatot, Márton Gábor
5 szavazatot, Varjú Vilmos 4 szavazatot kapott.
A nyílt szavazás alapján Gellai József megállapította, hogy a
képviselı-testület Jenei Bálint volt tanácselnököt részesíti
"Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakettbe az elızıekben felsorolt 5 fı mellett, majd pedig kihirdette a határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
"Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakettet
adományoz
az Endrıdi Füzetek Szerkesztı Bizottságának,
Cs. Szabó Albert nyugalmazott állatorvosnak,
Jenei Bálint volt tanácselnöknek,
Kruchió Endre Svédországban élı gyomai
személyiségnek,
Soczó Elek Motormúzeum tulajdonosnak és
Vaszkó Irénnek, az Endrıdi Tájház létrehozójának.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy a kitüntetetteknek az emlékplakettet az
1994. április 30-ai ünnepség keretében adja át.
Határidı: 1994. április 30.
Dr. Frankó Károly polgármester a határozatok meghozatala után
kérte a testületet, hogy a "Díszpolgári" odaítélésben döntsenek.
Javasolta, hogy e címet Határ Gyızı Kossuth-díjas író részére
szintén az 1994. április 30-i ülés keretében adják át.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 17
igen szavazat -, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kossuth-díjas írónak Gyomaendrıd Város
Díszpolgára címet adományoz.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetést az 1994. április
30-ai ünnepségen adja át.
Határidı: 1994. április 30.

/Bátori Gyula képviselı elhagyta a termet, a jelenlévık száma
16 fı./
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okirata
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt Képviselı-testületet, miszerint a 2/1994./I.11./ számú határozatával elhatározta az intézmény létrehozását, illetve megbízta a
jegyzıt az intézmény alapító okiratának elkészítésével. A határozatnak megfelelıen került az alapító okirat a testület
elé, melyet javasolt elfogadni.
A Képviselı-testület a Városi Egészségügyi Intézmény alapító
okiratát vita nélkül, egyhangú igen szavazattal elfogadta, és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
56/1994./III.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratát az
alábbiak szerint fogadta el.

Alapító okirat
1.
2.

Az alapítás ideje: 1994. április 01.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér l.
Jogelıdje:
Egészségügyi Gondnokság
(1987.01.01.)
Szülıotthon (1949.)
Bölcsıde (1976.)
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Intézményegységek:
- Fı út 2. sz.

Házi gyermekorvosi szolgá-

lat
Védınıi szolgálat
- Fı út 3. sz.
Háziorvosi szolgálat
Ügyeleti szolgálat
Fogorvosi szolgálat
- Szabadság tér 3. Házi gyermekorvosi
szolgálat
Védınıi szolgálat
- Szabadság tér 7. Járóbeteg szakorvosi
ellátás:
Szemészet
Járóbeteg szakorvosi ellátás:
Belgyógyászat
Fogorvosi szolgálat
- Fürst S. u. 3. sz.
Járóbeteg szakorvosi ellátás:
Tüdıgondozó
Járóbeteg szakorvosi ellátás:
Sebészet, Röntgen
Munkamegosztás szempontjából elkülönült
szervezeti egységek:
Szülıotthon
Gyomaendrıd, Hısök útja 57.
Bölcsıde
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Gazdasági osztály
Gyomaendrıd, Szabadság
tér l.
2.a. A munkamegosztás szempontjából elkülönült
szervezeti egységek vezetıit a fıállású
orvosok kivételével az intézmény vezetıje
nevezi ki.
2.b. Vezetıi munkakörök meghatározása:
- Bölcsıde vezetıje: vezetı
- Szülıotthon vezetıje: osztályvezetı fıorvos
- Gazdasági osztály vezetıje: gazdasági
osztály vezetıje
3.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
- egészségügyi alapellátás,
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4.

- egészségügyi szakellátás,
- orvosi ügyelet,
- munkaegészségügy,
- iskola-egészségügy,
- aktív kórházi fekvıbeteg ellátás,
- gyermekek bölcsıdei ellátása /0-3 éves
korig/
- bölcsıdei gyermekhotel
- sportorvosi ellátás
Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik a fıállású orvosok kivételével. A fıállású orvosok kinevezése a
Képviselı-testület hatáskörébe tartozik.

5.

Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata

6.

Alapító neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
Az 1990. évi LXV. tv. II. fejet 10. § b.
pontja alapján a Képviselı-testület pályázat útján nevezi ki. /1992. évi XXXIII.
tv. 23. § /2/, /3/ bekezdése, valamint a
113/1992./VII.14./ Kormányrendelet 2. §
szerint.
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre
és mértéke:
Vállalkozási tevékenysége az intézménynek
nem lehet, maradvány érdekeltségő gazdálkodási szerv.

7.

8.

Az alapító okirat elfogadás esetén :
- az Egészségügyi és Szociális Intézmények alapító okiratáról szóló 159/1992./VI.30./ számú
határozat, valamint az 54/1993./III.23./ számú
határozat.
- a Bölcsıdék alapító okiratáról szóló
160/1992./VI.30./, 161/1992./VI.30./ számú határozat,
- a Szülıotthon alapító okiratáról szóló
163/1992./VI.30./, és 28/1994./II.08./ számú
határozat,
- a Szülıotthon vezetıjének munkaköri meghatározásáról szóló része a 29/1994./II.08./ számú

98

határozatból,
1994. április hó 1. napjától hatályát veszti.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
Bölcsıde és a Szülıotthon, mint részben önálló
költségvetési szerv törzsszámának megszüntetésérıl intézkedjen.
Határidı: 1994. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

617.sz. Ipari Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az alapító okirat módosítást fogadja el.
A javaslattal egyetértve a Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57/1994./III.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617.
sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiakkal egészíti ki.
A Költségvetési szerv tevékenysége:
Alaptevékenysége:
-szakmunkástanulók elméleti oktatása
(FEOR szám: 8023)
-szakközépiskolai képzés
(FEOR szám: 8022)
-szakmunkástanulók tanmőhelyi gyakorlati
képzése
-alaptevékenységhez igazodó átképzés
-a Dévaványai Önkormányzat által alapított, Széchenyi u. 8. szám alatti kihelyezett tagozat szakmai felügyelete
Határidı: azonnal
Liget-fürdı vízforgató építése
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében röviden felidézte
az elıterjesztés elızményeit. A maga részérıl mindenképpen ja-
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vasolta a testületnek, hogy keressék meg a beruházás megvalósulási lehetıségét.
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, miszerint a Latorcai János
miniszter úrnál tett látogatásuk során a fürdı beruházásáról
is tárgyaltak a miniszter úrral, aki ígéretet tett arra, hogy
a III. negyedévben segíteni fog a városnak az Idegenforgalmi
Alapból hitel vagy támogatás elnyerésében.
Szeretı Béla bizottsági elnök hiányolta a Városfejlesztési Bizottság véleményét, javaslatát a megoldásra.
Dr.Valach Béla bizottsági elnök emlékeztette a tisztelt testületet, miszerint az 1993-as költségvetés készítése során már
felmerült a beruházás megvalósításának igénye, azonban az akkori költségvetés a beruházás megindítását nem tette lehetıvé.
Tavaly úgy határozott a testület, hogy a vízforgató berendezést az 1994-es költségvetési évben valósítja meg. A testület
döntésének figyelembevételével beruházási tervet készíttettek,
melynek költségét a tervezı MÉLYÉPTERV 11,9 millió forintban
határozta meg. Amikor a bizottság a megvalósításra kiírta a
pályázatot, a pályázó kivitelezık a költségeket magasabb öszszegben határozták meg. A bizottság egyébként a II. variációt
támogatta.
Jenei Bálint képviselınek az volt a véleménye, hogy a rekonstrukciót az eredeti tervek szerint kell elvégezni. Ezt a több
évtizede üzemelı fürdıt nem szabad hagyni, hogy bezárják, azt
a város testülete nem engedheti meg. A maga részérıl az I.
változatot javasolta megszavazni.
Véleménye szerint amennyiben az önkormányzat a beruházási
költség 50 %-át biztosítani tudja, úgy a további 50 % különbözı pályázattal, Idegenforgalmi Alap hitellel és támogatással
megvalósítható. A kivitelezésre pályázók közül a maga részérıl
a GYOMASZOLG Kft.-t támogatta, annál is inkább, mert amellett,
hogy az egyik legalacsonyabb árajánlatot tette, helyi munkaerı foglalkoztatási gondot is megoldanak, illetve enyhítenek
ezzel.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a vízforgató
berendezés megépítését nem lehet tovább halasztani. A maga részérıl szintén a GYOMASZOLG Kft.-t javasolta a munkával megbízni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szintén az I. változatot javasolta megvalósítani, és a kivitelezéssel pedig a GYOMASZOLG.
Kft.-t javasolta megbízni.
Knapcsek Béla képviselı emlékeztette a Városfejlesztési Bi-
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zottság tagjait arra, miszerint már ott is javasolta, hogy a
beruházást csak a fürdı szezon után kezdjék meg, mert nem
tartja valószínőleg, hogy a mostani kezdés esetén 2,5 hónap
alatt befejezıdik.
Vass Ignác a fürdı vezetıje elmondta, amennyiben az I. változat valósul meg, úgy egy európai színvonalú fürdıje lesz a városnak. Tájékoztatta a tisztelt testületet arról is, miszerint
az ÁNTSZ a részleges nyitvatartást a kivitelezés idején engedélyezi, ami azt jelenti, hogy 3 medencét használni lehet - a
pancsoló, az úszó medence, illetve az ülımedence.
Szeretı Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, ha már így alakult
is, de a beruházást meg kell kezdeni. A kivitelezési szerzıdés megkötésénél felhívta a figyelmet arra, hogy a kivitelezési határidı betartása érdekében kötbér megfizetési igényét
kösse ki az önkormányzát a határidı túllépése esetére. Megkérdezte a Gyomaszolg Kft. vezetıjét, hogy vállalják-e a beruházás június 10-re történı elkészítését.
Nagy Pál ügyvezetı igazgató hangsúlyozta, a pályázat benyújtásakor rögzítették miszerint a munkákat június 30-i határidıvel
vállalták.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülésen
ık maguk is szerencsésebb megoldásnak találták a II. variációt, azonban ezt azért nem foglalták írásba és nem éltek határozati javaslattal, mert a forrást nem tudták megjelölni.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a tisztelt testületnek elıször
is abban dönteni, hogy az I. vagy II-es variáció szerint végeztetik el a munkálatokat, illetve ezt követıen, hogy a hiányzó költségeket milyen forrásból fedezik. Amennyiben hitel
felvételre kerül sor, úgy emlékeztette a testületet arra, miszerint a jelenleg már elhatározott 65 millió forintos hitellel szemben 75 millió forint hitelfelvételre kerül sor, ami
jelentısen befolyásolja az 1995-ös költségvetést is.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak alapján javasolta a testületnek, hogy a beruházást az I. variáció szerint
valósítsák meg, illetve a kivitelezéssel a GYOMASZOLG Kft.-t
bízza meg a testület. Javasolta továbbá, hogy a Képviselıtestület a határidın túli kivitelezés esetén éljen a szigorú
kötbérezési jogával.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület egyhangú igen
szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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58/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Liget-Fürdı vízforgató berendezésének megépítésével egyetért, a benyújtott kivitelezıi pályázatok közül a GYOMASZOLG Kft.
árajánlatát fogadja el, mely az I. változatra 25.089.000 Ft-ot tartalmaz.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a kivitelezési szerzıdésben a határidın
túli kivitelezés esetén éljen a szigorú kötbérezési lehetıséggel. A kivitelezési határidıt
1994. június 20. napjában határozza meg a Képviselı-testület.
Határidı: 1994. június 20.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Vass Ignác fürdıvezetı
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javasolta, bízza
meg a testület a polgármestert a kivitelezés költségének 1994.
évi költségvetésben szereplı összegen felüli részére a hitelfelvétel csökkentése érdekében kísérje figyelemmel a különbözı
pályázati lehetıségeket, így többek között nyújtson be pályázatot az Idegenforgalmi Alap, illetve a Területfejlesztési
Alap elnyerésére.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület egyhangú igen
szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
59/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a LigetFürdı vízforgató berendezésének beruházási
költségénél jelentkezı forráshiányt, mely az
1994. évi költségvetésben nem szerepel pályázatok, illetve hitelfelvétel útján biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot az Idegenforgalmi Alap, a Területfejlesztési
Alap elnyerésére, illetve kísérje figyelemmel a különbözı pályázati lehetıségeket.
Határidı: 1994. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Református Egyház ingatlan visszaigénylése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztés megvitatását.
Sipos Tas Töhötöm református lelkész elmondta, a megállapodások módosítását azért kérte az egyház, mert egyrészt a Kisréti
úti iskola visszaigénylésének idıpontja változott - figyelemmel a pedagógus és szülıi ellenállásra. Másrészt pedig azért,
mert az épületek használható állapotba történı átadásához az
állami költségvetésbıl támogatást lehet kérni, mely a korábbi
megállapodásban nem szerepelt.
A Hısök útja 40. szám alatti lakással kapcsolatos megállapodásnál a 4.800.000 Ft összeget igényelnének, azonban véleménye
szerint ez az összeg nem lesz elegendı, ezt javasolta módosítani.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az elıterjesztést fogadják el, az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos megállapodások megkötésével bízzák meg a
polgármestert. A Hısök úti lakásingatlanok cseréjével kapcsolatos megállapodást annyiban javasolta módosítani, miszerint
az önkormányzat a lakások pótlására az állami költségvetésbıl
1995. évre 6.000.000-ra.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadva, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Református Egyház ingatlanjainak visszaadásával kapcsolatos megállapodásokat azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a
Képviselı-testület a Hısök útja 40. szám
alatti lakások pótlására az állami költségvetésbıl 1995. évre 6 millió forintot
igényel.
Határidı: 1994. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Evangélikus Egyház ingatlan visszaigénylése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés el-
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fogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a polgármestert az Evangélikus Egyház ingatlan
visszaigénylésével kapcsolatos megállapodás
megkötésével, melyben a pénzbeli kárpótlást kéri az Evangélikus Egyház.
Határidı: 1994. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Apolló Mozi felújítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, az Apolló Mozi épületének állagában váratlan fordulat következett be, a mennyezet beázás miatt javításra szorul.
Liszkainé Nagy Mária csoportvezetı emlékeztette a tisztelt
testületet arra, miszerint a költségvetés elızetes tárgyalásánál az intézményvezetık benyújtották a felújítási igényüket,
melyet a testület nem támogatott. Így került ebbe a helyzetbe
a mozi.
A vita során a Képviselı-testület tagjai egyetértettek abban,
hogy az épületet tetıszerkezetét meg kell javítani, de csak
azt a részt, ahol jelenleg a mozi üzemel.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, az elıterjesztést fogadja el és a munkálatokat az
I. változat szerint végeztesse el.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
62/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Apolló mozi tetıszerkezetének felújításával egyetért.
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A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy az elıterjesztés I. változatában
meghatározott munkákat végeztesse el.
A költségek fedezetére a tartalékalapot jelöli
ki.
Határidı: 1994. április 30.
Felelıs : Csányi Istvánné intézményvezetı
Bölcsıde gazdaságosabb üzemeltetésének lehetıségei
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot vita nélkül, egyhangú igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1994. április hó 1. napjával beindítja a
Gyermekhotelt a Városi Bölcsödében.
A szolgáltatás díjtételét 20.- Ft/órában
határozza meg.
Az étkezés során személyi térítési díjkedvezmény nem állapítható meg.
határidı: 1994. április 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Városi Zeneiskolában néptánc oktatás beindítása az 1994-95ös tanévtıl
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
64/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1990. évi LXV. törvény 10. § /g/ bekezdé-
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sében biztosított jogkörében eljárva az
1994/95-ös tanévtıl a városi Zeneiskolában
beindítja a néptánc oktatást.
Az oktatással felmerülı költségeket - elıreláthatólag 160.000 Ft - az Önkormányzat 1994. évre
biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
Városi Zeneiskola Alapító okiratát a fentieknek
megfelelıen módosítsa.
Utasítja továbbá, hogy a normatív állami támogatást az 1994/95-ös tanévre vegye számításba,
valamint felkéri a Kulturális, Oktatási, Sport
és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
a Pénzügyi Ellenırzı bizottságot a térítési
díj mértékére készítsen javaslatot és terjeszsze a testület elé.
Határidı: 1994. május 01.
Felelıs : normatíva meghatározására, és alapító
okirat
módosításáért Csorba Csaba jegyzı
térítési díjmeghatározásáért a Kulturális és Pénzügyi Bizottság

1995. évi orvosi gép-mőszer beszerzéséhez céltámogatás
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztés elfogadását, illetve a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy
az önkormányzat kötelezettséget vállal a beszerzett orvosi mőszerek mőködtetési költségeinek fedezésére.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot, illetve az arra
tett kiegészítést elfogadta és vita nélkül, egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1995. évi orvosi gép-mőszer beszerzésére
céltámogatási pályázatot nyújt be.
Az állami céltámogatással megvalósuló önkormányzati beruházás összköltségét 6.000
e Ft-ban határozza meg.
A Képviselı-testület az állami támogatás
40 %-os mértékét alapul véve saját forrásként 3600 ezer forintot az 1995. évi költ-
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ségvetési rendeletben biztosítja.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállalt a céltámogatási pályázattal beszerzett orvosi gépek, mőszerek mőködtetési
költségének fedezésére.
Határidı: a céltámogatási pályázat benyújtására: 1994. márc.
14.
az önkormányzatot terhelı költségek tervezésére: 1994.
november 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Útépítési pályázat
Dr. Frankó Károly
dását.

polgármester kérte az elıterjesztés elfoga-

Liszkainé Nagy Mária csoportvezetı az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy az abban meghatározott összegek az
ÁFA-t nem tartalmazzák.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 15 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
66/1994./III.08./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Gyomaendrıd Öregszılı Iskola
utca Útépítésének szükségességével.
A beruházáshoz szükséges önkormányzati forrást - a bekerülési összeg 30 %-át a Képviselı-testület a beruházási adatlapnak megfelelıen az éves költségvetésében
biztosítja.
Határidı: 1994. március 18.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı és Szakközépiskola
céltámogatási pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
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igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
67/1994./III.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakmunkásképzı és Szakközépiskola Fı út
222. szám alatti kollégiumának férıhelynövelı beruházását.
A Képviselı-testület egyetért a céltámogatási pályázat benyújtásával.
Az állami céltámogatással megvalósuló beruházás összköltségét 14.334.000 Ft-ban
határozza meg.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzatot terhelı 8.600.000
Ft-ot saját forrásból az 1995. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1994.
március 14.
a költséget tervezésére: 1994. november
30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı
Iskola a Belügyminisztérium Önkormányzati Fıosztályához benyújtandó pályázata

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a pályázat támogatását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskola Belügyminisztérium Önkormányzati Fıosztályához benyújtandó pályáza-
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tával, mely megvalósulásával a volt MAVAD telepen gyakorlati oktatóhelyet kívánnak kialakítani.
Határidı: azonnal
A Pósa Lajos utca 8. szám alatti ingatlan értékesítése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
Az elıterjesztést a Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Pósa Lajos utca 8. szám alatti ingatlant Tarnóczki Pál részére eladja.
A Képviselı-testület az ingatlan vételárát
400.000 forintban határozza meg.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésével.
határidı: 1994. április 01.
Felelıs :dr. Frankó Károly polgármester

Ridegné dr. Török Anna lakásvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta a
fogorvos asszony kérelmét.
Véleménye szerint a lakás értékesítésébıl befolyó összeget az
endrıdi városrészben egy másik lakás megvásárlására kellene
fordítani. Ezzel hosszú távra megoldódna a szolgálati lakások
ügye, illetve a városban a fogorvosi ellátottság is biztosított lenne. Nem szabad megfeledkezni arról, amennyiben az önkormányzat nem járul hozzá a lakás eladásához, úgy dr. Török
Anna más városba költözik.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint amennyiben az
önkormányzat az értékesítés mellett dönt, úgy egy folyamatot
indít el, és nem lesz indoka, amivel a további lakásmegvásárlási kérelmeket elutasítja.
Dr. Frankó Károly polgármester nem értett egyet a Kulcsár kép-
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viselıtárs aggályával, megítélése szerint miden esetben egyedi
elbírálás kérdése ez. Jelenleg indokoltnak és célszerőnek tartaná az értékesítést.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye szerint a lakás értékesítésébıl befolyó összeget a mozi helyreállítására lehetne
fordítani. Nem szabadna az önkormányzatnak miden egyes tulajdonához foggal, körömmel ragaszkodnia, ezekbıl a kisebb bevételekbıl fedezni tudná az önkormányzat az éppen adódó sürgıs
feladatokat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök csak abban az esetben támogatja az ingatlan eladását, amennyiben a szolgálati lakás
pótlásra kerül.
Fábián Lajos a GYOMASZOLG Kft., mint a lakás kezelıje képviseletében elmondta, ahhoz hogy az a lakás használható, lakható
állapotba kerüljön legalább 4-500 ezer forintot kell rá fordítani.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, jelenleg nem az értékesítésrıl kell döntenie a testületnek, csupán
arról hogy az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet mellékletét módosítja-e, illetve amennyiben igen, úgy megbízza-e a
jegyzıt az ingatlan felértékeltetésével.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az elıterjesztést fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 14 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-tetülete
70/1994./III.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Kacsoh P. u. 4. szám alatti
lakóházas ingatlant forgalomképessé kívánja nyilvánítani.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a
vagyonrendelet mellékletének fentiek szerinti módosítására, továbbá az ingatlan
értékesítésével kapcsolatos további feladatok elvégzésére - értékbecslés beszerzésére.
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A Képviselı-testület az ingatlan esetleges értékesítésébıl befolyó összeget az endrıdi városrészben szolgálati lakás pótlásra használja
fel.
határidı: 1994. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Tóth Lajos területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
71/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomaendrıdi 2843. hrsz.-on nyilvántartott közterületbıl Tóth Lajos Gyomaendrıd, Széchenyi u.
10. szám alatti lakos részére kb. 600 m2 területet 60 Ft/m2 áron elad.
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
vevı a vételárat két részletben - 1994. június
1., illetve 1994. december 1. napjáig fizeti
meg.
Határidı: szerzıdéskötésre, illetve az összeg
megfizetésére:
1994.06.01., 1994. dec. 01.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés A
alternatíváját javasolta elfogadni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 15 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72/1994./III.08./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szeles
Imréné Gyomaendrıd Micsurin u. 41/1. szám alatti lakos fellebbezési kérelmét elutasítja, a
Gyomaendrıd Város polgármestere VI. 897/1994.
ikt. számú, 1994. február 2-án kelt határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, 30 napon
belül, jogszabálysértésre történı hivatkozással
a Gyulai Városi Bíróságnál kifogással élhet.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztésbıl megállapította, hogy Szeles Imréné visszamenıleg kérte a rokkantnyugdíj folyósítását, így dupla
ellátásban részesült, a jövedelempótló támogatás folyósítása jogtalan volt.
A jogszabály nem teszi lehetıvé a jogtalanul
felvett pénzösszeg méltányosságból történı eltörlését, ezért azt vissza kell fizetni.
A polgármester döntése megalapozott, ezért a
Képviselı-testület a rendelkezı résznek megfelelıen határozott.
A határozat az 1994. évi VI./ törvénnyel módosított 1993. évi III. tv. 17. § /1/ bekezdés a.
pontján alapszik.
Határidı: 1994. március 16.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Az önkormányzat alapítványokhoz való csatlakozása

A Képviselı-testület tagjai a határozati javaslat 1-3. pontjával egyetértettek, azonban a 4. pontban szereplı támogatással
nem értett egyet a testület, figyelemmel arra, hogy az egyéb
alapítványok részére sem rendszeres támogatást nyújtott az önkormányzat.
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A Képviselı-testület a fentieknek megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete csatlakozik a Kner Imre Gimnázium Alapítványhoz 5.000
Ft-tal.
A Képviselı-testület az alapítványhoz a Polgármesteri Alapból befizetett 5000 Ft-ot, mint támogatási összeget elismeri.
határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
"Hittel a Holnap Ifjúságáért" Alapítványhoz alapító tagként 30.000Ft-tal csatlakozik.
Az összeg fedezetés a Képviselı-testület
az 1994. évi polgármesteri alapból biztosítja.
határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete alapító
tagként csatlakozik a "Jós s jól" Gyomaendrıdi
Ipari Szakképzési Alapítványhoz 20.000 Ft-tal.
Az összeg fedezetét a Képviselı-testület az
1994. évi polgármesteri alapból biztosítja.
határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
76/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a Kner Imre Gimnázium Alapítvány részére támogatásként a polgármesteri
alap terhére 15000 Ft-ot biztosítson.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a "Jót s jól" Gyomaendrıdi Ipari Szakképzési Alapítvány részére tett
nyilatkozatát vonja vissza.
Határidı: azonnal
617. számú Ipari Szakmunkásképzı Iskola, Kner Imre Gimnázium
alapítványhoz való csatlakozása
Dr.Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az alapítványi csatlakozáshoz járuljon hozzá.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
77/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola alapító
tagként való részvételével a "Hittel a
Holnap Ifjúságáért" Alapítványhoz, és engedélyezi a 15.000forintos összeg befizetését az intézmény bevételébıl.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
78/1994./III.08./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola alapító tagként való
részvételével a "Hittel a Holnap Ifjúságáért" Alapítványhoz, és engedélyezi a
15.000 forintos összeg befizetését az intézmény bevételébıl.
Határidı: azonnal
Nagylapos, Kocsorhegy vízellátása a Közép-Békés Regionális
Vízmőrıl
Liszkainé Nagy Mária csoportvezetı emlékeztette a tisztelt
testületet arra, hogy az elmúlt ülésén szándéknyilatkozatot
adott ki a Békés Megyei Vízmővek Rt. felé, miszerint a KözépBékés Regionális Vízmőhöz való csatlakozás esetén azt az Rt.-
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vel kívánja továbbra is üzemeltetni, illetve a vagyon az Rt.be apportálja.
Kérte a testületet, hogy hasonló szándéknyilatkozatot tegyen
az önkormányzat a Kocsorhegy és Nagylapos vízellátást biztosító szakasz megvalósulása esetére is.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a csoportvezetı által kért szándéknyilatkozatot adja meg.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
79/1994./III.08./ számú határozata
Szándéknyilatkozat

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd Kocsorhegy, Nagylapos vízellátását biztosító Közép-Békés Regionális
Vízmő Gyomaendrıd - Nagylapos közötti
szakasz létesítményét elkészülte után a
Békés Megyei Vízmővek Rt.-vel kívánja üzemeltetni és azt apportálni fogja az Rt.be.
Határidı: azonnal
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