Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5 /1994.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. április 5 -i
ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hornok Lajosné, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László fımunkatárs,
Kolohné Kulik Éva, Balogh Károlyné, Uhrin
Zoltánné, Szabó Beáta, Liszkainé Nagy Mária,
Dávidné Pap Éva csoportvezetı, Szujó Györgyné
kirendeltségvezetı,
a 2. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal vettek részt dr. Bánki Gyula, dr. Csaba Kálmán pályázók,
Szöllısi Istvánné, dr. Kepenyes János, Kepenyes
András országgyőlési képviselı-jelöltek a napirendek tárgyalása elıtt tárgyalási joggal vettek
részt,
önkormányzati intézmények, pártok, társadalmi
szervezetek, egyházak és a sajtó képviselıi
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, külön köszöntötte a meghívásnak eleget tevı országgyőlési
képviselı-jelölteket.
Megállapította, hogy az ülés határozat képes, jelen van 12 fı.
Jegyzıkönyv hitelesítöknek kijelölte dr. Koleszár József és
Jenei Bálint képviselı urakat.
Tájékoztatta a testületet miszerint Gellai József alpolgármes-
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ter, Szeretı Béla, Hangya Lajosné képviselık jelezték távollétüket. Dr. Farkas Zoltán alpolgármester késve fog érkezni.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- Március 9-én Szarvason volt ahol fogadta a Köztársaság
Párt vezetıit
Ugyan ezen a napon délelıtt 11 órakor a Matróz Kft. elnökével folytatott egyeztetı tárgyalásokat. Délután a Gyomai
Futball Klub közgyőlésén vett részt.
- Március 11-én Békéscsabán a Terület Fejlesztési Bizottság
ülésén vett részt
- Március 12-én dr. Kovács Béla képviselı úrral Orosházán
az ünnepi megyegyőlésen vettek részt.
- Március 15-én részt vett a városi ünnepségeken
- Március 16-án Szegeden a MÁV területi vezérigazgatójával
folytatott megbeszélést
- Március 21-én került sor az új Honvédelmi Bizottság alakuló ülésére.
- Március 22-én Mezıtúron volt Kolohné Kulik Éva társaságában ahol megtekintették Knol István által rendezett, a környék 5 településérıl készült 36 perces videofilmet, amelyen
Gyomaendrıdnek is lehetısége volt bemutatkozni.
- Március 23-án az SZDSZ fórumán vett részt.
- Március 24-én a Békés megyei Rendırfıkapitányság Kábítószeres Alosztály vezetıje tartott elıadást a város pedagógusainak a hazánkban mindinkább elterjedı kábítószeres bőnözés veszélyeirıl, annak megelızésérıl.
- Március 25-26-27-én Gyomaendrıdön került megrendezésre az Országos Színjátszó Napok, amelyen a helybéli
diákok osztatlan sikert arattak.
- Március 28-án Békéscsabán Samsula György Közlekedési,
Hírközlési, és Vízgazdálkodási Miniszter ismertette az amerikai cég által elnyert telefonnal kapcsolatos koncessziós
pályázatot, melynek lényege, hogy 1996-ig a térség telefonproblémája megoldódik.
Részt vett Endrıdön a KDNP fórumán melynek vendége
volt Latorcai János Ipari és Kereskedelmi Miniszter. A
fórumot követı állófogadáson eredményes beszélgetést
folytatott a Miniszter úrral.
-Ezt követıen tájékoztatta a képviselıket arról, hogy
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a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztısége a Lakitelek Alapítvány támogatási díját nyerte el.
A mai napon érkezett telefaxon a Körösvidéki Vízügyi
Igazgatóság értesítése melyben Gyomaendrıd - Csárdaszállás vízellátása a Közép - Békési Regionális Vízmőrıl és Kocsorhegy Nagylapos vízellátása a Gyomaendrıdi
Vízmőrıl vízjogi létesítési engedély kérelemét elutasítja. Az igazgatóság az elutásítást azzal indokolta,
hogy ha Gyomaendrıd és Csárdaszállás vízellátását a
Közép Regionális Vízmőrıl kapná akkor 1995-ben vízmérleg hiány mutatkozna a rendszerben.
A mai napon érkezett Göncz Árpád Köztársasági Elnök
úr levele, melyben arról értesíti a várost, hogy az
április 30-i városi ünnepségre kapott meghívásnak
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud eleget tenni.
Végezetül a polgármester ismertette a képviselıkkel az
Országos Rendır-Fıkapitányság Személyügyi Fıosztályától érkezett levelet.
/ A levél a továbbiakban a jegyzıkönyv
mellékletét képezi. /
Miután a jelenlévı bizottsági elnököknek napirend elıtti bejelentésük nem volt a polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek a meghívóban szereplı napirend sorrendiségén annyiban
változtatni, miszerint a " Gyomaendrıdért" emlékplakett lakossági javaslatának elbírálására a bejelentések után kerüljön sor.
Kérte a tisztelt képviselıket a napirend sorrendiségére tett javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az
ülés napirenjét az alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
80/1994./IV.05./számú határozta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
1./ Országgyőlési és önkormányzati választások lebonyolításában közremőködı sza-
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vazatszámláló bizottságok megválasztása
2./ A Városi Egészségügyi Intézmény vezetıi állásának betöltése
3./ Bejelentések
4./ " Gyomaendrıdért" emlékplakett lakossági javaslatának elbírálása

Határidı: azonnal

Ezt követıen az elsı napirendi pont tárgyalása elıtt a meghívott
országgyőlési képviselı-jelöltek lehetıséget kaptak a képviselıtestület elıtti rövid bemutatkozásra.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı-jelölt asszonyt röviden mutatkozzon be a
testület elıtt.
Szöllısi Istvánné az MSZP országgyőlési képviselı-jelöltje
elıljárójában megköszönte a lehetıséget, hogy a testület elıtt
bemutatkozhat. Elmondta, hogy Kaposváron született, 49 éves.
Végzettsége pedagógus, 19 évig Somogy apróbb falvaiban dolgozott
mint pedagógus. Jelenleg a Pedagógus Szakszervezetek Fıtitkára.
A maga részérıl különbözı feladatokat fogalmazott meg arra az
esetre, amennyiben az országgyőlési képviselı választáson elnyerné a választópolgárok bizalmát.
Ezen feladatok elsı lényeges pontjának tekintené az országgyőlési képviselık és a helyi képviselı-testülettel történı folyamatos egyeztetést. Kétségtelen, hogy vannak olyan feladatok, problémák amelyet a képviselı-testület önállóan nem képes megoldani.
Gondol itt a térség ivóvíz problémájára. Véleménye szerint ez
egy tipikusan olyan feladat amelyet az országgyőlési képviselı
és a helyi képviselı-testület közösen tud megoldani.
Ezen kívül fontosnak tartaná az ifjúsági vitanapok folyamatos
rendezését, ebbıl a tapasztalatok leszőrésének törvényes szintre
történı áthelyezését, és ezek lakossági igényként jelentkezhetnének a helyi, és az országos törvényalkotás folyamatában.
Tapasztalatai szerint ezidáig a képviselı-testületek példaértékően mőködtetták és mőködtetik az intézményeket, azonban a jelenlegi SZJA nagyságrend a jövıben ezt nem fogja lehetıvé tenni.
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Ebbıl eredıen mindenképpen fontos feladatnak tekinti az intézményhálózat zavartalan mőködéséhez az SZJA rendszer elosztásának
az újragondolását.
Végezetül hangsúlyozni kívánta, ezek a gondok a jövıben csak akkor oldhatók meg, ha nem áll egymással éles ellentétben a törvényhozás és a helyi önkormányzat. Kizárólag együtt, egymást
feltételezve lehet ezeket a kérdéséket megoldani.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bemutatkozást, majd
átadta a szót Kepenyes András úrnak az MDF országgyőlési képviselı-jelöltjének.
Kepenyes András az MDF országgyőlési képviselı-jelöltje elmondta, 46 éves, Kondoroson született. Szülei mezıgazdasági vállalkozók voltak. 1950-ben a család Szarvasra költözött, jelenleg is
ott élnek. Iskoláit Szarvason, Békéscsabán végezte. Végezettségét tekintve mezıgazdasági technikus.
Pályafutását a mezıgazdaságban kezdte. Jelenleg a Békés Megyei
Munkaügyi központ Szarvasi Kirendeltségének a vezetıje.
Nıs, felesége pedagógus. Két gyermeke van, egy fiú aki jelenleg
egyetemi hallgató, és egy lány aki gimnáziumi tanuló.
1989 óta politizál, ekkor lett tagja a Demokrata Fórum szarvasi
szervezetének . Az 1990 évi helyhatósági választáson képviselıjelöltként indult, ahol elnyerte a választók bizalmát.
Szlovák nemzetiségi szószóló.
Országgyőlési képviselı-jelölti programja elsısorban minden önkormányzat mellé odaállni. Amit az önkormányzat akar azt İ végre
tudja hajtani, de ehhez mindenek elıtt rengeteg munkára van
szükség.
Az MDF a közelmúltban végzett egy olyan célú felmérést: mi érdekli a körzetben élı választópolgárokat legjobban.
A felmérés összegzésekor a bőnmegelızés került az elsı helyre.
Ezt követte a mezıgazdaság helyzetbe hozása. Az új gazdák állami
banki garanciával történı tıke támogatása.
Fontosnak tartanák a térségben a turizmus fellendítését.
Gyomaendrıdön a Gyógyszálló megépítését, Szarvason egy vadászparadicsom létrehozását.
Arcpoétikája az ıszinteség, a szónak csak egy értelme van.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bemutatkozást, majd
átadta a szót dr. Kepenyes János képviselı-jelölt úrnak.
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Dr. Kepenyes János megköszönte a lehetıséget a képviselıtestületnek, hogy bemutatkozhat. A Független Kisgazda Párt színeiben indul a 1994. évi országgyőlési képviselı választáson.
Csabacsüdön született. Mezıtúron járt középiskolába ahol gépésztechnikusi végzettségett szerzett, majd elvégezte az Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki karát.
Ebben a szakmájában dolgozott Szarvason több helyen. Jelenleg 13
éve dolgozik a szarvasi Haltenyésztési Kutatóintézetben tudományos munkatársként. Nıs, két gyermeke van, akik jelenleg egyetemi hallgatók.
A Független Kisgazda Párt választási programja elsısorban az,
hogy elıtérbe kell helyezni a vidéket, több lehetıséget biztosítani a vidéken élıknek.
Mezıgazdaság átalakulásának segítése, ehhez kapcsolódóan ipari
létesítmények építési a meglévık fejlesztése.
A térség fejlesztéséhez hozzá tartozik az infrastruktúra fejlesztése is. Fontos, hogy a térség telefonnal, autóúttal és vasúttal is össze legyen kötve az ország más pontjaival.
Dr. Valach Béla képviselı kérdése az volt az országgyőlési képviselı-jelölt úrhoz, mi a véleménye Szarvas és Gyomaendrıd rivalizálásáról?
Dr. Kepenyes János országgyőlési képviselı-jelölt válaszolva a
képviselı úr kérdésére elmondta, súlyában és lélekszámában hasonló településekrıl van szó. Gyomaendrıd térségére az ipari
jellegő létesítmények voltak a jellemzıek, amiket véleménye szerint a jövıben tovább kellene fejleszteni. Ezzel szemben Szarvasra élelmiszeripari és mezıgazdasági jellegő létesítményeket
kellene építeni.
Véleménye szerint a két települést célszerő lenne az oktatás terén is összekötni.
A térségben történı fejlesztések mindenképpen egymás mellett és
nem egymás ellen kell végezni.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a országgyőlési képviselı-jelöltek testület elıtti rövid bemutatkozását.

/ Hunya Lajos képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 13 fı./
Országgyőlési és önkormányzati választások lebonyolításában köz-
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remőködı szavazatszámláló bizottságok megválasztása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt az
elıterjesztés szóban történı kiegészítésére.
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztéssel kapcsoltban két technikai változtatásra hívta fel a tisztelt képviselık figyelmét. A
13 sz. szavazókör címe Irodaház, Fı út 81/1., valamint a 17.sz.
szavazókör címe Óvoda, Blaha út.8. számra változott. Kérte a
tisztelt képviselıket, hogy az elıterjesztést a változtatások
figyelembe vételével fogadják el.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek amennyiben az elıterjesztéssel, illetve az abban történt
változtatással kapcsolatos kérdésük nincs, úgy azt fogadják el.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, 13 fı igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1989 évi XXXIV.tv. 30.§. /1/ bekezdésében
eljárva ,az 1994. évi országyyőlési, és önkormányzati képviselıválasztás lebonyolításában közremőködı szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak szerint választja meg.
1.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Liget-Fürdı
Erzsébet liget
2.
titkár:Kun Béláné
Fáy András u. 23.
tag : Józsa Mihály
Hársfa u. 1.
tag : Csapó Sándorné
Csokonai 23.
póttag: Bula Lajos
Csokonai 2/2.
2.sz. szavazókör
A szavazókör címe:
Kner Imre Gimnázium, Hısök útja
43.
titkár:Dr. Debreceni Gizella
tag :Vizsnyai Józsefné
tag
:Oláh László
póttag: Szilágyi Sándorné
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Bacsó B. u. 3.
Pósa L. u. 19.
Hısök útja 32/1.
Fáy u. 20.

3.sz. szavazókör
A szavazókör címe: 1.sz. Általános Iskola, Fı út 181.
titkár: Kónya Márta
Szabó Dezsı u. 1.
tag :
Magyar Béláné
Árpád u. 9.
tag
: Nemes Istvánné
Fegyvernek u. 28.
póttag: Molnárné Varga Margit
Álmos u. 15.
4.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Sallai utcai Általános Iskola,
Sallai u. 2.
titkár: Orbán Józsefné
Bocskai u. 31.
tag : Tóth Andrásné
Fı út 173179.C/II/6.
tag
: Gyalog Irén
Vásártéri ltp.
34/C. II/8.
póttag: Dimákné Putnoki Éva
Petıfi u. 54.
5.sz. szavazókör
Címe: Katona József Mővelıdési Ház, Kossuth u. 9.
titkár: Epresi Mihályné
Kossuth út 21/1.
tag : Kató Albert
Felszabadulás u.
30.
tag : Tari Lászlóné
Hısök útja 53.
póttag: Ágoston Józsefné
Botond u. 1.
6.sz. szavazókör
a szavazókör címe: Általános Iskola, Kisréti u. 27.
titkár: Márjalaki Istvánné
Kiss Bálint u.
2/1.
tag : Száfián József
tag : Asztalos Lajosné
póttag: Kokauszki Jánosné

Hısök útja 76.
Bajcsy Zs. u. 115.
Vörösmarty u.

2.
7.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Kollégium, Bajcsy Zs. út 66.
titkár: Orovecz Ferencné
Kisfaludy u.
5.
tag : Tímár Sándor
Rákóczi u. 31.
tag:
Diószegi Gyuláné
Bajcsy Zs. 89.
póttag: Szmolnik Lajos
Gyóni G. u. 38/1.
8.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Közúti Igazgatóság, Bánomkerti u.
1.
titkár: Medveczki Géza
tag : Antal András
tag : Csapó Anikó
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Bánomkerti u. 7.
T. VI.533.
Katona J. út 36.

póttag: Tamási József
T.VI. 540.
9.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Bútoripari Szövetkezet, Kossuth út
61.
titkár: Draganov Veronika
Kossuth út 42.
tag : Csicsely Mihályné
Jókai u. 21.
tag
: Kulik Györgyné
Bajcsy Zs. 46/1.
póttag: Botos Józsefné
Jókai u. 31.
10.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Bölcsöde, Vásártéri ltp.
titkár : Kissné Dávid Ágnes
T. VI. 119.
tag :
Csatári Imre
Vásártéri ltp.
24/2.
tag:

Kiss Imréné

Vásártéri ltp.

póttag: Takács Teréz

Várártéri ltp.

D.B./7.
28.A.1/3.
11.sz. szavazókör
A szavazókör címe: KÖVIZIG, Fı út 140.
titkár: Vaszkó Lászlóné
Tanács út 34/1.
tag : Balogh Elek
Fı út 116.
tag
: Kulcsár Mihályné
Tanács út 12.
póttag: Hornok Lajosné
Zrínyi M. u. 20.

12.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Ipari Iskola, Selyem út 124.
Titkár : Domján Istvánné
Kulich Gy. 15/1.
tag:
Jambrik István
Selyem u. 119.
tag:
Knapcsek Béláné
Kulich Gyula u. 7.
póttag: Hajdú Pálné
Október 6 ltp.
1.C.2/7.
13.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Irodaház, Fı út 81/1.
titkár: Farkas Máté
Ifjusági ltp.
9/1.
tag : Tímár Lajos
tag : Szakálasné Uhrin Klára
póttag: Feuerweker Gábor

Mohácsi u. 9.
Ifjúsági ltp. 3/4.
Ifjúsági ltp.

9/2/6.
14.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Ipartestületi Székház, Fı út 50.
Titkár: Szabó Tibor
Könyves K. u.
13.
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tag : Dinya Zoltánné
Dobi I. u. 1/1.
tag : Rojik Zoltánné
Dobi I. u. 2/1.
póttag: Gellai Józsefné
Fı út. 80.
15.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Általános Iskola, Fı út 45.
titkára: Szabó Istvánné
Sugár u. 53/1.
tag
: Paróczai József
Baross u. 9/1.
tag
: Bárdi Zoltánné
Micsurin u. 25.
póttag: Farkasinszki Ignácné
Ifjúsági ltp. 5/2.
16.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Speciális Iskola, Fı út 5.
titkár : Bukva Lajosné
Blaha L. u. 35.
tag : Gyetvi Péter
Sugár u. 54.
tag
: Balogh Lajosné
Selyem út 36/1.
póttag: Dávid Imréné
Damjanich u. 11.
17.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Óvoda, Blaha L. u.8.
Titkár : Bacsa Zoltánné
Köztársaság u. 9.
tag : Lehotczkiné Tímár Irén
Fı út 19.
tag : Paróczai Zoltán
T. V. 2/1.
póttag: Szelei Béláné
Fı u. 4.
18.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Nagylaposi Idısek Klubja, Mester u.
19.
Titkár: Ifj. Pálinkás Jánosné
tag : Ugrai László
tag : Herda Boldizsár
póttag: Bíró Zsigmond

Mester u. 36.
Tóth Árpád u. 3.
Mester u. 7.
Simai u. 13.

19.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Déryné Mővelıdési Ház, Blaha L. u.
21.
Titkár: Alt Imre
Fazekasi u. 3.
tag : Fülöp Mihályné
Vasvári P. u. 5.
tag : Kovács Lászlóné
Temetı u. 5.
póttag: Mózes Józsefné
Népliget u. 14.
20.sz. szavazókör
A szavazókör címe: Öregszılı Idısek Klubja, Kondorosi
u. 1.
Titkár: Iványi Istvánné
tag : Földi György
tag
: Csikós János
póttag: Dávid Józsefné

122

Tanya III. 217.
Szılıskert u. 16.
Kör u. 1.
Kondorosi u. 2.

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a szavazatszámláló bizottságokkal
kapcsolatos további feladatokat végezze el.
Határidı: 1994. április 8.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetıi állásának elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a képviselı-testület a 1994. április 1-tıl létrehozta
a Városi Egészségügyi Intézményt. Az igazgató fıorvosi állásra
pályázatot írt ki. A pályázat feltétele orvosi egyetemi végzettség .
A pályázatok beérkezési határideje 1994. március 17. volt.
A meghírdetett állásra két pályázó adta be jelentkezését. dr.
Csaba Kálmán szülész-nıgyógyász fıorvos, és dr. Bánki Gyula tüdıgyógyász fıorvos akinek a pályázata határidın túl érkezett.
A két pályázót mind a Szakmai Bizottság, mind pedig a Szociális
és Egészségügyi Bizottság meghallgatta.
A Szakmai Bizottság véleménye megoszlott a pályázókról, a két
külsıs szakember 1-1 arányban voksolt a pályázók mellett.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázók között sorrendiséget nem állapított meg, a döntést a képviselı-testületre
bízta, amelyre titkos szavazást javasolt. Egyben javasolta a
bizottság a tisztelt képviselıknek dr. Bánki Gyula fıorvos úr értelmezési hiba miatt - határidın túl érkezett pályázatát tekintsék érvényesnek.
Ezt követıen a polgármester felkérte a képviselıket mondják el a
pályázatokkal kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, illetve
amennyiben van kérdésük a jelenlévı pályázókhoz, úgy tegyék fel.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, kétségtelen, hogy
szükség van egy olyan fıorvosra aki szervezi, ellenırzi, és gazdája lesz a városi egészségügynek. A maga részérıl javasolta a
testületnek igazgató fıorvos személyérıl titkos szavazással
döntsenek.
Dr. Frankó Károly polgármester miután több vélemény, hozzászólás
nem hangzott el felhívta a képviselık figyelmét elıször is azt
kell eldönteni, hogy dr. Bánki Gyula fıorvos úr határidın túl
érkezett pályázatát érvényesnek tekinti e?
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A képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
dr. Bánki Gyula értelmezési hiba miatt, határidın túl érkezett pályázatát érvényesnek
tekinti.
Határidı: azonnal

Ezt követıen a polgármester javasolta a testületnek abban döntsenek titkos, vagy nyílt szavazással nevezik ki az igazgató fıorvost.
A képviselı-testület a polgármester javaslatáról egyhangúlag, 13
igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosi állására kiírt pályázatról titkos szavazással dönt.
Határidı: azonnal
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ezt követıen a határozati javaslat 3. pontjának módosítására tett javaslatot, miszerint a
kinevezésre kerülı igazgató fıorvos bérezése a mindenkori közalkalmazotti alapbérének 50 %-a, + a magasabb vezetıi pótlék 50 %a legyen.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a testület tagjait
amennyiben a Valach képviselı úr által tett módosító javaslattal
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egyetértenek miszerint, a kinevezésre kerülı igazgató fıorvos
bérezése a mindenkori közalkalmazotti alapbérének 50 %-a, + a
magasabb vezetıi pótlék 50 %-a legyen, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangúlag vita nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
kinevezésre
kerülı Városi Egészségügyi Intézmény
igazgató fıorvos bérének megállapításakor a
mindenkori közalkalmazotti alapbérének 50 %át, + a magasabb vezetıi pótlék 50 %-át veszi figyelembe.

Határidı: azonnal

A polgármester ezt követıen javaslatot tett a szavazatszámláló
bizottság összetételére. Gellai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének távolléte miatt annak helyetteseként a szavazatszámláló bizottság elnökének javasolta dr. Kulcsár László
képviselı úrat, a bizottság tagjainak Hornok Lajosné, és Bátori
Gyula képviselıket.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy az érvényes SZMSZ értelmében a kinevezéshez minısített többségő szavazatra van szükség.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül
egyetértett, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete a titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot alakít.
A bizottság tagjai: dr. Kulcsár László
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képviselı, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
tagja, Hornok Lajosné képviselı az Ügyrendi
és Jogi Bizottság tagja, Bátori Gyula képviselı.
Határidı: azonnal

A határozatok meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester a
szavazólapok elkészítéséig szünetet rendelt el.
Szünet után dr. Kulcsár László képviselı a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás menetét, majd kiosztotta a
szavazólapokat a jelenlévı képviselık között.
A szavazólapok urnában történı elhelyezése után a szavazatszámláló bizottság megkezdte a szavazatok összesítését, majd az
alábbiak szerint tájékoztatta a képviselı-testületet.
Dr. Kulcsár László a szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta,
a jelenlévı 13 képviselı közül 12 fı szavazott érvényesen, 1
szavazólap érintetlenül került az urnába elhelyezésre.
Az érvényes szavazatok közül az alábbi eredményt állapította meg
a bizottság.
Dr. Bánki Gyula fıorvos 9 szavazatot kapott, míg dr. Csaba Kálmán fıorvos személyére 3 fı adta le szavazatát. A szavazati arányok alapján a bizottság megállapította, hogy a SZMSZ -ban rögzített minısített többséghez a szavazatok száma nem elegendı.
/ dr. Farkas Zoltán alpolgármester megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 14 fı. /
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, mivel
az érvényben lévı SZMSZ értelmében a kinevezéshez szükséges minısített többségő szavazatot egyik pályázó sem kapta meg, így a
szavazásra a soron következı testületi ülésen térjenek vissza.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértett, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
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Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosának kinevezésérıl a soron következı képviselı-testületi ülésen dönt.

Határidı: értelem szerint
Mindezek után a polgármester a következı napirendi pont ismertetéseként emlékeztette a tisztelt képviselıket arra, miszerint az
elmúlt képviselı-testületi ülésen Márton Gábor képviselı javasolta, hogy a testület a közelmúltban elhunyt Varjú Vilmos emlékét jegyzıkönyvileg örökítse meg.
Márton Gábor képviselı ezen kérését írásban is beterjesztette a
képviselı-testület jelen ülésére.
A polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket.
Miután a jelenlévı képviselık részérıl hozzászólás nem hangzott
el a polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 13 fı igen szavazattal, 1
fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jegyzıkönyvben örökíti meg Varjú Vilmos
súlylökı olimpikon érdemeit.
Varjú Vilmos 1937-ben született Endrıdön. 13 éven
át megszakítás nélkül volt Magyarország súlylökı
bajnoka, az 1971-ben felállított 20 m 45 cm-es
lökése a mai napig országos rekord. Pályafutása
alatt kétszer volt Európa-bajnok, az 1964-es tokiói olimpián bronzérmet szerzett.
Szerénysége, szorgalma, közvetlensége, megnyerı
egyénisége méltóvá tette arra, hogy városunk fiatalsága példaképnek tekintse.
A Képviselı-testület kötelességének tartja
emlékének ébrentartását.
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Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
Varjú Vilmos életútjának feldolgozására, emlékének megırzésére
és ápolására kérje fel a testület a Honismereti Egyesületet, a
Gyomakört és a városban mőködı sportegyesületeket. Varjú Vilmos
szülıházán javasolta emléktábla elhelyeztetését.
A javaslattal a testület egyetértett, 13 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a
Honismereti Egyesületet, a Gyomakört, a városi
sportegyesületeket, hogy Varjú Vilmos emlékének
megırzésére és ápolására.
A Képviselı-testület kezdeményezi Varjú Vilmos
szülıházának falán emléktábla elhelyezését.
Határidı: folyamatos
Dr. Varga Géza házi gyermekorvos kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést, majd átadta a szót Balogh Károlyné intézményirányító
csoportvezetınek.
Balogh Károlyné csoportvezetı elmondta, a mai nap délelıtt dr.
Varga Géza gyermekorvos arról tájékoztatta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Alaphoz benyújtott pályázatukra a kért 300.000.-Ft-os
támogatást a Népjóléti Minisztérium engedélyezi.
Tehát az elıterjesztésben szereplı összeget arra az idıre kellene a képviselı-testületnek megelılegezni míg a minisztériumtól a
pénz átutalásra kerül.
Hangsúlyozni kívánta azonban, hogy a támogatás csak azokra a
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gyerekekre vonatkozik akik az elsı két oltásra csoportosan jelentkeztek.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, kétségtelen tény, hogy
az oltássorozatot be kell fejezni, mert az elsı két oltás csak a
harmadik oltással együtt fejti ki védı hatását a kullancs
encephalitis kórokozójával szemben. A maga részérıl azonban
igazságtalannak tartotta, hogy csak azok a gyerekek kapják meg a
támogatást akik csoportosan jelentkeztek az elsı két oltásra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az oltássorozatot mindenképpen be kell fejezni. A maga részérıl javasolta a
kért összeget megelılegezni.
Dr. Koleszár József bizottsági elnöke egyetértett az elıtte felszólaló Valach képviselı úr véleményével.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak alapján javasolta
a testületnek az elıterjesztésben szereplı 300.000 -Ft-ot a kullancs encephalitis elleni védıoltás vásárlására elılegezzék meg.

A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 14 fı igen szavazattal a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
kullancs encephalitis elleni védıoltás oltóanyagának megvásárlához 300.000 Ft pénzöszszeget megelılegez az ideiglenesen jelentkezı szabad pénzeszközébıl.
Határidı: 1994. május 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Vízügyi Alap Pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Városfenntartó és
Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság által támogatott elıterjesztés elfogadását.

129

A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, vita nélkül
elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1994./IV.05./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Csókási területrész szennyvízcsatorna
hálózat vízügyi alap támogatással megvalósuló 18.483.000 Ft összköltségő önkormányzati
beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját
forrást - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeletiben biztosítja.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Hısök-Bajcsy területrész szennyvízcsatorna hálózat vízügyi alap támogatással megvalósuló 61.164.000 Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját
forrást - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeletiben biztosítja.

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Népliget területrész szennyvízcsatorna
hálózat vízügyi alap támogatással megvalósuló 13.278.000 Ft. összköltségő önkormányzati
beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját
forrást - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeletiben biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Árpád-Hantoskert területrész szennyvízcsatorna hálózat vízügyi alap támogatással megvalósuló 68.811 ezer Ft. összköltségő
önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját
forrást - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleti-

4./
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ben biztosítja.
Határidı: 1994. április 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Tanyavillamosítás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül egyhangúlag
elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Bánomkerti tanyák villamosítására pályázatot
nyújt be.
A beruházás megvalósításához hozzájárul
az egy ingatlanra esı 35.000.-Ft fölötti
rész biztosításával.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt
a pályázat benyújtására.
Határidı: 1994. április 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Átmeneti segélyezés és közgyógyellátási ügyek fellebbezésének
elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangúlag
14 fı igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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Gugolya Istvánné Gyomaendrıd, Pásztor J u.
38. szám alatti lakos átmeneti segély iránt
benyújtott fellebbezését elutasítja, a Polgármester határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs, de a kézhezvételtıl számított 30 napon belül az érdekelt jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál
kérheti a határozat felülvizsgálatát.
INDOKLÁS
Gugolya Istvánné gyomaendrıdi lakos kérelmét a Képviselı-testület elutasította,
mivel a kérelemben említett problémája a
8/1994./III.12./KT. sz. rendelettel módosított 16/1993./V.20./KT.sz. rendelet 6.§ /1/
bekezdése értelmében nem tartozik az elismert többletkiadási költségekhez.
A határozat a fent említett rendeleten
alapszik.
Határidı: azonnal
Közgyógyellátás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.

A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag vita nélkül
elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Bótos Józsefné Gyomaendrıd, Juhász Gy. u.
21. sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
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nincs, de a kézhezvételtıl számított 30 napon belül az érdekelt jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál
kérheti a határozat felülvizsgálatát.
INDOKLÁS
Bótos Józsefné gyomaendrıdi lakos kérelmét a Képviselı-testület elutasította,
mivel a Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
8/1994./III.12./KT sz. rendelettel módosított 16/1993./V.20./KT sz. rendelet 28. §
/2/ bekezdése alapján közgyógyellátási igazolványban részesíthetı az a személy, akinek
az egy fıre esı jövedelme gyógyszerköltséggel csökkentve az öregségi nyugdíjminimumot
nem haladja meg. A kérelmezı esetében a
gyógyszerköltséggel csökkentett rész meghaladta az öregségi nyugdíjminimum összegét.
A határozat a fent említett rendeleten
alapszik.
Határidı: azonnal
Tájékoztatás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság által készített, a közkifolyók számának alalkulásáról szóló tájékoztatót fogadják el.
A képviselı-testület a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság által készített a közkifolyók számának alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
A módosított 12/1991./X.30./számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt képviselıket miszerint az elmúlt testületi ülésen a
51/1994./III.08./számú határozatában egyetértett azzal, hogy a "
Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakett adományozható legyen olyan
személyiségnek is, aki elhalálozott, egyben a képviselı-testület
utasította a jegyzıt a 12/1991./X.30./ KT számú rendelet
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ilyenirányú módosításának elkészítésére és testület elé történı
beterjesztésére.
A polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt ismertesse a tisztelt képviselıkkel a módosított
12/1991./X.30./ KT. számú rendelet-tervezetet.
Csorba Csaba jegyzı a felkérésnek eleget téve felolvasta a módosított rendelet tervezetet, miszerint
1. §
A 12/1991./X.30./számú rendelet 4.§ /2/ bekezdése az
alábbiakban módosul.
/2/ a. A kitüntetı emlékplakett természetes és jogi
személynek, illetve jogi személy szervezeti egységének
/szakosztály, kirendeltség, telep stb./ adományozható.
Az emlékplakettel együtt 15.000.-Ft pénzjutalom illeti
meg a kitüntetettet.
b. A kitüntetı emlékplakett adományozható elhunyt személy részére / posztomusz adományozás / akit az átadáskor az örökös, vagy az örökösök által megbízott
személy képvisel. Amennyiben az elhunyt személynek
örököse nincs, úgy az emlékplakettet a Vidovszky Béla
helytörténeti győjteményben Gyomaendrıd, Kossuth út.
11 szám alatt kell elhelyezni. Az emlékplakett posztumusz adományozásakor pénzjutalom nem adható.
2.§
E rendelet 1994. április 5-én lép hatályba, ezzel
egyidejőleg a 33/1992. KT. számú rendelet hatályát
veszti.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen felkérte a testület
tagjait amennyiben a módosított rendelet tervezettel egyetértenek, úgy azt fogadják el. Egyben felhívta a képviselık figyelmét
arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület 13 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1994./.../KT. számú rendeletét
A " Díszpolgári" cím valamint a "
Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló
12/1991./X.30./számú rendelet módosításáról
1.§
A 12/1991./X.30./számú rendelet 4.§ /2/ bekezdése az
alábbiakban módosul.
/2/ a. A kitüntetı emlékplakett természetes és jogi
személynek, illetve jogi személy szervezeti egységének
/szakosztály, kirendeltség, telep stb./ adományozható.
Az emlékplakettel együtt 15.000.-Ft. pénzjutalom illeti meg a kitüntetettet.
b. A kitüntetı emlékplakett adományozható elhunyt személy részére / posztomusz adományozás / akit az átadáskor az örökös, vagy az örökösök által megbízott
személy képvisel. Amennyiben az elhunyt személynek
örököse nincs, úgy az emlékplakettet a Vidovszky Béla
helytörténeti győjteményben Gyomaendrıd, Kossuth út.
11 szám alatt kell elhelyezni. Az emlékplakett posztumusz adományozásakor pénzjutalom nem adható.
2.§
E rendelet 1994. április 5-én lép hatályba, ezzel
egyidejőleg a 33/1992. KT. számú rendelet hatályát
veszti.
Gyomaendrıd, 1994. április 5.

dr. Frankó Károly
polgármester
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Csorba Csaba
j e g y zı

"Gyomaendrıdért" emlékplakett lakossági javaslatának elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester a következı napirendi pont kapcsán ismételten emlékeztette a tisztelt képviselıket arra, miszerint az elmúlt testületi ülésen döntött úgy, hogy 9 fınek
adományoz " Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakettet. Ebbıl 6
fınek a képvielı-testület a 1994. március 8-i ülésén odaítélte a
plakettet, míg 3 fı vonatkozásában lakossági véleményt kért a
helyi sajtó útján.
A lakossági javaslatok beérkezési határidejét 1994. március 31ben határozta meg a testület.
A beérkezett lakossági javaslatokat az Elıkészítı Bizottság,
melynek tagjai dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármester, Gyuricza László, Darvas Tibor, Vaszkó Irén és dr. Pikó Béla elbírálta, és az alábbi személyeknek javasolta a "Gyomaendrıdért" emlékpalket odaítélését.
Az Elıkészítı Bizottság Sípos Tas Töhötöm református lelkésznek,
Gyuricza László nyugdíjas tsz tagnak és Tímár János vállalkozónak javasolta a "Gyomaendrıdért" emlékplakett odaítélését. A már
elhalálozott dr. Szerb György fıorvos, és Varjú Vilmos súlylökı
olimpiai bajnoknak posztomusz emlékplakett adományozását javasolta.
A polgármester ezt követıen kérte a témával kapcsolatos véleményeket, észrevételeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl támogatta az
Elıkészítı Bizottság javaslatát.
Dr.Kulcsár László képviselı véleménye szerint ha a testület az
elmúlt ülésén úgy döntött, hogy ebben a kérdésben kikéri a lakosság véleményét, akkor úgy volna etikus, hogy valamennyi közvélemény által jelölt nevét felvennék a jelöltek listájára.
Bátori Gyula képviselı emlékeztetni kívánta a képviselıket arra,
miszerint a határozat úgy szól, a lakosság a helyi sajtóban megjelenı szavazólapon adhatja le a jelölni szándékozók nevét. Ezzel szemben a beérkezett lakossági javaslatok között szerepelnek
olyan nevek amelyek aláírásgyőjtés útján kerültek beadásra.
A maga részérıl ezt az eljárást sportszerőtlennek tartotta.
Dr.Frankó Károly polgármester a képviselı úr felvetésére elmondta, kétségtelen tény, hogy dr. Szerb György elhalálozott fıorvos, Sípos Tas Töhötöm református lelkész, és Tímár János vál-

136

lalkozó neve aláírásgyőjtéssel került a jelöltek listájára.
Gyuricza László és Varjú Vilmos neve szavazólapon érkezett.
Véleménye szerint a testület nem engedheti meg, hogy az aláírásgyőjtést semmissé nyilvánítsa, mivel az nem volt kizárva.
Hunya Lajos képviselı a maga részérıl nem kívánta tudomásul venni az aláírásgyőjtést.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek abban döntsenek nyílt, vagy titkos szavazással kívánja-e a kitüntetést odaítélni.
A képviselı-testület a javaslatról egyhangúlag, vita nélkül a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
" Gyomaendrıdért " kitüntetı emlékplakettre
tett lakossági javaslatokról titkos szavazással dönt.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester javasolta a képviselı testületnek
arról döntsenek, hogy a "Gyomaendrıdért" emlékplakettre tett lakossági javaslatok alapján az Elıkészítı Bizottság által javasolt mind az 5 fı felkerüljön e a szavazólapra.
A Képviselı-testület Gyuricza László, Sípos Tas Töhötöm, Tímár
János, dr. Szerb György, Varjú Vilmos felvételét egyhangúlag vita nélkül támogatta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1994./IV.05./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
lakossági kezdeményezés alapján a "
Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakett odaítélésére készülı szavazólapra az alábbi
személyek nevét veszi fel:
Gyuricza László
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Sipos Tas Töhötöm
Tímár János
dr. Szerb György
Varjú Vilmos
Határidı: azonnal

Ezt követıen a polgármester javaslatot tett a szavazatszámláló
bizottság összetételére dr. Kulcsár László, Hornok Lajosné,
Bátori Gyula képviselık vonatkozásában.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot alakít.
A bizottság tagjai: dr. Kulcsár László
képviselı az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja, Hornok Lajosné képviselı az Ügyrendi és
Jogi Bizottság tagja, Bátori Gyula képviselı.
Határidı: azonnal

A szavazólapok elkészítéséig a polgármester szünetet rendelt el.
A szünet után dr. Kulcsár László képviselı a szavazatszámláló
bizottság elnöke ismertette a szavazás menetét, majd kiosztotta
a jelenlévı képviselık között a szavazólapokat.
A szavazólapok urnában történı elhelyezése után a szavazatszámláló bizottság megkezdte a szavazatok összesítését, majd dr.
Kulcsár László a szavazatszámláló bizottság elnöke az alábbiak
szerint tájékoztatta a képviselı-testületet.
Dr. Kulcsár László a szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta,
a jelenlévı 14 képviselı közül mind a 14 képviselı érvényesen
szavazott. Az érvényes szavazólapok alapján a következı ered-
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ményt állapította meg a bizottság. 14 szavazatot kapott dr.
Szerb György, Varjú Vilmos szavazatainak száma 13, míg Sípos Tas
Töhötöm 1 szavazatot kapott. Gyuricza Lászlóra és Tímár Jánosra
leadott szavazatok száma mind két fınél 7 szavazat.
A testület a szavazategyenlıdés miatt a vita során úgy foglalt
állást, hogy nem 3 hanem 4 fınek adományoz kitüntetést lakossági
javaslat alapján.
Ennek alapján dr. Kulcsár László a következı határozatot hirdette ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakossági javaslatok figyelembevételével az
alábbi 4 fınak adományoz "Gyomaendrıdért"
kitüntetı emlékplakettet.
Gyuricza László és Tímár János részére, valamint az elhalt dr. Szerb György és Varjú
Vilmos részére.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket az április 30-i
városi ünnepségen adja át.
Határidı: 1994. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Kolohné Kulik Éva vagyoncsoport vezetıje az alábbiakról kívánta
tájékoztatni a tisztelt képviselıket.
Az Kunság Főszért elıprivatizációja miatt sor kerül az Október 6
lakótelepen lévı ABC áruház értékesítésére. Ebbıl eredıen a képviselı-testületnek határozatban kellene rögzíteni,hogy milyen
profillal mőködjön tovább az ABC áruház.
A lakótelepen élık élelmiszer jellegő ellátásának további biztosítása céljából, a maga részérıl javasolta az ABC áruházra 5 év-
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re terjedı élelmiszer értékesítés jellegő profilkötöttséget határozzon meg a testület.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket amennyiben
egyetértenek a csoportvezetı által elmondottakkal miszerint, a
képviselı-testület 5 évre élelmiszer értékesítés jelleggel profilkötöttséget határoz meg az Október 6 lakótelepen lévı ABC
áruházra, úgy azt határozatban kerüljön rögzítésre.
A Képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetértett,
és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1994./IV.05./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Október 6 lakótelepen lévı ABC
áruházra, 5 évre terjedı profilkötöttséget
határoz meg élelmiszer értékesítés jelleggel.
Határidı : azonnal

Miután több hozzászólás kérdés, interpelláció nem hangzott el a
polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı
Távollétében

Jenei Bálint
hitelesítı

Megyeri László
fımunkatárs
dr. Koleszár József
hitelesítı
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