Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7 /1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. május 3 -i
ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Márton Gábor, Hornok
Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla,
Kruchió Lajos, Martinák Csaba, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Kolohné Kulik Éva, Nagy
Istvánné, Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné,
Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné, Liszkainé Nagy
Mária csoportvezetık,
a 4. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal volt jelen Nagy Pál a Gyomaszolg
Kft. ügyvezetı igazgatója és Somogyi Mária a
Gyomaszolg Kft. fıkönyvelıje,

önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, sajtó képviselıi, érdeklıdı állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a tisztelt képviselıket a hivatal dolgozóit, és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt 16 fı. dr.
Kulcsár László és Pocsaji Zsolt képviselık távolmaradásuk okát
nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte dr. Koleszár József és
Hunya Lajos képviselıket.
A napirendek tárgyalása elıtt az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl kívánt szólni.
- Április 18-án az önkormányzati intézmények igazgatóival, a
városban mőködı vendéglátó egységek vezetıivel, a rendırség
képviselıjével folyatattak megbeszélést, melynek témája az iskolás korú gyermekek alkoholfogyasztása, éjszaka meg nem enge-
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dett idıpontban történı szórakozása, idınkénti vandalizmusa
volt.
- Április 21- én a Belügyminisztériumból érkezett képviselık
megtekintették a Önkéntes Tőzoltóság kialakított épületét, tájékoztatást adtak a Tőzoltóság helyzetérıl.
Ugyan ezen a napon délután a Föld Napja keretében tartott rendezvényen vett részt.
- Április 25-én Máté András úrral a Közúti Igazgatóság igazgatójával arról folyatattak megbeszélést, hogy az Ipari-, Kereskedelmi, valamint a Közlekedési Miniszter urak közbenjárása
folytán útépítésre kapott pénzösszeget, mely utaknál használják fel.
Gyomaendrıd területén a Bajcsy Zs. út teljes hosszában a kerékpár út kerül megépítésre, a 46-os számú Fı út endrıdi szakaszán pedig a különösen kritikus helyeken elvégzik a szegélykiemelést.
- Április 28-án az Éneklı Zenélı Ifjúság hangversenyét tekintette meg.
- Április 29-én délelıtt dr. Kovács Béla képviselıvel megyegyőlésen vettek részt. Délután a kirendeltség épületében megnyitotta az endrıdi Múzeum Barátok Körének kiállítását.
- Április 30-án került megrendezésre Gyomaendrıd várossá válásának ötéves évfordulójára szervezett ünnepség sorozat. Ezúton
kívánta megköszönni mindazoknak a segítségét, fáradozását,
akik a rendezvény megszervezésében részt vettek, segítséget
nyujtottak abban, hogy egy felejthetetlen, színvonalas mősor
kerüljön megrendezésre.
- Május 1-én a Svédországból érkezett " Kikapó" táncegyüttes
adott közös mősort a helyi Körösmenti valamint a Vadvirág néptánccsoporttal.
- Május 3-tól kezdıdıen a Békés megyei Közúti Felügyelet a Békés megyei Közúti Igazgatóság a Békés megyei Rendırkapitányság
közlekedési rendészete és a helyi szakemberekkel közösen több
napos felmérés keretében próbálják a város gyalogos és kerékpáros közlekedésébıl eredı problémákat kivizsgálni, és arra
megoldásokat találni.
Végezetül felkérte az alpolgármestereket, bizottsági elnököket
amennyiben van napirend elıtti bejelenteni valójuk, úgy azt
tegyék meg.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke a képviselık
és a jelenlévık tájékoztatása céljából elmondta, a mai nap
délelıtt került sor a" Holtágak Élni akarnak" Alapítvány éves
beszámolójára. A beszámolón örömmel tapasztalta, hogy a
Kecsegési holtág is csatlakozott az alapítványhoz.
Miután több napirend elıtti bejelentés nem hangzott el a pol-
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gármester az alábbi napirendre tett javaslatot, mely javaslatot a testület elfogadott.
Napirend:
1./

Országgyőlési Képviselı-jelölt testület elıtti bemutatkozása

2./
3./

Az 1993. évi költségvetés végrehajtása
Jelentés az 1993. évi pénzügyi gazdasági ellenırzési feladatok végrehajtásáról

4./

A GYOMASZOLG Kft. 1993. évi egyszerősített mérlegének
megállapítása

5./

Tájékoztató az intézmények 1994. évi bevételkiesés miatti
költségvetési hiányról

6./

Pénzeszközök átcsoportosítása

7./

Fogorvosi állás meghirdetése

8./

Bejelentések

Az elsı napirendi pont tárgyalása elıtt a polgármester tájékoztatta a tisztelt képviselıket arról, hogy Gazsó István a
Munkáspárt országgyőlési képviselı-jelöltje egyéb elfoglaltsága miatt a testület elıtti bemutatkozásra való felkérésnek nem
tud eleget tenni.
Az 1993. évi költségvetés végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a második napirendi
pontot. Kérte a tisztelt képviselık napirenddel kapcsolatos
észrevételeit.
Miután a napirendi ponttal kapcsolatos észrevétel, hozzászólás
nem hangzott el , a polgármester kérte a Képviselı-testületet
a rendelet megalkotására. Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 16 fı igen szavazattalmegalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
13/1994./....KT. számú rendeletét

145

az 1993. évi költségvetés végrehajtásáról
Jelentés az 1993. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzési feladatok
végrehajtásáról, tapasztalatairól
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a harmadik napirendi
pontot kérte a testületet amennyiben az elıterjesztéssel
egyetért, úgy a határozatot fogadják el.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és annak határozati javaslatát egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/1994./V.03./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1993. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésrıl szóló jelentést, és az 1994. évi
ellenırzési ütemtervet elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy az 1994. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzésekrıl készült jelentést a Pénzügyi- Ellenırzési Bizottság elnöke, valamint az intézmény tevékenységi köréhez
kapcsolódó bizottság elnöke kapja meg.
Utasítja továbbá a Jegyzıt, hogy az
1993. évi ellenırzéseken feltárt hibák kijavításának vizsgálatát a hivatallal végeztesse el. A vizsgálat eredményérıl
1994. szeptember hónapig készítsen jelentést a testület részére.
Határidı: 1./

2./
3./

Az 1993. ellenırzés hibáinak kijavításáról szóló jelentés: 1994. szeptember 30.
1994. évi ellenırzések: ütemterv szerinti
Jelentés az 1994. évi pénzügyi ellenırzés
végrehajtásáról: 1995. május 30.

Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

/ Hangya Lajosné képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
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A GYOMASZOLG Kft. 1993. évi egyszerősített mérlegének megállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a beszámolóval kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket, hozzászólásokat.
Hangya Lajosné képviselı tájékoztatást kért a rendkívüli ráfordításként lekönyvelt 524 ezer FT-ról, az 1992. évi betöréses lopással kapcsolatos kártérítésrıl, illetve a 343 ezer Ft
éven túli kintlévıségrıl.
Somogyi Mária a Gyomaszolg Kft fıkönyvelıje a képviselı által
feltett kérdésekre válaszolva elmondta, a temetkezési részlegvezetı sikkasztására belsı feltárásból jöttek rá. A feltárások
során találtak olyan dátum nélküli számlákat amelyeket a részlegvezetı a Kft. felé nem számolt el. 1993. évben elsıként
február hónapban készítettek leltárt majd október hónapban készültek a következı leltár felvételére, vélhetıen a részlegvezetı a közte lévı hónapokban variálhatott a számlákkal attól
függetlenül, hogy szigorú számadású számlatömbök voltak kiadva.
A második felvetésre elmondta a betörı 22 ezer Ft-ot ismert el
a bíróság elıtt amelyet a Kft. számlájára befizetett kártérítés címén.
Végezetül a harmadik kérdésre válaszolva elmondta a 343 ezer
Ft éven túli futamidıs kintlévıséget a Kft-nek le kellett írni
a követelésekbıl, mivel a fenti összeggel tartozó tsz-ek felszámolási eljárás alatt vannak, így ezek a követelések behajthatatlanok.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök kérdése az volt, hogy a
törzstıkéhez viszonyítva hol, és miben nyilvánul meg a Kft.
1993. évi eredménye?
Somogyi Mária a Gyomaszolg Kft. fıkönyvelıje a kérdésre válaszolva elmondta, a 343 ezer Ft éven túli kintlévıség a felszámolás alatt álló tsz-ek tartozássából tevıdik össze. A temetkezési részleg vezetıjének sikkasztása miatt 524 ezer Ft hiány
pedig rendkívüli ráfordításként el kellett könyvelni. A bírósági eljárás az ügyben folyamatban van.
A társasági adóról szóló tv. alapján a lejárt követelések,
veszteségek fedezetére 191 ezer Ft céltartalékot kellett képezni, amely után a Kft-nek meg kellett fizetni a társasági
adót is.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdése az volt, hogy 100.- Ft
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munkabér kifizetése mibe kerül a Kft-nek.
Nagy Pál a Gyomaszolg Kft ügyvezetı igazgatója a polgármester
úr kérdésére elmondta 100.-Ft munkabér kifizetése szakmától
függıen 250-300.- Ft-ba kerül a Kft-nek.
Dr. Frankó Károly polgármester miután a beszámolóval kapcsolatos több észrevétel, kérdés nem hangzott el, javasolta a tisztelt képviselıknek a Gyomaszolg Kft 1993. évi egyszerősített
éves beszámolóját fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a GYOMASZOLG Kft. 1993. évi egyszerősített
mérlegét 25.255.000.-Ft eszköz és forrás
összegget és 122.000.-Ft mérleg szerinti
eredményt megállapítja.
Határidı: azonnal
Cséffai János okleveles könyvvizsgáló megbízása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, hogy Cséffai János okleveles könyvvizsgálót
bízta meg a testület a Gyomaszolg Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgáló megbízatása a Gyomaszolg Kft
1993. évi egyszerősített éves mérlegének elkészítésével lejárt. Mivel a képviselı-testület a Kft vonatkozásában köteles
okleveles könyvvizsgálót alkalmazni, így szükséges nevezett
megbízását meghosszabítani. Figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgáló munkájával kapcsolatos panasz nem érkezett javasolta
a tisztelt képviselıknek amennyiben egyetértenek Cséffai János
okleveles könyvvizsgáló megbízásának meghosszabításával, úgy
azt fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 17 fı igen
szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a GYOMASZOLG Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Cséffai János Békéscsaba,
Rigó u. 4. szám alatti lakost bízza meg,
havi nettó 30.000 Ft költségtérítés ellenében.
Jelen megbízás a GYOMSZOLG Kft 1994.
évi egyszerősített mérlegének elkészítéséig szól.
Határidı: azonnal
Tájékoztató az intézmények 1994. évi bevételkiesése miatti
költségvetési hiányról
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Nagy Istvánnét a pénzügyi csoport vezetıjét a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.
Nagy Istvánné csoportvezetı a tisztelt képviselık tájékoztatására elmondta, az 1994. évi költségvetés tervezése során az
egyéb tartalékra 16.816.000 Ft lett tervezve. Ebbıl a pénzöszszegekbıl 7.279.000 Ft -ót a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola részére épület megvásárlására kell fordítani. Az Önálló
Tőzoltóság zavartalan mőködéséhez szükséges telefon beszerelésére 100.000 Ft, a Béke Tsz -tıl megvásárolt faház második
részletének kifizetésére 1.000.000 Ft, az 1994. évre egészségügyi gép-mőszer beszerzésre benyújtott céltámogatásból saját erı 3.300.000 Ft. A Dégáz Rt-nél lévı önkormányzati vagyonrészre tervezett 33.000.000 Ft bevételbıl a bevételi kiesés 2.992.000 Ft, amily bevételi kiesést csak a tartalék
csökkentésébıl tudják pótolni. A szakemberek véleménye szerint
a 3.sz. Általános Iskola felújítása és a kollégium kialakítása
várhatóan 2.000.000 Ft többletkiadással valósul meg. Az
endrıdi Szabó Ipari Szövetkezet a napokban jelezte, hogy elvégezte azt a felújítási munkát amelynek költség fedezésére a
képviselı-testület az elmúlt évben hozott egy határozatot,
azonban a 1994. évi költségvetés tervezése során a felújítási
munkálatok költségére fedezetet nem tudott kijelölni, így ismételten döntenie kell a testületnek arról, hogy a megígért
kb. 500.000 Ft-ot a felújítási munkálatok elvégzésere tudja-e
bizotosítani, vagy nem.
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Ezen kívül az egyéb tartalékból került visszautalásra az 1993.
évi normatív állami támogatás amely 2.978.000 Ft. A
gyomaendrıdi Apolló Mozi tetıszerkezetének felújítására válalt
kötelezettség 313.000 Ft. Az 1993. évi intézményi
alulfinnanszírozása miatt 257.000 Ft kell az intézmények részére ebben az évben kifizetni. A Gyomaendrıd várossá válásának ötéves évfordulója alkalmából " Gyomaendrıdért" emlékplakett kitüntetés miatt kifizetendı 120.000 Ft pénzjutalom forrására a Pénzügyi Bizottság az egyéb tartalékot jelölte ki.
Végezetül a 1994. évben felvételre kerülı mintegy 60 millió Ft
hitel várható kamata 8-10 millió Ft.
A felsorolt összegekbıl megállapítható, hogy sajnos az önkormányzat pénzügyi helyzete nem mondható kielégítınek.
Dr. Frankó Károly polgármester a csoportvezetı által elmondottakat annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a Dégáz Rt.-nél
lévı önkormányzati részvények bevételébıl mintegy 33.000.000.Ft lett tervezve. Ebbıl az összegbıl a vagyonrész mintegy
27.500.000.- Ft a társadalmi munka értéke 10.400.000.- Ft. Mivel a társadalmi munka értékének megítélése a DÉGÁZ Rt-nek
szuverén joga volt, így a 10.400.000.- Ft-ból az Rt. csak
2.500.000.- Ft-ot ismert el. Ebbıl ered a csoportvezetı által
említett közel 3.000.000.- Ft bevétel kiesés.
Miután több hozzászólás vélemény a tájékoztatóval kapcsolatban
nem hangzott el a polgármester javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az élelmezési nyersanyagköltség változása,
valamint a szociális igazgatásról szóló
törvény elıírásai miatt jelentkezı intézményi bevételek kiesésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Amennyiben a bevétel kiesés, illetve
az élelmezési kiadási többlet az intézményeknél gazdálkodási problémát okoz 1994.
IV. negyedévben a témára vissza kell térni.
Határidı: 1994. október
Felelıs: Pénzügyi Ellenırzési Bizottság
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Pénzeszközök átcsoportosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett elıterjesztést fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslattal egyhangúlag
egyetértve az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az átmeneti segély szakfeladatról 200.000
Ft átcsoportosítását rendeli el, a vízbekötési támogatásokra.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: 1994. május 15.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Fogorvosi állás meghirdetése
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta a Képviselı-testület a 35/1992./II.25./ számú határozatában döntött
úgy, hogy dr. Sabján László fogszakorvos helyét - aki magánorvosként folytatta tovább orvosi tevékenységét - nem hirdeti
meg, az alapelllátását helyettesítéssel oldja meg. A helyettesítést a városban közalkalmazottként dolgozó -dr. Valach Béla,
dr. Dobos Erzsébet, és Ridegné dr. Török Anna fogszakorvosok
látták el és látják el a mai napig.
A fogorvosi állások helyzetének ismételt tárgyalása azért került a képviselı-testülelt elé, mert a teljesítmény finanszírozási rendszer bevezetése a közeljövıben a fogászatban is be
fog következni, és ezért kell eldönteni a testületnek, hogy a
jelenleg helyettesítéssel fenntartott negyedik fogorvosi állást meghirdeti-e, vagy Gyomaendrıd területét véglegesen felosztják három körzetre.
Kérte a képviselık napirendi ponttal kapcsolatos véleményét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök és mint a városban dolgozó
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közalkalmazott fogszakorvos a Népjóléti Közlöny 6. § /3/ bekezdésére hivatkozva teljesítmény finanszírozás bevezetésének
lényegérıl tájékoztatta a tisztelt képviselıket.
Bátori Gyula képviselı hangsúlyozta, hogy a képviselıtestületnek elsıdleges feladata az, hogy a lakosságot támogassa. A döntés során mindenképpen arra kell törekedni, hogy a
lakosság ellátása minél jobb legyen. A maga részérıl a négy
fogorvosi állás meghagyását támogatta.
Jenei Bálint képviselı kérdése az volt, hogy amennyiben a képviselı-testület amelett foglal állást, hogy nem tartja fenn a
negyedik fogorvosi álláshelyet mi lesz a sorsa a TB által erre
a helyre biztosított bérnek?
Véleménye szerint ha ezt a bért a TB elvonja a közalkalmazott
fogszakorvosok a jelenlegitıl kevesebb javadalmazásban fognak
részesülni, mivel a helyettesítésre kapott összeget nem fogják
megkapni.
Dr. Dobos Erzsébet fogszakorvos elmondta amennyiben a jelenleg
helyettesítéssel fenntartott negyedik álláshely betöltésre kerül úgy a négy fogszakorvos részére valamilyen szinten berendezett rendelıt kell biztosítani a városnak. A jelenleg mőködı
két fogszakorvosi rendelı felszereltsége olyan, hogy sok esetben megnehezíti az ott dolgozók munkáját.
A bevezetésre kerülı változtatások a betegeket annyiban fogják
érinteni, hogy az ellátásért mind a magánorvosi rendelıben
mind pedig a város által finanszírozott rendelıkben bizonyos
összeget kell fizetni.
Gellai József alpolgármester elmondta tudomása szerint az eltelt két év alatt ez a rendeszer panaszmentesen mőködött. A
lakosság részérıl ezzel kapcsolatos panasz nem érkezett. Ha
panasz érkezne az csak minıségi kifogás lehetne hiszen a városunk lakói is a legmodernebb szolgáltatásra tartanak igényt.
Dr.Bánki Gyula a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosa elmondta a fogorvosi állsáhely megszüntetésével kapcsolatban kikérte a Megyei Fogorvoskamara elnökének véleményét.
Megkérdezete azt is, mennyi az ideális elllátandók száma, illetve mit jelent ez anyagilag.
A feltett kérdésekre az elnök úr úgy nyilatkozott, hogy az
ideális lélekszám háromezer lenne, de ötezer körüli lélekszám
megléte esetén tud a fogorvos jól megélni.
Mindezeket figyelembevéve ha három körzetre osztjuk a város
lakosságát egy fogszakorvosra jutó lakosok száma megközelíti
az ötezer fıt.
Nyilván való, hogy a fogorvos kollegák egy kedvezıbb pozíciót
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szeretnének tudni maguknak a privatizációval járó új teljesítmény finanszírozási rendszer bevezetése elıtt azonban a
lakosságot is meg kell érteni. Véleménye szerint a döntés során
egy kompromisszumos megoldásra kell törekedni.
Végezetül elmondta értesülése szerint a jelenleg helyettesítéssel fenntartott fogszakorvosi állás betöltésére szándéknyilatkozatot nyújtott be egy városban élı fiatal ember aki ez
évben végez a fogorvosi szakon. Ezzel kapcsolatban a fogorvosi
kamara elnöke azt tanácsolta, hogy ne vágják el egy helyi jelentkezı elıtt a pályázat benyújtásának lehetıségét.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a négy fogorvosi körzet megtartása mellett foglalt állást.
Hangya Lajosné képviselı elmondta tudomása szerint a Népjóléti
Minisztérium által nincs konkrétan rögzítve, hogy a fogorvosokat érintı teljesítmény finanszírozási rendszer mikortól kerül
bevezetésre. Éppen ezért nem igazán értette, hogy mi motiválja
most a testületet arra, hogy a jelenleg helyettesítéssel betöltött állást a TB-nek visszaadják.
Dezsı Zoltán gyomaendrıdi lakos elmondta, ha figyelembe veszszük a városban egy fogszakorvosra esı lakosság számát amely
négy körzetre felosztva /4.5-5 ezer lakos/ körzet/ ez az arány
elég kedvezı. A maga részérıl a négy körzet megtartását támogatta.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint a negyedik fogorvosi állás sorsának eldöntésére a teljesítmény rendszer bevezetésének konkrét ismerete után kellene visszatérni a testületnek.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı kérdése az volt, hogy a
közalkalmazottak besorolásánál történt-e a negyedik álláshelyre is változtatás, vagy jelenleg is a törvény által elıírt
bért alkalmazzák.
Szabóné Vaszkó Edit a Városi Egészségügyi Intézmény gazdasági
vezetıje a kérdésre válaszolva elmondta a besoroláskor lehetıség volt a üres álláshelyre a közalakalmazotti törvény szerinti bért megállapítani, így jelenleg a három közalkalmazott
fogszakorvos az emelt helyettesítési díjat kapja visszamenıleg
január 1-tıl.
Dr.Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a döntés elnapolását.
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A Képviselı-testület a polgármester úr javaslatát 10 fı igen
szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett és 4 fı ellen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/1994./V.03./ számú határozata
Gyomaedrıd Város Képviselı-testülete
a fogszakorvosi körzetek számának csökkentésével kapcsolatos döntést elnapolja.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Városi Gondozási Központ pótelıirányzat kérése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos észrevételeit, hozzászólásait.
Miután az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következı
határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Gondozási Központ dolgozói részére munkaruhát a jogszabálytól eltérıen
csökkentett mértékben biztosítja.
Az 1994. évre a költségvetésben betervezett 400.000 Ft-hoz a Képviselıtestület engedélyezi az 1993. évi 263.000
Ft pénzmaradvány felhasználását munkaruha
vásárlásra.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét az 1995. évi költségvetésben a jogszabály szerint tervezze a
dolgozók munkaruha ellátását.
Határidı: 1994. június 30. - munkaruha vásárlásra
1994. október 30. - tervezés
Felelıs: a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje
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/ Bátori Gyula képviselı távozott a terembıl a jelenlévı képviselık száma 16 fı /

Katona József Mővelıdési Központ kérelme könyvárusító hely kialakítására
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Kulturális, Oktatási, Sport-és Kisebbségi ügyekkel foglalkozó Bizottság elnökét
az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök elmondta, a bizottság véleménye szerint a Déryné Mővelıdési Házban a könyvárusító hely
kialakításával esetleg nem csak mint kereskedelmi részleget
lehetne kialakítani, hanem mint egy kis klub helyiség céljára
is megfelelne. A kérelmet a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság is
megtárgyalta, de a könyvárusító hely kialakításához szükséges
150.000.-Ft pénzösszeg biztosítására a bizottság fedezetet nem
tudott kijelölni. A Kulturális Bizottság nevében kérte a tisztelt testületet mint lehetıséget támogassák értékhatár nélkül,
hátha szponzorok segítségével mégis megoldható lenne a
könyvárusitó hely kialakítása.
Hornok Lajosné képviselı hangsúlyozni kívánta, hogy a Mővelıdési Központ igazgatósága tulajdonképpen két kérelemmel fordult a tisztelt képviselı-testület felé melyek elbírálása testületi hatáskörbe tartozik. Elsı kérés az volt, hogy a képviselı-testület járuljon hozzá az intézmény alaptevékenységének
könyvárusítással történı kibıvítéséhez, második kérés pedig,
hogy a könyvárusító hely kialakításához anyagi támogatást
nyújtson. Kérte a tisztelt testületet, hogy a kérelmekrıl külön-külön határozzon.
A Mővelıdési Központ elképzelése szerint a könyvárusító helyet a Déryné Mővelıdési Ház kiállító termében kívánja kialakítani. A könyvárusítást a kiállító terem egy részében tervezik a másik részében továbbra is lehetıség lesz kiállítások,
könyvbemutatók, és egyéb rendezvények megtartására. Az
Ivanics és Társa BT. aki a könyveket bizományba biztosítaná a
Mővelıdési Központ részére, kapcsolatban áll valamennyi magyarországi könyvkiadóval, így a város igényesebb lakossága
hozzájutna olyan értékesebb könyvekhez, szakkönyvekhez, amelyeket esetleg csak nagyobb városokban lehet beszerezni. A Mővelıdési Központ az eladott könyvek árának 12%-át kapná meg,
amelyet visszafordíthatna az intézmény egyéb fenntartási költségeire.
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A maga és a Mővelıdési Központ dolgozóinak nevében kéri a
tisztelt testületet, hogy a lehetıségekhez mérten támogassák a
könyvárusító hely megvalósulását.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a könyvárusító
hely kialakítására a polgármesteri alapból 20.000.-Ft támogatást ajánlott fel.
Horváth Mihályné a Mővelıdési Központ munkatársa elmondta, a
150.000.-Ft elengedhetetlenül szükséges a hely kialakításához
és ahhoz, hogy a könyvárusítás beindítható legyen.
Természetesen a Mővelıdési Központ ennek megvalósulásához próbál szponzorokat keresni, de elsısorban a képviselı-testület
támogatását kérnék.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a könyvárusító hely kialakításához kért 150.000.-Ft-ot kölcsönformájában
is meglehetne adni.
Hunya Lajos képviselı és mint a Gazdakör elnöke a maga részérıl a könyvárusító hely kialakítását támogatta. A Gazdakör nevében pár ezer forint támogatást ajánlott fel a könyvárusító
hely kialakításra.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta a bizottság
a Mővelıdési Központ által benyújtott kérelmet megtárgyalta,
és az intézmény alaptevékenységének könyvárusítással történı
kibıvítését támogatta. A könyvárusítás kialakításához szükséges pénzösszeg biztosítását a bizottság fedezet hiányában támogatni nem tudta.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a Hangya Lajosné képviselı által tett javaslatra reagálva elmondta, a kölcsön formájában történı támogatást elképzelhetınek tartaja, úgy véli
amennyiben a könyvárusítás az elképzeléseknek megfelelıen profitál a 12% jutalék elég fedezet lesz a kölcsön visszafizetésére.
Dr.Valach Béla bizottsági elnök javasolta a tisztelt testületnek az elıterjesztésben szereplı kérelmek elbírálásáról különkülön döntsenek. Elsıként javasolta az intézmény alaptevékenység kibıvítésérıl, majd a kért anyagi támogatás összegérıl és
annak formájáról döntsenek.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott javaslattal
egyetértve kérte a testületet járuljon hozzá az intézmény
alaptevékenységnek könyvárusítással történı kibıvítését.
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A Képviselı- testület a javaslatot egyhangúlag támogatva a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/1994./V.03./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul a Katona József Mővelıdési Központ alaptevékenységének könyvárusítással
történı kibıvítéséhez.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javasolta a testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület
a Déryné Mővelıdési Házban könyvárusító hely kialakítás céljára, amennyiben az intézmény igényli, 130.000.-Ft pénzösszeget
megelılegez az idéglenesen jelentkezı szabad pénzeszközébıl.
A Képviselı-testület a javaslatot 15 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/1994./V.03./ számú határozata

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
a Déryné Mővelıdési Házban könyvárusító
hely kialakítás céljára, amennyiben az intézmény igényli, 130.000.-Ft pénzösszeget
megelılegez az ideiglenesen jelentkezı
szabad pénzeszközébıl.
Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Rendırség támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester a jelenlévı Tóth Mihály rendırırsparancsnok urtól arra a kérdésre szeretett volna választ
kapni, hogy a dévaványai rendırırs létrejötte nem érinti-e
hátrányosan a gyomaendrıdi rendırırs létszámának helyzetét?
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Tóth Mihály rendırırsparancsnok a kérdésre válaszolva elmondta
a dévaványai rendırırs kialakítása elıtti idıszakban két fı
akik a szarvasi rendırkapitányság állományába tartoznak ideiglenesen volt a gyomaendrıdi rendırırshız vezényelve. A
dévaványai rendırırs létrejöttével ez a két fı szintén ideiglenesen a dévaványai rendırırsnél teljesítenek szolgálatot. Ez
azt jelenti, hogy az áthelyezett két fıvel csökkent ugyan a
gyomaendrıdi rendırırs létszáma, de állandó létszám elvonás
nem történt.
Sajnos a rendırırs jelenlegi létszámhelyzete annyiban mondható
hátrányosnak, hogy az állandó szolgálatot teljesítı rendırık
közül három fı jelenleg tartós betegállományban van.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a
gyomaendrıdi rendırırs létszáma mégis csak csökkent a két fı
áthelyezésével.
Csorba Csaba jegyzı emlékeztetni kívánta a tisztelt testületet
arra a korábban a rendırkapitányság képviselıje által adott
tájékoztatóra melyen elhangzott, hogy a dévaványai rendırırs
kialakításával a gyomaendrıdi rendırırsön ténylegesen szolgálatot teljesítık létszáma nem csökken. Mindezeket figyelembe
véve nem tartotta korrekt lépésnek, hogy a két fı mégis átvezénylésre került a dévaványai rendırırshız.
Véleménye szerint a rendırség támogatás kérelmét elutasítani
nem lehet, de bármennyi is lesz a támogatás a rendırırs bér és
létszámhelyzetét nem fogja meg oldani.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a rendırırsparancsnok úr
által elmondottakra reagálva elmondta, megítélése szerint a
két fı tartós táppénzes állománya mindenképpen bérmegtakarítást jelent. Mivel a pénzügyi bizottság a rendırırs kérelmét
forráshiánya miatt támogatni nem tudta, javasolta a tisztelt
képviselıknek, hogy levél formájában keressék fel a Békés Megyei Rendırfıkapitányságot és kérjék, hogy a tartós táppénzes
állományból megtakarított bért adják át a gyomaendrıdi rendırırsnek üzemanyag vásárlás céljára.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények öszszegzéseként javasolta a tisztelt képviselıknek határozatban
rögzíteni miszerint a képviselı-testület a rendırırs kérelmét
erkölcsileg elismeri, azonban a Rendırırs munkáját pénzügyi
forrás hiánya miatt, anyagilag támogatni nem tudja. Utasítsa
a polgármestert, hogy a gyomaendrıdi Rendırırs személyi állományának visszapótlásának érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a Békés Megyei Rendırfıkapitányság vezetıivel.
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A Képviselı-testület a polgármester úr által tett javaslattal
14 fı igen szavazat, 1 fı tartózkodás mellett, 1 fı ellenszavazattal, egyetértett és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Rendırırs kérelmét erkölcsileg elismeri,
azonban a Rendırırs munkáját pénzügyi forrás hiánya miatt anyagilag támogatni nem
tudja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a rendırırs személyi állományának visszapótlásának érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a Békés Megyei
Rendırfıkapitányság vezetıivel.

Határidı: 1994. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A Békés Megyei Polgári Védelmi Körzetközpont Parancsnokság javaslata a Vízimentı Szolgálat megszervezésére városunkban
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Kulturális Bizottság az április 19-én megtartott ülésén a Vízimentı Szolgálat
megszervezését támogatta, ezzel szemben a Pénzügyi Bizottság a
Vízimentı Szolgálat megszervezésével járó költség - 78.000 Ft
- fedezetének biztosítására forrást kijelölni nem tudott.
Itt kívánta megjegyezni, hogy a szabadstrandokat mőködtetetı
vállalkozókkal kötött szerzıdésnek megfelelıen a vállalkozóknak kötelességük minden feltételt biztosítani.
A maga részérıl a Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatta.
A Képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyhangúlag egyetértve az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Vízimentı Szolgálat felállítását pénzügyi forrás hiánya miatt biztosítani nem
tudja, így annak létrehozására nincs mód.
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Határidı: 1994. május 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıdért emlékplakett adományozása miatti anyagi elismerés forrása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd várossá válásának ötéves évfordulója alakalmából " Gyomaendrıdért "
emlékplakett kitüntetés miatt kifizetendı
120.000 Ft pénzjutalom forrására az egyéb
tartalékot jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt a változásról a költségvetési rendelet
módosítását készítse elı.
Határidı: 1994. július 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Farkas Istvánné és Kovács Gábor igazgatók jutalmazása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elıterjesztést,
javasolta a tisztelt képviselıknek amennyiben egyetértenek a
jutalmak kifizetésével, úgy a határozati javaslatot fogadják
el.
A Képviselı-testület a jutalmak kifizetésével egyhangúlag
egyetértett, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/1994./V.03./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felhatalmazza dr. Frankó Károly polgármestert, hogy Farkas Istvánné a 2. számú Általános Iskola igazgatójának bruttó
34.000.-Ft és Kovács Gábor az 1. számú Általános Iskola igazgatójának bruttó
56.000.-Ft jutalmat fizessen ki.
A két jutalom összege 44 % TB-vel
együtt 130.000.-Ft, melynek forrásaként a
Közalkalmazotti törvénybıl adódó tartalékot jelöli ki, és egyben utasítja a jegyzıt, hogy az 1994. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.,
Kifizetés határideje: 1994. június 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Költségvetési rendelet módosítás határideje:
1994. július 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskolában az 1994/95-ös tanévtıl idítandó új képzési forma
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat.
Dr.Kovács Béla képviselı, mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója felszólalásában hangsúlyozta az a képzési forma amelyet a
Bethlen Gábor Szakközépiskolában kívánnak beindítani a gimnáziumban 37-ik éve mőködik, illetve jelenleg is folyik a
szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezık részére a 3 éves levelezı oktatás.
Amennyiben a képviselı-testület megszavazza a Bethlen Gábor
Szakközépiskolában az új képzési forma beindítását ez a gimnázium mőködését befogja szőkíteni. Ennek megelızése érdekében a
gimnázium is új képzési forma bevezetésének támogatására fog
kérelmet benyújtani a tisztelt képviselı-testület elé.
Dr. Frankó Károly polgármester miután több vélemény, hozzászólás nem hangzott el javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és annak határozati javaslatát 13 fı igen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/1994./V.03./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskolában a "
Dolgozók szakközépiskolájának intenzív
nappali tagozatát" 1994. szeptember 1-tıl
beindítani.
Határidı: 1994. június 1.
Felelıs: Gubucz József igazgató
Beszámoló a Bölcsıde helyzetérıl
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Bölcsödérıl készített negyedéves beszámolót megtárgyalta és javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával egyhangúlag egyetértve az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Bölcsıde negyedéves beszámolóját elfogadja.
Határidı: azonnal
Közmőépítések támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testülete a határozati javaslatot 14 fı igen szavazattal, 2 fı tartókodás mellett elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/1994./V.03./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a közmőépítésekre az alábbi támogatást,
illetve pénzeszköz felhasználást határozza
meg:
Szennyvízcsatorna fejlesztés:
1.900.000.-Ft
/ Sugár-Apponyi utca/
tervezés:
1.400.000.-Ft
/Bajcsy-Katona-Nagy S. Mikes-Könyves-Szabó E./
Gázvezetéképítés
/ Selyem, Öregszılı/

825.000.-Ft

Útépítés/ Bajcsy kerékpárút/

1.500.000.-Ft

Közvilágítás

100.00.-Ft

Határidı: 1994. december 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

/ Hunya Lajos és dr. Kovács Béla képviselık távoztak a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 14 fı /
Selyem úti útépítés
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselık
elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételeit, hozzászólásait.
Jenei Bálint képviselı, és mint a Pénzügyi Bizottság tagja
hangsúlyozni kívánta, hogy a bizottság az ülésén a határozati
javaslatban leírtakkal ellentétben másként foglalt állást. A
bizottság vélemény az volt, hogy a kártalanítási összeg fedezetének kijelısésére a kisajátítási eljárás lefolytatása után
kerüljön sor.
Liszkainé Nagy Mária a Mőszaki csoportvezetıje a képviselı
felvetésére elmondta, az elıterjesztésben szerepel a Pénzügyi
bizottság állásfoglalása, azonban a határozati javaslatban a
sorrendiség változtatására azért volt szükség mert a kártalanítási összeg fedezetének kijelölése nélkül a Köztársasági
Megbízott Területi Hivatala nem folyatatja le a kisajátítási
eljárást.
Dr.Frankó Károly polgármester elmondta az egyházi iskola megépítéséhez szükséges ingatlan megvásárlásáról, illetve a kisajátításáról a Képviselı-testület 1993-ban határozott. A Selyem
úttal kapcsolatban többször is folytattak hivatali és bizott-

163

sági szinten egyeztetéseket. Az egyik ilyen egyeztetés alkalmával amelyen a Megyei Fıépítész is részt vett, mint szakember
egyetértett azon véleményemmel, hogy célszerőbb lenne az utat"
megtöréssel" megépíteni.
Ezen véleményükkel ellentétben az egyeztetés végére a Városfenntartó Bizottság elnökének véleménye alapján az egyenes útszakasz megépítése mellett foglaltak állást a jelenlévık.
A maga részérıl ezzel a döntéssel a mai napig nem ért egyet.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke nem értett
egyet a polgármester úr által elmondottakkal, mert azon az
egyeztetésen a Fıépítész úr úgy nyilatkozott " lehet, hogy úgy
is jó " . A maga részérıl azért támogatta az egyenes út szakasz megépítését, mert a 4 vagy 6 méter hosszúságú gépjármővek
a megtört útszakaszon nem, vagy csak nehezen tudnak bekanyarodni, illetve nem férnek el egymás mellett.
Ezen kívül hangsúlyozta, az iskola elhelyezéssel kapcsolatos
véleménye az volt, hogy a Rendezési Tervben megjelölt " háromszögbe " kerüljön megépítésre. A megyei Fıépítész figyelembe
véve az egy fıre esı normatív m2-t közölte, hogy az iskola a "
háromszögbe " nem fér el.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint a döntés során mérlegelni kell a testületnek, ha most nem jelöli ki a kártalanítási összeg fedezetét a kisajátítási eljárást a Köztársasági
Megbízott Területi Hivatala nem folyatatja le az eljárást, és
ha idıközben elfogadásra kerül az iskola építési terve a területet nem tudják biztosítani az építkezés megkezdéséhez.
Hunya Lajos képviselı az elhangzottakat annyiban kívánta kiegészíteni, amennyiben a kártalanítási összeg fedezetét nem
jelöli ki a testület meggátolja egy olyan iskola felépítését
amelyre hatvan millió Ft állami támogatást kaptak.
Csorba Csabajegyzı hangsúlyozni kívánta jelen esetben a problémát az jelenti, hogy amennyiben egy eljárással nem folytatják le az út építésre kijelölt terület kisajátítási eljárását,
akkor egy- két év múlva nem lesz olyan jogcím amire kérhetné a
képviselı-testület.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elmondta,
kétségtelen tény, hogy a képviselı-testület kényszerhelyzetben
van ugyanis figyelembe kell venni, hogy a Köztársasági Megbízott Területi Hivatala csak a kártalanítási összeg fedezetének
kijelölése után folytatja le a kisajátítási eljárást.
A maga részérıl a határozati javaslat elfogadását javasolta.
A Képviselı-testület a határozati javaslattal 13 fı igen sza-
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vazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetértve a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/1994./V.03./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 319/1992./XII.15./ és 117/1993./V.11./
Kt számú határozatokat figyelembevéve az
útépítési beruházáshoz a terület szükségességével egyetért.
A kisajátítási eljárás lefolytatását
kéri a 3482/4, 3484/4 hrsz-ú Felföldi
Lászlóné és Talán Andrásné Deszk, Rákóczi
u. 15. sz. alatti lakosok tulajdonát képezı ingatlanokra.
A Képviselı-testület a kártalanítási
összeg fedezetét biztosítja.
Határidı: 1994. május 14.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Liget-fürdı szolgáltatási árai
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
122/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1994. május 1. napjával a Liget-fürdı árait a következıkben állapítja meg:
Felnıtt fürdıjegy:
80.-Ft
Kedvezményezett belépı:
40.-Ft
/nyugdíjas, diák, katona/
Gyógymasszázs:
150.-Ft
Kabinhasználat:
100.-Ft
Vízsugármasszázs:
150.-Ft
Szauna/ fürdıbelépıvel együtt
280.-Ft
Heti felnıttbérlet:
400.-Ft
Heti kedvezményes bérlet:
200.-Ft
Kemping árai:
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Lakókocsi hely:
Lakóautó hely:
Sátras utánfutó hely:
Sátorhely:

250.-Ft/nap
300.-Ft/nap
250.-Ft/nap
200.-Ft/nap

Parkolási díj a kemping területén:
Személygépkocsi:
80.-Ft/nap
Motorkerékpár:
40.-Ft/nap
Autóbusz, teherautó:
300.-Ft/nap
Idegenforgalmi adó 24 órai tartózkodási után:
18 éven felüli magyar állampolgár:
25.-Ft/nap
18 éven felüli külföldi állampolgár:
50.Ft/nap
A Képviselı-testület utasítja a fürdı
vezetıjét a díjtételek 1994. május 1-tıl
való érvényesítésére.
Határidı: azonnal
Ingatlanérték meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta a mellékletben szereplı ingatlanok értékét a
képviselı-testület a 10/1993/I.28./ számú határozatában már
meghatározta. Ezen ingatlanok össz értéke akkor 1.703.310.-Ft
volt. A jelenlegi becsült értéke ezen ingatlanoknak a vagyonértékelés szerint 2.270.000.-Ft.
A Pénzügyi bizottság mindezek figyelembe vételével az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot terjesztette a képviselı-testület elé.
A maga részérıl javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag vita nélkül
egyetértett, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 10/1993./I.28./ számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
2877 hrsz-ú 8.060 m2 területő belterületi földterület felértékelt árát 200.Ft/m2-ban
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6267 hrsz-ú 1704 m2 területő
leti földterület felértékelt árát
Ft/m2-ban
2989 hrsz-ú 2683 m2 területő
leti földterület felértékelt árát
Ft/m2-ban fogadja el.

belterü150.belterü150.-

A Képviselı-tesület megbízza a polgármestert, hogy a módosításról a Békés
Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari
Vállalalot tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Öntözıvíz szolgáltatási szerzıdés megkötésének szempontjai
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Mezıgazdasági Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottság elnökét az elıterjesztés
szóban történı kiegészítésére.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésben leírt biztottsági véleményt annyiban kívánta módosítani, hogy a bizottság is csatlakozik a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottságok véleményéhez, miszerint az emelt összegő öntözıvíz
díj kerüljön elfogadásra.
Dr. Frankó Károly polgármester a bizottsági elnök által tett
módosítást figyelembe véve javasolta a tisztelt képviselıtestületnek a II. határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 14 fı igen
szavazattal- egyetértve a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az alábbiak szerint határozza meg a holtágakból történı öntözés vízszolgáltatási
díjait:
I. kategória:
Nem mezıgazdasági termelési célú felhasználás esetén:
1. 850 m2 telekméret alatt:
2. 851 m2 telekméret fölött:
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500.-Ft/ év
700.-Ft/ év

II. kategória:
Mezıgazdasági célú felhasználás esetén:
1. szivornyás vízpótlásnál:
2. szivattyús vízpótlásnál:

2 Ft/ m3
3 Ft/ m3

A Képviselı-testület megbízza a Jegyzıt a vízszolgáltatási szerzıdések megkötésével.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az úgynevezett Cigánytelepen értékesítésére kerülı telkek
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Kolohné Kulik
Évának a Vagyoncsoport vezetıjének.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı az elıterjesztés ismertetéseként elmondta Suki Józsefné Gyomaendrıd, Kossuth tér 17 sz.
alatti lakosnak a 6565 hrsz-ú 416 m2 területő építési telken
van egy saját tulajdonú lakása. Nevezett vállalta, hogy a helyett egy új családi házat épít, így ı a telket térítésmentesen jogosult megszerezni. Az egyeztetések során nevezett azt a
telket nem fogadta el, hanem a 6566 hrsz-ut kéri tulajdonba.
Ezt a lakást a tulajdonos idıközben lebontotta, és a telket
átadta az önkormányzatnak, így az értékesítésre kerülı telkek
száma nem változott.
A maga részérıl javasolta a tisztelt képviselıknek a határozati javaslat II. és III. pontját annyiban módosítani, miszerint
a képviselı-testület Suki Józsefné Gyomaendrıd, Kossuth tér
17. szám alatti lakos részre a 6566 hrsz-ú építési telket térítésmentesen adja át.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek értsenek egyet a csoportvezetı által tett módosítással,
miszerint a képviselı-testület Suki Józsefné Gyomaendrıd, Kossuth tér 17. szám alatti lakos részére térítésmenetesen átadja
a 6566 hrsz-ú építési telket.

A Képviselı-testület a módosítással egyhangúlag ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyetértve az alábbi határozatokat hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/1994./V.03./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
értékesíti
1./ Rafael Attila és neje
Gyomaendrıd, Táncsics u. 14/1. szám alatti
lakosok részére a 6574 hrsz-ú, 431 m2 területő építési telket,
2./ Giricz Sándor és neje
Gyomaendrıd, Halász u. 10. sz. alatti lakosok részére a 6577 hrsz-ú építési telket,
3./ ifj. Szécsi Gyula Gyomaendrıd,
Halász u. 1. szám alatti lakos részére a
6570 hrsz-ú 430 m2 területő építési telket,
4./ ifj. Rácz Imre és neje
Gyomaendrıd, Halász u. 16. sz. alatti lakosok részére a 6567 hrsz-ú 410 m2 területő
építési telket,
5./ Kökény Imre és neje Gyomaendrıd,
Mirhói u. 1. szám - lehetıség szerint, /
Vadász u. mindkét oldalán lévı telkekbıl /
6./ Baktai Géza és neje Gyomaendrıd,
Dobi u. 19/1. szám alatti lakosok részére
- lehetıség szerint / Vadász u. mindkét
oldalán lévı telekbıl /
A Képviselı-testület a telkekre 5
éves elidegenítési tilalmat és 3 éves beépítési kötelezettséget ír elı.
A telkek felértékelt ára 50.-Ft/ m2
A Képviselı-testület megbízza polgármestert a megosztási vázrajzok elkészítésével és az adásvételi szerzıdések megkötésével.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/1994./V.03./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Suki Józsefné Gyomaendrıd, Kossuth tér 17.
szám alatti lakos részére térítésmentesen
át adja a 6566 hrsz-ú építési telket.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Fülöp Zoltán Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 12/5.sz. alatti lakos
földterület vásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta mivel a földterület
eladása ellen sem a Városfenntartó sem pedig a Pénzügyi bizottság nem támaszt kifogást, így a maga részérıl a kérelem
elfogadását javasolta.
A Képviselı-testület a kérelmet egyhangúlag támogatva az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Fülöp Zoltán Gyomaendrıd, Ifjúsági Ltp.
12/5. szám alatti lakos kérelmét támogatja.
A 942 hrsz-ú ingatlanból - megosztás
után - 430 m2 -t 300.-Ft/m2 -es vételár
mellett el ad.
A telek megosztásának költségei a vevıt terhelik.
A képviselı-testület megbízza a Polgármestert a megosztási vázrajz elkészítésével, és az adás-vételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1994. május 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd, Kacsóh P. u. 4. szám alatti ingatlan értékesítési
ügye
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elıterjesztés
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kérte a témával kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat.
Ridegné dr.Török Anna vevı elmondta tekintettel arra, hogy az
ingatlanra megállapított forgalmi érték összegérıl a jelen
testületi ülésen értesült, így a maga részérıl az értékbecslés
során megállapított 1.100.000.-Ft-os vételárat nem tudja elfogadni. Figyelembe véve azokat a hiányosságokat amelyeket az
értékbecslı is megállapított az értékbecslés során, azok helyreállítására legalább 400.000-500.000.-Ft-ot kellene még költenie. Ha összeadja az 1.100.000.-Ft-os vételárat, valamint a
hiányosságok helyreállításához szükséges összeget ennyi pénzért a városban bár hol tetszése szerinti helyen vásárolhat
lakást.
Csorba Csaba jegyzı elmondta figyelembe véve a kérelmezı véleményét a képviselı-testület két lehetıség mellett foglalhat
állást. Az egyik lehetıség, hogy az ingatlant ismételten felértékelteti, vagy nem támogatja az ingatlan értékesítését.
Megítélése szerint amennyiben a testület az ingatlan újra értékeltetése mellett döntene, bár ki is végezné az értékbecslés
további értékcsökkentı tényezıt nem lehet megállapítani.
Dr.Frankó Károly polgármester kérdése az volt a vevıhız mennyi
vételárat tudna felajánlani a szóban forgó ingatlanért?
Ridegné dr.Török Anna vevı a kérdésre válaszolva elmondta kb.
600.000.-Ft az az összeg amit reálisnak tart az ingatlan megvásárlására.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint meg kell
keresni a módját a doktornı és a város érdekeinek egyeztetésére. Véleménye szerint a további egyeztetésekig ezt az elıterjesztést le kell venni napirendrıl.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottság elnökének megítélése szerint
már így is kapott a doktornı engedményt. Ugyanakkor a doktornı
sem az érték realitását vitatja İ azt vitatja, hogy amit İ
tett a városért, ezért nem érti miért nem gyakorol a város
méltányosságot. Ennek kell megkeresni a módját.
A város már eddig is méltányolta a doktornı által végzett munkát, hiszen az 1991-ben felértékelt és elfogadott 2 millió forintos érték ellenére 1.100.000 Ft-os eladási árral szerepel
jelenleg a Kacsóh P. utcai ingatlan. A Pénzügyi Bizottság éppen ezért fogadta el ezt az összeget, mert figyelembe vette a
doktornı munkásságát, illetve a szakember ide vonatkozó megállapítását. Megítélése szerint, ha a doktorınek a jelenlegi
felétetlekkel nem kell a lakás, akkor az tovább nem eladó.
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Gellai József alpolgármester kérdése az volt át lehet-e minısíteni ezt a lakást bérlakássá, és ha át lehet, akkor a forgalmi érték 50%-ért lehet-e értékesíteni?
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, amennyiben
ilyen igény merül fel a testület részérıl, akkor kezdıdik minden elırıl. Minden további nélkül át lehet minısíteni szociális bérlakássá aminek egyetlen következménye, hogy lényegesen
más feltételek mellett lehet megvásárolni a bérlakást, illetve
a vagyonrendeletet módosítani kell. A szolgálati lakás forgalomképessé válását azért támogatta volna a pénzügyi bizottság,
illetve elıtte a testület is, mert a befolyt összegbıl lett
volna visszapótolva a szolgálati lakás, és így lehet a szolgálati lakás állományt szinten tartani.
Amennyiben a testület átminısíti a lakást szociális bérlakássá, abban az esetben valóban kedvezményekkel tudja a vevı megvásárolni mint más szociális bérlakásokat, azonban ebbıl a
pénzbıl már nem lehet a szolgálati lakás állományt növelni. Ez
a pénz a szociális bérlakásokra fodítható építési és vásárlási
keretbe fog beérkezni.
Emlékeztetni kívánta a tisztelt testületet arra, hogy a korábbi testületi döntésekor az vezényelte a testületet, hogy az
endrıdi városrészben maradjon meg a szolgálati lakás állomány.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott véleményeket figyelembe véve javasolta a tisztelt testületnek határozatban
rögzíteni, miszerint a képviselı-testület az elıterjesztést
visszautalja a Szociális és Egészségügyi valamint a Pénzügyi
és Ellenırzési Bizottságnak a vevıvel történı vételár egyeztetés, valamint a fizetési feltételek meghatározása céljából.
A képviselı-testület utasítja a két bizottság elnökét, hogy a
soron következı testületi ülésre az egyeztetés eredményét terjessze a testület elé.
A Képviselı-testület a polgármester úr javaslatával 13 fı igen
szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetértett, és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/1994./V.03./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Kacsóh P. u. 4. szám alatti
ingatlan értékesítésérıl szóló elıterjesztést visszautalja a Szociális és
Egészségügyi, valamint a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottságnak a vevıvel történı
vételár egyeztetés, valamint a fizetési
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feltételek meghatározása céljából.

A Képviselı-testület utasítja a bizottsági elnököket, hogy a soron következı
képviselı-testületi ülésre az egyeztetés
eredményét terjessze a testület elé.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Szeretı Béla bizottsági elnök
Hangya Lajosné bizottsági elnök
Kukla István földterület vásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és a
határozati javaslat elfogadását.

A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag - 14 fı
igen szavazattal- elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kukla István Gyomaendrıd, Kálvin J. u. 37.
szám alatti lakos részére a 14024 hrsz.
alatt felvett 536 m2 területő zártkerti ingatlant 40.000.-Ft vételár mellett értékesíti.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd, VII. ker.-ben lévı 14701/1 hrsz-ú / volt ÁFÉSZ
hizlalda/ ingatlan értékesítése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
Kolohné Kulik Éva a vagyoncsoport vezetıje a képviselık tájékoztatására elmondta a pályázó által felajánlott 500.000.-Ft-

173

os vételár megbontására a Pénzügyi Bizottság ülése után került
sor. A vételár megbontása az alábbiak szerint történt: telekár
340.000.-Ft, felépítmény ára- amely ÁFA köteles- 140.000.-Ft +
35.000.-Ft ÁFA.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolt a tisztelt képviselıknek a csoportvezetı által elmondottakat figyelembe véve fogadják el a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a javaslatot 13 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Czikely Imre Gyomaendrıd, Bethlen G. u. 1.
szám alatti lakos részére 500.000.-Ft+
35.000.-Ft ÁFA vételár megfizetése mellett, melyet a szerzıdés aláírásakor megfizet, eladja a 14701/1 hrsz. alatt nyilvántartott 9905 m2 területő ingatlant.
A Képviselı-testület megbízza a polgármester urat, hogy készítesse el a vételi ár megosztását telekre és épületre, /
mivel az épület ÁFA köteles/, valamint az
adás-vételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyuricza Klára lakáskérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, nevezett lakáskérelmének megtárgyalásakor a lakás kiutálása mellett foglalt állást. Idıközben a hivatal részérıl felmerült az
a javaslat, hogy az igazgatói pályázatok valamint az iskoláknál meghirdetett tanári állások lezárásáig nem célszerő a lakás kiutalása, mivel jelenleg az önkormányzat két szolgálati
lakással rendelkezik. Ezen tények figyelembevételével a bizottság álláspontja, hogy nevezett lakáskérelmét a képviselıtestület az igazgatói pályázatok elbírálásig napolja el.
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Gellai József alpolgármester hangsúlyozni kívánta, hogy a speciális tagozaton tanulók képzését csak erre képesített pedagógus tudja ellátni. Mivel nevezett oligofrénpedagógiai szakos
utolsó éves hallgató, sajnálatosnak tartaná, ha lakásprobléma
miatt kellene lemondani egy ilyen képesítéssel rendelkezı pedagógusról.
Dr.Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı két határozati
javaslatról külön-külön döntsenek.

A Képviselı-testület a határozati javaslat 1./ pontját 3 fı
igen szavazattal, 11 fı tartózkodás mellett, míg a határozati
javaslat 2./pontját 11 fı igen szavazattal, 3 fı tartózkodás
mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyuricza Klárát a Gyomaendrıd, Október 6.
ltp. B/8. számú lakás bérlıjéül kijelöli,
amíg munkaviszonya a 3. számú Általános
Iskolával meg nem szőnik.
Határidı: 1994. augusztus 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Átmeneti segélyezés fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a határozati
javaslat elfogadását javasolta.

A Képviselı-testület a javaslattal 13 igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett egyetértett, és a következı határozatot
hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Pólya Sándorné Gyomaendrıd, Fı u. 188.
szám alatti lakos átmeneti segély iránt
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benyújtott fellebbezését elutasítja, a
Polgármester VI.2350/1994. sz. határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételtıl számított
30 napon belül az érdelelt jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi
Bíróságnál kérheti a határozat felülvizsgálatát.
INDOKLÁS
Pólya Sándorné gyomaendrıdi lakos kérelmét a Képviselı-testület elutasította,
mivel a kérelmében említett problémája a
8/1944./III.12./ KT.sz. rendelettel módosított 16/1993./V.20./KT. sz. rendelet 6.§
/1/ bekezdése értelmében nem tartozik az
elismert többletkiadási költségekhez.
Határidı: azonnal
Rendszeres nevelési segély ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság által
beterjesztett elıterjesztések és határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztéseket egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, és a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/1994./V.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Rácz Attiláné Gyomaendrıd, T. V. ker. 51.
szám alatti lakos fellebbezési kérelmét
elutasítja, a Szociális-és Egészségügyi
Bizottság 212/4/1993. /XI.30./ számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél jogszabály sértésre való hivatkozással
a kézhezvételt követı 30 napon belül kifo-
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gással élhet a Gyulai Városi Bíróságon.
INDOKLÁS
Rácz Attiláné Gyomaendrıd, T.V. ker.
51. szám alatti lakos három kiskorú gyermeke neveléshez kért rendszeres nevelési
segélyt. Az eljárás során megállapítást
nyert, hogy az anya semmilyen jövedelemmel
nem rendelkezik, ezért a szülı önhibájára
hivatkozással a kérelmet elutasította. Az
elutasító határozatot Rácz Attiláné azzal
az indokkal fellebbezte meg, hogy az önhibája nem áll fenn, mivel jövedelempótló
támogatásra jogosult.
Ez ügyben szóban és írásban is többször felszólítottuk, hogy a jövedelempótló
támogatásának megigényléséhez a szükséges
igazolásokat szerezze be.
Rácz Attiláné a mai napig nem bizonyította állítása valódiságát, jövedelempótló támogatást nem igényelt, tehát az
önhiba kizárása nem bizonyított.
Fentiek alapján a 8/1994./III.12./ KT
sz. rendelettel módosított 16/1993./V.19./
Kt sz. rendelet 21/D § /1/ bekezdése értelmében a testület a fellebbezését elutasítja.
Határidı: 1994. május 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/1994./V.03./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kovács János Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
28/A/8. szám alatti lakos fellebbezési kérelmét elutasítja, és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 73/2/1994./III.12./
számú határozatát helybenhagyja.
Határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél
jogszabály sértésre való hivatkozással a
kézhezvételt követı 30 napon belül kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságon.
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INDOKLÁS
A Képviselı-testület a fellebbezés
kivizsgálása során megállapította, hogy a
rendszeres nevelési segély felülvizsgálatának esedékes idıpontjában bekért jövedelemigazolás a SZt.10. /1/ bekezdésében
foglaltaknak megfelel, a család egy fıre
jutó jövedelem számítása jogszerően történt, ezért a 8/1994./III.12./ Kt. rendelettel módosított 16/1993./V.19./ Kt. sz.
rendelet 21/D § /1/ bekezdése alapján a
rendelkezı résznek megfelelıen határozott.

Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdés, interpelláció a képviselı-testület valamint a jelenlévık részérıl nem
hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Hunya Lajos
hitelesítı

dr. Koleszár József
hitelesítı
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