Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

9 /1994.

JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994.június 7-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok
Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos,
dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Márton Gábor,
Szeretı Béla, dr Valach Béla képviselık,
Megyeri László fımunkatárs Csorba Csaba jegyzı
távollétében, Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné,
Liszkainé Nagy Mária, Nagy Istvánné, Uhrin
Zoltánné, Balogh Károlyné csoportvezetık,
Gyuricza Máté fıelıadó,
a Polgármesteri Hivatal néhány dolgozója, önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi, érdeklıdı állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket és vendégeket. Külön tisztelettel köszöntötte Szıllısi
Istvánné országgyőlési képviselıt. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, jelen van 16 fı. Jegyzıkönyvi hitelesítınek kijelölte Hangya Lajosné és Balázs Imre képviselıket.
Elmondta, hogy Csorba Csaba távolléte miatt a jegyzıi feladatokat Megyeri László fımunkatárst látja el a testületi ülésen.
Ezt követıen beszámolt az elmúlt idıszak fontosabb eseményeirıl.
- Május 11-én részt vett a Déli Autópálya RT. Igazgatótanácsának ülésén. Úgy tőnik 1996-ban megkezdıdhet az autópálya építése.
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- Május 17-én Gellai József alpolgármester és dr. Valach
Béla képviselı urak jelenlétében tárgyaltak a Kisréti
Gyógyszálló megépítéséhez még szükséges terület megvásárlásáról.
- Május 19-én részt vett a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságának épület átadásán.
Megjegyezte, hogy a szarvasi igazgatósági épületének kialakítása több millió forintba került, míg Gyomaendrıd
ingyen ajánlott fel épületet az igazgatóság elhelyezéséhez.
- Május 25-én egyeztetést folytattak dr. Csoma Antallal a
holtágak hasznosításáról.
Az egyeztetés eredményes volt, mindkét fél számára kedvezı megállapodás született. Természetesen a legmegnyugtatóbb megoldás az lesz, ha az önkormányzat megkapja a
halászati jogot.
- Ugyancsak május 25-én járt Mezıtúron, ahol az Expo
programhoz kapcsolódó filmet tekintették meg.
- A Belügyminisztérium munkatársával, illetve a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola igazgatójának részvételével megtekintették a volt MAVAD telepen kialakítandó
tangazdaságot. A Belügyminisztérium képviselıje elismeréssel szólt a látottakról.
- Május 27-én dr. Kovács Bélával részt vettek a megyegyőlésen. A megyegyőlés megbízta a Békés megyei gyógyszertárak átalakításának koordinálásával.
/Márton Gábor képviselı megérkezett. A jelenlévık száma 17
fı./
- Május 31-én találkozott Gergely Ágnes írónıvel.
- Június 1-én került átadásra Határ Gyızı részére a díszpolgári címet tanusító oklevél.
- Június 2-án részt vett a Kner Napokon, mely nagyon szép
és színvonalas rendezvény volt.
- Június 3-án volt a nyugdíjba vonuló pedagógusok búcsúztatása, illetve este részt vett a pedagógus bálon.
Miután a jelenlévı alpolgármester úrnak, illetve a bizottsági
elnököknek nem volt napirend elıtt hozzászólásuk, így átadta a
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szót Szıllısi Istvánnénak, aki néhány szót kívánt szólni.
Szöllısi Istvánné megköszönte a testületnek, hogy részt vehet
a testület ülésén. Elmondta, hogy országgyőlési képviselıi
megbízólevelét a napokban veszi át Békéscsabán. Bizonyára ismeretes a tisztelt testület elıtt, miszerint a Köztársasági
Elnök úr június 28-ára összehívta az országgyőlést. Elmondta,
hogy megbízatása alatt mindent meg fog tenni a város érdekeinek képviseletéért. Véleménye szerint a feladatokat a praktikusság oldaláról kell megközelíteni. Az elsı és legfontosabb
feladatnak tartja a pótköltségvetés megalkotását. Sajnos a távozó kormány igencsak "kisöpörte" azt a kevés kis maradékot,
ami volt. Úgy gondolom - mondta, a pótköltségvetés elkészítése számunkra nagyon fontos feladat kell legyen. A maga részérıl javasolni fogja, hogy már a pótköltségvetésben változtassák meg az SZJA elosztási arányát, és a helyi önkormányzatok a
befolyt összeg 35 %-át kapják meg. Ígéretet tett arra, hogy
megbízatása ideje alatt valamennyi olyan parlamenti anyagot,
mely az önkormányzatot, a lakosságot érinti, a testület rendelkezésére bocsátja. Mégegyszer megköszönte a meghívást és
amennyiben ideje engedi részt fog venni a jövıben is a testületi üléseken.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a képviselı asszony
szavait, munkájához sok sikert kívánt.
Ezt követıen elmondta, hogy a Körösmenti Néptáncegyüttes vezetıi levélben fordultak a képviselı-testülethez, melyben jelezték, hogy a kiválás ügye nem haladt elıre. Az együttes által
írt levél az ülés elıtt valamennyi képviselınek kiosztásra került. Kérte a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az együttes
kérését tőzzék napirendre.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot fogadja el a testület.
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Lakásrendelet módosítása
Körösmenti Néptáncegyüttes kérelme
Középlejáratú hitel felvétel
Fogorvosi állás betöltése
Szolgálati férıhelyekkel kapcsolatos lakbértámogatás
Kner Imre Gimnáziumban új képzési forma bevezetése
Bejelentések

A Képviselı-testület a polgármester javaslatát elfogadva, 16
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következı döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Lakásrendelet módosítása
Körösmenti Néptáncegyüttes kérelme
Középlejáratú hitel felvétel
Fogorvosi állás betöltése
Szolgálati férıhelyekkel kapcsolatos lakbértámogatás
Kner Imre Gimnáziumban új képzési forma
bevezetése
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend tárgyalása elıtt dr. Frankó Károly polgármester kérte, a testületet fogadják el a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról készült jelentést.
A testület a jelentést elfogadva a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
2/1994./I.11./, 14/1994./II.08./,
31/1994./II.08./, 42/1994./II.22./,
66/1994./III.08./, 339/1993./XII.02./,
56/1994./III.08./, 59/1994./III.08./,
64/1994./III.08./, 70/1994./III.08./,
81/1994./IV.05./, 90/1994./IV.15./,
91/1994./IV.05./, 97/1994./IV.05./,
102/1994./IV.14./, 103/1994./IV.14./,
104/1994./IV.14./, 115/1994./V.03./,
127/1994./V.03. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta,
a 45/1994./II.22./, a 71/1994./III.08./ határidejét meghosszabbítja 1994. augusztus 1-ig.
Határidı: azonnal
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994./II.23./KT. számú rendelet módosítása
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Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Megyeri László fımunkatársat szóbeli kiegészítésének megtételére.
Megyeri László fımunkatárs elmondta, a rendelet-tervezetet az
Ügyrendi és Jogi Bizottság június 6-i ülésén véleményezte. A
bizottság elnöke felkérte, ismertesse a kialakult álláspontot.
Az 1. §-t az alábbiakkal javasolta a bizottság kiegészíteni:
".... 33-37. szakasz helyébe az alábbi rendelkezések lépnek".
A. 2. §. c. pontja az alábbiak szerint módosul:....a vételárhátralékot és kamatait /melynek mértéke a mindenkori érvényben
lévı jogszabály szerinti kamat összege/ a vevı/k/ 25 év alatt,
havi egyenlı részlet/ek/ben köteles/ek/ megfizetni.
Az f. pontot a következıkkel javasolta kiegészíteni: ... "kamataival együtt".
7. §. /3/ bekezdésében a "jelen" kifejezést törölni kell.
Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony aziránt érdeklıdött, hogy a bérlakások értékesítésébıl befolyó összeget
mire fogja felhasználni az önkormányzat?
Koloh László lakásügyi elıadó a kérdésre válaszolva elmondta,
a lakásügyi törvény rendelkezik arról, hogy a szociális bérlakások értékesítésébıl befolyó összeget mire lehet felhasználni. Így egyértelmő, hogy a helyi önkormányzatok is csak az elsı lakáshoz jutók támogatására, illetve új önkormányzati lakások építésére használhatja fel az összeget.
Dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, konkrétan
hány lakásról van szó, illetve a felmérések alapján mennyit
fognak megvásárolni?
Koloh László lakásügyi elıadó elmondta, az önkormányzatnak 100
lakása van, ennek 70 %-a szociális bérlakás, melybıl az elızetes egyeztetések alapján 32 lakást kívánnak a lakók megvásárolni.
Hangya Lajosné a Szociális Bizottság elnöke véleménye szerint
a lakástörvény a kis önkormányzatokra nézve hátrányos, hiszen
a befolyó összeg nem lesz elegendı arra, hogy új lakásokat
építsen a város, ugyanakkor éppen azokat a szociális bérlakásokat fogják a lakók megvásárolni, melyek fenntartása kevesebbe kerül.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
a testületnek, amennyiben a rendelet-tervezetet az Ügyrendi és
Jogi Bizottság általi kiegészítéssel együtt elfogadják, úgy
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kérte, hogy a testület alkossa meg a rendeletet. Felhívta a
képviselık figyelmét arra, hogy az SZMSZ értelmében rendeletalkotáshoz minısített többségő szavazatra van szükség.

A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1994./....../ KT. számú rendeletét
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994./II.23./ KT. számú rendelet módosításáról.
Körösmenti Néptáncegyüttes kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra,
miszerint a táncegyüttes kérelmével már januári ülésén is foglalkoztak, illetve akkor támogatta a leválást. Ugyanakkor felkérte a Kulturális Bizottságot a leválás konkrét feltételeinek
kidolgozására. Mindezek megtörténtek, folyamatos tárgyalások
voltak a Mővelıdési Központ, a Hivatal, a jegyzı úr, a táncegyüttes között, hogyan is mőködjön tovább. Az biztos, hogy
szeptembertıl beindul a zeneiskolában a néptánc képzés, és ez
valószínőleg jobb helyzetbe hozza majd a néptáncmozgalmat
1995-tıl. A táncegyüttes szeretne önálló lenni és tovább mőködni. A gond az, hogy a leválást azért nem tudják meglépni,
mert nincs rá pénz. A táncegyüttes képviselıi nem értik, hogy
amennyiben a mővelıdési központ az éves költségvetésben kap
egy bizonyos összeget az együttes mőködtetésére, akkor kiválás
esetén azt miért nem kaphatja meg az alapítvány, mint az
együttes mőködtetıje. A megbeszélések során sajnos kiderült,
hogy a Mővelıdési Központnak már több mint 1,2 millió forint
hiánya van. Információi szerint, ha ha most a mővelıdési központtól közel 500 ezer forint zárolásra kerülne, akkor kb.
szeptemberbe be kellene zárni a házat. Úgy tőnik a Mővelıdési
Ház keretében a rendelkezésre álló pénz csak a vegetálásra
elegendı. Sajnos e bizonytalanságok miatt azonban az együttes
tagjainál egy pesszimista hangulat uralkodott el, ez vezérelte
ıket a levelük megírásához is. Azért azt is látni kell, hogy a
néptánc iránt az érdeklıdés igen nagy, ugyanakkor a közelmúltban volt egy svéd néptáncegyüttessel közös fellépés, amelybıl
a késıbbiek során egy komoly kapcsolat is létrejöhetne.
Az önkormányzat nem engedheti meg azt, hogy az együttes
megszünjön, ugyanakkor természetesen azt sem, hogy a Mővelıdési Ház mőködésképtelen legyen.
Balog Károlyné intézményirányítási csoportvezetı elmondta,
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hogy az elmúlt héten járt a Mővelıdési Minisztériumban, ahol
elmondták az alapítvány nem mőködtetheti a néptánciskolát.
Ugyanakkor elmondták azt is, hogy Budapesten volt egy
néptáncegyüttes, mely hasonló körülmények között volt. İk egy
iskola tagozataként megindították a néptánc oktatást, és ezen
kívül mőködik az alapítvány, melybe belépett az önkormányzat
is. Az alapítvány pedig együttmőködési megállapodást kötött a
zeneiskolával, melyen belül támogatják egyrészt az oktatást,
másrészt pedig a néptánc mozgalmat. A Minisztériumban azt is
elmondták, a legjobb megoldás az, ha az együttesek a mővelıdési ház keretében mőködnek, hiszen minden feltétel adott ott,
ugyanakkor az is tény, hogy ez sok helyen nem mőködik és alapítványi formában mőködnek. Természetesen ahhoz, hogy ez beinduljon, az alapítványt valamilyen támogatással el kell indítani.
Jenei Bálint képviselı indokolni kívánta miért szavazott a
kérelem megtárgyalása ellen.
Két alapvetı okkal indokolta, egyrészt mivel a testület formálisnak tőnhet, de az anyagot nem tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, holott ez a kérdés nem szakmai, inkább pénzügyi.
Másrészt viszont az elıterjesztést nem tartotta megfelelıen
kimunkáltnak. Az anyag nem ad alapot arra, hogy itt bárki is
felelısséggel dönteni tudjon. Fontosnak látná bemutatni mivel
lesznek jobbak a táncegyüttes feltételei a kiválás esetén, illetve mit fog eredményezni ha a Mővelıdési Háztól elvonják a
szóban forgó összeget. Úgy tudja, hogy az alapítvány jelenleg
jelentéktelen pénzösszeggel rendelkezik. Egyetért azzal, hogy
az együttes jót akar, de nem munkálták ki azt mivel lesz jobb
az alapítványi forma. Nem tudom - mondta, az alapítvány hogyan
gondolja, hogy ennél jobb feltételeket teremt.
Amennyiben alapítványként mőködnek tovább, akkor mint önálló
jogi személy tárgyaljon a mővelıdési házzal, kössön tisztességes megállapodást. Akkor nincs becsapva egyik fél sem, és az
önkormányzat sem issza meg a levét.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseken már rég túl vannak a felek, hiszen ezek eredménytelensége vezérelte az együttest, hogy a testülethez forduljon,
ami nem egy testületi elıterjesztés, csupán az együttes kérelme.
Már nem az a probléma, hogy az alapítvány majd megegyezik a
mőv. házzal.
Az ügy most ott áll, hogy mivel indul el a tánccsoport. Arról
van itt szó, hogy megkaphatja e az együttes azt a pénzt, ami
valahol azért benne van a mőv. ház költségvetésében, vagy sem,
illetve ha nem, akkor tud-e adni a város támogatást más formában az együttesnek, vagy sem.
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Dr. Kulcsár László képviselı aggodalmát fejezte ki mind az
együttesért, mind pedig a Mővelıdési Központért. Vitathatatlan, hogy foglalkozni kell a kérdéssel, de az is vitathatatlan, hogy az ügy nem döntésre érett még. Sajnos az elhangzottak, illetve maga az anyag sem sugall semmi konkrétumot. Véleménye szerint az érintett két szakbizottság dolgozzon ki konkrét megoldási javaslatot.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, Kulturális Bizottság elnöke
véleménye szerint az egész ott kezdıdött, amikor kialakult az
ellentét az együttes és a mővelıdési központ vezetıje között,
amit nem sikerült feloldani, illetve ezirányban kísérlet sem
történt. Mindez a kezdet elején egy kritika volt az igazgatónı
felé, aki nem volt elég rugalmas abban, hogy ezt feloldja,
rendezze, és mindenki megtalálja a saját helyét. Az együttes
úgy érzi, hogy nem kapják meg azt az anyagi támogatást, amit
jogosnak vélnek, és a költségvetés talán tartalmaz is. A felszereltség hiányossága pedig idınként lehetetlen helyzetbe
hozza ıket. A Kulturális Bizottság valóban tárgyalta az együttes ügyét, és további egyeztetést tartott szükségesnek a Pénzügyi Bizottsággal, ami nem történt meg. Ez a levél egy elkeseredett levél, segélykiáltás a néptáncosok részérıl. Azért is
volt szükséges tárgyalni errıl, lássák a táncosok érdemben is
foglalkozik a testület az együttes ügyével. Valami miatt elakadt az egyeztetés, mert valami miatt a Mővelıdési ház, vagy
a hivatal nem tudta megítélni, hogy a költségvetésen belül mit
lehet változtatni. A táncosok úgy gondolják véleményem szerint, hogy a jogosultságok nincsenek rendezve. Nagyon szép dolognak tartom - mondta, hogy ık továbbra is táncolnak és semmi
tragédia nem történt, mert van hol táncolni, az együttes részérıl vannak tervek és célok. Véleménye szerint az önkormányzatnak, mint munkáltatónak és a polgármesteri hivatalnak kellene átvenni ennek az irányítását. Ez pedig nem megy másként,
mint hogy valaki, hozzáértı szakember megnézi a költségvetést.
Az lenne a fontos, hogy a kitőzött célokhoz mindenki ragaszkodjon és a tárgyalások ne akadjanak el.
Dr.Frankó Károly polgármester megítélése szerint azért nagy
baj lehet abban a kulturházban, ahol 2-300 ezer forint elvonás
a ház összeomlását eredményezi.
Balog Károlyné csoportvezetı elmondta, a június 5-i együttesi
megbeszélésen képviselve a hivatalt elmondta, hogy a pénzügyi
bizottság véleménye nélkül nem lehet elıterjesztést bevinni a
testület elé. Ugyanakkor azt is el kellett hogy mondjam, a mővelıdési központtól nem lehet elvonni pénzt, az önkormányzatnak pedig nincs pénze. Ezért gondolták ık azt, hogy mégis a
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testülethez fordulnak, hiszen ugyan azt a választ kapták
lem a hivatal nevében, amit januárban is kaptak.

tı-

Dezsıné Rau Katalin az alapítvány kezelıje hangsúlyozta, a
táncegyüttes nem egy elıterjesztést tett a testület elé, csupán egy levelet és megítélésük szerint ez nem is az együttes
feladata. Megköszönte az alpolgármester úr felszólalását, aki
tisztán és világosan felvázolta mi is motiválta az együttest.
Úgy érzem - mondta, az a kezdeti idıszak, amikor az együttes
megalakult sokkal nagyobb támogatást kapott, természetesen azzal is tisztába van, hogy a pénzforrások igen szőkösek. Az
együttes nem kíván senkitıl semmit elvenni, csak azt szeretnék, hogy akik dolgoznak, azok megfelelı módon és körülmények
között táncolhassanak.
Amikor az alapítvány létrejött, akkor igyekeztek jó kapcsolatot kialakítani a mővelıdési ház vezetıjével, azonban az egyik
nap történt megegyezés másnapra már semmisnek bizonyult. A
táncegyüttes nem akar kivonulni a mővelıdési házból, esze ágában sincs, hiszen ettıl jobb mőködési körülményeket nem is
tudna találni. Egyetlen probléma, hogy az a költségvetési öszszeg amely a táncegyüttes mőködtetésére rendelkezésre áll,
évek óta nem került az együttesre elköltésre. Az együttes kéri
a tisztelt testülettıl, mondja meg mennyi az az összeg, melyet
az önkormányzat támogatásként biztosítani tud e célra, és azt
kapja is meg. Kéri ezt a testülettıl azért is, mert az utóbbi
idıszak elkeseredett hangulatát figyelembe véve talán néhány
hónap múlva már nem is lesz kirıl gondoskodni, ha most nem teszik meg.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint tiszta itt a helyzet,
vagy tud adni a testület pénzt, vagy sem. Személyeskedı torzsalkodásnak tőnı helyzet alakult ki, mert szőkösség van. A
testületnek el kell döntenie, tud e pénzt adni az együttesnek,
vagy sem. Amennyiben a mővelıdési háznál korábban végzett
vizsgálatok reálisnak mondhatók, úgy nem vádolható azzal, hogy
nem oda költi el a pénzt ahová muszály ahhoz, hogy mőködjön a
ház. Nyilvánvaló az, hogy ennek keretében ennyit lehetett adni
a néptáncnak. De ha több kell, ez kevés, tisztázni kell mennyi
az ami kell és azt ide kell hozni, mondván ennyi pénzzel kell
megemelni a mővelıdési központ költségvetését - melyet természetesen a néptáncra kell fordítani. Természetesen a mővelıdési ház mellett külsı forrásként az alapítvány kiegészíthetné
az együttes gazdálkodását, mint az történt a 80-as évek közepéig gazdálkodó egységekkel kötött megállapodások alapján.
Márton Gábor képviselı véleménye szerint ha a mővelıdési háznak nincs pénze az együttes mőködtetésére, akkor adjon az önkormányzat. Azonban javasolta, a jövı évtıl címzetten kerüljön
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a pénz a mővelıdési központhoz.
Dr. Valach Béla képviselı nem ért egyet azzal, hogy csak azért
kell elvenni a pénzt a néptánctól, hogy mőködjön a ház. Itt
most arról van szó, ez az összetétel megfelel e a fenntartónak
vagy sem. Ha nem felel meg, akkor össze kell vetni hogy mi
volt a terv a néptánc együttesre és mit költöttek rá. Ezzel
persze nem vonom kétség azt, hogy a mővelıdési ház jogszerően
gazdálkodik - hangsúlyozta. Elképzelhetı megoldásnak tartaná
azt, hogy a néptáncegyüttes dologi kiadásait - főtés, világítás, víz - felvállalja a mővelıdési központ és ehhez megkapja
a támogatást, de az ezen felüli támogatás az alapítványhoz
kell hogy kerüljön, hogy az együttes saját maga tudjon gazdálkodni. Nem tartom megnyugtatónak, hogy az együttes a mővelıdési központon keresztül kapja az önkormányzati támogatást.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint azért kell az
alapítványhoz adni a támogatást, mert akkor az a pénz biztos
hogy arra a célra lesz elköltve.
Dr. Valach Béla képviselı javasolta három évre visszamenıleg
mutassa ki a mővelıdési központ mit költött a néptáncra, menynyi volt az önkormányzati támogatás, mennyi volt a bevétel és
a kiadás. Mindezek végrehajtására pedig szabja meg az önkormányzat a határidıt úgy, hogy a júliusi testületi ülésre elıterjesztés készüljön határozati javaslattal.
Jenei Bálint képviselı javasolta annyival kiegészíteni az elhangzott határozati javaslatot, hogy ki kell munkálni mennyi
pénz szükséges az együttes mőködéséhez, illetve azt is, hogy
évek óta mekkora költségvetéssel rendelkezett a mővelıdési
központ a feladatok ellátásához.
Dr. Valach Béla képviselı ezzel azért nem értett egyet, mert
így az önkormányzat a mővelıdési ház által végzett valamennyi
tevékenységet alaptevékenységként fogja így elismerni.
Márton Gábor képviselı javasolta, az önkormányzat mindenképpen
szavazza meg azt, hogy a néptáncegyüttes mőködését szükségesnek tartja és mindaddig míg dőlıre nem jut az ügy, azt támogatja.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı emlékeztette a tisztelt testületet az átvilágítás eredményére, mely a mővelıdési
ház szakmai munkáját jónak ítélte, ugyanakkor azt is kimutatta, hogy megyénkben Gyomaendrıdön az egyik legalacsonyabb az
önkormáynzati támogatás a kulturára. Sajnos látni kell, hogy
sem az önkormányzat, sem pedig a mővelıdési központ nem tud
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adni pénzt. A mővelıdési központ az egyeztetı tárgyalások során már jelezte, hogy kb. 1,2-1,5 millió forint bevételi kiesésre kell számítani az intézménynél. Nem vonta kétségbe azt,
hogy személyi ellentétek is vannak a mővelıdési központ és a
néptáncosok között, de mégis a meghatározó a pénz hiánya. Ebben az évben sajnos nem lát megoldást, viszont a jövı évben,
amennyiben az állami támogatást megkapja az önkormányzat a
néptáncoktatásra, úgy jelentısen jobb körülmények közé kerülhet.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a Valach képviselıtárs által tett javaslatot fogadják el. A mővelıdési ház
gazdasági vezetıje munkálja ki, mennyi pénzt költöttek az elmúlt években a néptáncra, illetve a Pénzügyi Bizottság terjesszen be határozati javaslatot.
Dr. Kulcsár László képviselı javasolta, az együttes tegyen
konkrét javaslatot a támogatási igényre, és a pénzügyi bizottság pedig vizsgálja meg, hogy mennyi az esetleg elvonható öszszeg, illetve mennyi pénzt tud adni az együttesnek.
Dezsıné Rau Katalin az alapítvány kezelıje hangsúlyozni kívánta nem személyes ellentétek, hanem az ellenérdekek ütközése
vezetett idáig. Azt szeretnék kérni, döntsön a testület támogatja-e az alapítványi formában történı mőködést, vagy sem,
illetve a levélben is megfogalmazott 4 kérdésre szeretnének
választ kapni.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólása elején hangsúlyozta, a
maga részérıl nem kívánt a témához hozzászólni, de mégis kénytelen lett. Emlékezete szerint az önkormáynzat a mővelıdési
központ átvilágítása után meghatározta annak alap és kiegészítı tevékenységét. Az alaptevékenysége két pontból áll: a
néptáncegyüttes mőködtetése és a társastánc klub fenntartása.
Véleménye szerint ilyen megvilágításból kell megnézni az önkormányzati támogatás felhasználását. Semmiképpen sem hagyhatja az önkormányzat, hogy az együttes szétszéledjen.
Megyeriné Csapó Ildikó a mővelıdési központ igazgatója hangsúlyozta, hogy valamennyi kért adatot idıre és naprakészen megadtak a hivatalnak. Sajnos azonban azt is látni kell, hogy a
mővelıdési központnak 1,2 millió forint bevételi kiesése van.
Természetesen tisztába vannak azzal, hogy ezt nem fogják az
önkormányzattól megkapni, ezt ki kell gazdálkodni. Ebbıl is
látszik, hogy a költségvetésükbıl elvonni nem lehet. Azt is
tudni kell, hogy már a tavalyi évben sem tudták hozni a saját
bevételüket, illetve az amerikai utazás miatt is tartozása van
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a mővelıdési háznak. Ugyanakkor az elmúlt évben a közalkalmazotti törvénybıl adódó 13 havi illetményt is ki kellett fizetni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a júliusi ülésen térjenek vissza a témára a
Pénzügyi Bizottság elıterjesztése alapján.
A Képviselı-testület kérje fel a Mővelıdési Központot és a
Pénzügyi Bizottságot, hogy az elémúlt 3 évre visszamenıleg
vizsgálják meg a mővelıdési központ költségvetését, különös
tekintettel a néptáncegyüttes mőködésének finanszírozására,
illetve kérjék fel az alapítvány képviselıit nyújtsák be költségvetésüket.
A Képviselı-testület kérje meg az intézmény igazgatóját, mint
munkáltatót, hogy a néptáncegyüttes mővészeti vezetıjének munkaszerzıdését hosszabbítsa meg az év végéig.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a
Pénzügyi és Ellenırzı Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Körösmenti Néptáncegyüttes alapítványi formában történı mőködésének lehetıségét.
Döntésének elıkészítéséhez kérje be a Mővelıdési Központtól az elmúlt 3 év költségvetését,
különös tekintettel a néptáncegyüttes mőködésének finanszírozására.
A Képviselı-testület kéri a Mővelıdési Központ
igazgatóját, mint munkáltatót, hogy a
néptáncegyüttes mővészeti vezetıjének munkaszerzıdését hosszabbítsa meg ez év végéig.
Határidı: 1994. július 7.
Felelıs : Szeretı Béla biz. elnök

/Gellai József alpolgármester megérkezett, Martinák Csaba képviselı más elfoglaltsága miatt elhagyta a termet. Jelenlévık
száma 17 fı./
Hitelfelvétel miatti elıirányzat módosítás
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
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arra, miszerint hitel felvételéhez minısített többségő szavazatra van szükség.
Az elıterjesztést a testület tagjai hozzászólás, vita nélkül
elfogadták, és egyhangú szavazattal a következı határozatot
hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
fejlesztési célú hitel felvétel miatti
elıirányzat módosítással, és a fürdı vízforgató berendezés létesítés és termálvíz
vezeték csere miatti pénzügyi technikai
változással egyetért.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a változások miatti költségvetési rendelet
módosítást készítse elı.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Fürdı vízforgató berendezés és termálvíz vezeték cseréhez 12
hónapon túli fejlesztés célú hitel felvétel
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a napirenddel kapcsolatos
véleményeket.
Liszkainé Nagy Mária csoportvezetı elmondta, miután a beruházás megvalósulásához kapcsolódóan a TITÁSZ Rt.-tıl hálózatfejlesztési engedélyt kell kérni, így ennek költsége még növeli a
beruházási összeget, illetve a Vízmő Rt. is jelezte, hogy a
meglévı szivattyú kapacitása sem lesz elegendı, így a két
fejlesztés összegével együtt nagyobb összegő hitelre lesz
szükség.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
hitelfelvétellel olyan formában értsenek egyet, miszerint az
önkormányzat 29 millió forint középlejáratú hitelfelvételrıl
köt szerzıdést az OTP-vel, azonban az összeget csak abban az
esetben veszi ilyen mértékben igénybe, ha a fent jelzett kiadások is jelentkeznek.
A Képviselı-testület egyetértve a javaslattal, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
142/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a LigetFürdı vízforgató berendezés létesítésének, valamint a termálvíz vezeték cseréjének költségfedezetére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-tıl 5 évi futamidıre 29 millió
forint fejlesztési célú hitelt vesz fel.
A Képviselı-testület kinyilatkozza, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetésében a
mőködési kiadások után elsıdlegesen tervezi a
hitel- és kamat fizetési kötelezettségét.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
hitel kérelem benyújtására.
Határidı: 1994. június 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzat
jogcímen központi támogatás igénylés
Az elıterjesztést a testület vita nélkül, egyhangú igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú Liget-Fürdı vízforgató berendezés létesítésére, tekintettel a magas hitelállományra, az 1994 évben e feladatra tervezett 11.900.000 Ft-ot tudja fordítani. A vállalkozási szerzıdés összege 25.090.000 Ft, így
a szerzıdés szerinti összeg és a saját forrás
közötti különbözetre - 13.191.000 Ft-ra - a
Képviselı-testület kiegészítı állami támogatási
igényt nyújt be a Pénzügyminisztériumhoz és a
Belügyminisztériumhoz. Az igénylés az 1994. évi
költségvetésrıl szóló 1993. évi CXI. törvény 6.
sz. melléklet 1. pontja figyelembevételével
történik.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a kérelmet készítse elı és terjessze fel a
minisztériumokhoz.
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Határidı: 1994. június 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Szennyvíztisztító kapacitás bıvítéséhez 12 hónapon túli fejlesztési célú hitel felvétel
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
szennyvíztisztító kapacitás bıvítés költségeinek fedezetére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-tıl 5 évi
futamidıre 49.288.000 Ft fejlesztési célú
hitelt vesz fel.
A Képviselı-testület kinyilatkozza, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetésben a
mőködési kiadások után elsıdlegesen tervezi a
hitel visszafizetési és kamat fizetési kötelezettségét.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a
hitel kérelem benyújtására.
Határidı: 1994. június 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Fogorvosi állás meghirdetése
Dr.Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén már tárgyalta a fogorvosi állás
meghirdetésével kapcsolatos elıterjesztést és akkor a
110/1994./V.03./ számú határozatával úgy döntött, hogy a döntést elnapolja. Idıközben Dr. Bánki Gyula igazgató fıorvos a
Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje megkapta az Fogorvosi
Kamarának a fogorvosi státusz megszüntetésével kapcsolatos
írásos véleményét, melynek alapján a negyedig meglévı státusz
megszüntetését a Fogorvosi Kamarának vezetısége nem javasolja.
Itt kívánta megjegyezni, hogy hasonló véleménye volt dr. Weisz
Katalinnak az ÁNTSZ vezetıjének is.
Véleménye szerint a városban szükséges a négy fogorvos, hiszen a szabadságolásokat és egyéb nem várt problémákat is
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könnyebben meg lehet oldani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök továbbra is fenntartotta azon
véleményét miszerint elegendınek tartaná a három közalkalmazotti fogorvosi státusz mőködtetését a városban.
Így fogorvosonként kb. 5000 ellátandó lenne, ami véleménye
szerint megfelelı.
Bátori Gyula képviselı hangsúlyozni kívánta a képviselıtestületnek elsıdlegesen az a feladata, hogy a lakosság érdekeit képviselje. A lakosság érdeke pedig azt kívánja, hogy
négy közalkalmazott fogorvos mőködjön a városban.
A maga részérıl a négy fogorvosi körzet fenntartását támogatta.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, kétségtelen tény, hogy a
testületnek elsıdleges feladata, hogy a lakosság érdekeit képviselje, de akkor amikor évek óta a három fogszakorvos panaszmentesen végzi a fogorvosi teendık ellátását miért kell ezen a
felálláson változtatni?
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint azon kell elgondolkodni a testületnek, hogy jó-e az ha három közalkalmazott fogorvos dolgozik a városban. Amennyiben a három fogorvos
mellett döntenek a negyedig állást a TB-nek vissza kell adni
és akkor a közel tizenhétezer beteget három fogorvos fogja ellátni. Azonban azt is látni kell, hogy igazán nincs egy fı
foglalkozású iskola fogorvos a városban. Ez jelenleg részmunkaidıben van biztosítva.
Megítélése szerint lehet, hogy jobb ha több közalkalmazott
fogorvos dolgozik a városban mert így nagyobb az esély arra,
hogy a lakosság minden rétegére jut egy fogorvos.
Szeretı Béla bizottsági elnök a maga részérıl nem értette miért kell ezt a témát túl tárgyalni akkor amikor az elıterjesztés mellékletében világosan látható a Fogorvosi Kamarának a
véleménye.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a problémát
az jelenti, hogy jelenleg a város két fogszakorvosi rendelıvel
rendelkezik. Amennyiben a négy fogorvosi álláshely betöltése
mellett döntenek, abban az esetben négy fogorvosi álláshoz
kell a feltételeket biztosítani.
Dr. Bánki Gyula a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje elmondta 1994. július 1-tıl a TB úgy finanszírozza a fogászati
ellátást, hogy a jelenlegi négy fogorvosi állásra jutó költségvetésre ad + 10 %-ot. Amennyiben az önkormányzat lemond 1
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álláshelyrıl, így a TB általi plusz támogatástól ennek arányában elesik.
Véleménye szerint a megszületendı döntésnél ezeket a tényeket
is figyelembe kell venni a testületnek.
Dr. Dobos Erzsébet közalkalmazott fogorvos az intézményvezetı
által elmondottak annyiban kívánta kiegészíteni, hogy gyakorlatilag harmadik éve, hogy a TB négy fogorvosi státuszra fizetett bért ami három felé lett felhasználva.
A reform bevezetésével azonban nem tudható, hogy a lakosok
számára vagy státuszra fogja a TB a bért és a dologi költségeket fizetni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök fenntartotta azon véleményét, hogy három közalkalmazott fogorvossal ellátható a feladat, így egy fogorvosi állást kell meghirdetni 1994. július
1-ével.
Megyeri László fımunkatárs arra a kérdésre kért választ, hogy
kell-e az önkormányzatnak valamilyen határideig nyilatkozni
arról, hogy mennyi fogorvosi körzetet kíván mőködtetni, vagy
ha ellentétes értelmő nyilatkozatot nem tesz a jelenlegi státuszok fognak megmaradni.
Balog Károlyné az Intézményirányító csoportvezetı a kérdésre
válaszolva elmondta, az önkormányzatnak a TB felé nyilatkozni
nem kell, azonban ha a TB ellenırzést végez, akkor látni fogja
hogy közel három éve helyettesítéssel van betöltve a negyedik
állás. Az önkormányzatnak legalább a kiréseltet meg kell tennie annak érdekében, hogy az üres álláshely betöltésre kerüljön.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az elıterjesztés határozati javaslatai közül
a 2. alternatívát fogadják el.

A Képviselı-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 ellenszavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete továbbra
is négy fogorvosi körzetet tart fenn és az üres
álláshelyet meghirdeti.
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Határidı: azonnal
Ridegné dr. Török Anna felmondása
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a tisztelt képviselı-testületet, miszerint Ridegné dr. Török Anna fogorvos benyújtotta felmondását az önkormányzathoz, mint munkáltatóhoz.
Miután e téma a fogorvosi állás meghirdetésével kapcsolatos
elıterjesztést befolyásolhatja, ezért kérte, hogy a doktornı
felmondását vitassa meg a testület elıbb.
/Ridegné dr. Török Anna felmondása a jegyzıkönyv melléklete.
Az anyagot a Képviselı-testület tagjai az ülés elıtt írásban
megkapták./
Hornok Lajosné képviselı kicsit furcsának találta, hogy ilyen
hirtelen felmondott dr. Török Anna, hiszen május hónapban még
lakásvásárlási szándékát jelezte a testület felé. Megítélése
szerint miután a doktornı a lakosság körében tiszteletnek és
szeretetnek örvend, így véleménye szerint megérdemelne annyit,
hogy mielıtt felmondását elfogadnák még egyszer elbeszélgetnének vele.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint dr. Török Anna
felmondása mögött a lakás megvásárlása körüli dilemma húzódik
meg. Tulajdonképpen a doktornı a Kacsóh P. utcai házért készpénzben és kárpótlási jegyben közel 900 ezer forintos ajánlatot tett. Ha a testület figyelembe veszi azt a tényt is, hogy
a ház lakhatóvá tételéhez legalább 300 ezer forint értékő felújítást is végezni kell, akkor az önkormányzat által becsült
összeg és a felajánlott összeg szinkronban van.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Bánki Gyula igazgató fıorvost, mondja el véleményét a felmondással, illetve a
határozati javaslattal kapcsolatban.
Dr. Bánki Gyula igazgató fıorvos elmondta, amennyiben a Képviselı-testület a felmondás elfogadása mellett dönt, úgy az 1.
alternatívát javasolta megszavazásra. Dr. Török Anna lemondásának elfogadása és a felmentési idı letöltése alóli mentesítése esetén helyettesítéssel vállalja, hogy dr. Dobos Anna
körzetét ellátja annak szabadsága idején.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy Ridegné dr. Török Anna fogszakorvos munkaviszonyának lemondását 1994. június 30-ával fogadja el, a le-

197

mondási idı letöltése alól mentse fel, ugyanakkor a testület
bízza meg a polgármestert azzal, hogy lemondásának okáról tárgyaljon dr. Török Annával.
A Képviselı-testület a polgármester által elmondottakkal
egyetértve, 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Ridegné
dr. Török Anna fogszakorvos lemondását elfogadja és 1994. június hó 30. napjával közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti. A Képviselıtestület a lemondási idı letöltése alól felmenti a dolgozót.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Ridegné dr. Török Anna fogszakorvos
lemondásának okairól tárgyaljon.
A Képviselı-testület a megüresedett állást meghirdeti, az állás azonnal betölthetı.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Bátori Gyula képviselı egyéb elfoglaltságára hivatkozva elhagyta a termet, a jelenlévık száma 16./
Szolgálati férıhelyekkel kapcsolatos lakbértámogatás
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, hogy a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság a javaslatot megtárgyalta, de a lakbér támogatáshoz fedezetet nem
tud biztosítani. A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy a lakbér
támogatást az intézmények próbálják meg saját költségvetésükbıl biztosítani.
Kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.

Miután az elıterjesztéssel kapcsolatos vélemény, hozzászólás
nem hangzott el a polgármester javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 12 fı igen szavazattal,
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2 fı tartózkodás mellett, 1 fı ellenszavazattal elfogadta, és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az intézmények szolgálati lakás
lakbértámogatási kérelmét költségvetési
fedezet hiánya miatt elutasítja.
Határidı: azonnal
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában az
1995/1996-os tanévtıl indítandó új képzési forma
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek a Kulturális, Oktatási, Sport-és Kisebbségi Bizottság,
valamint a Pénzügyi-és Ellenırzési Bizottság által támogatott
elıterjesztés elfogadását.

A Képviselı-testület az elıterjesztés egyhangúlag - 16 fı igen
- szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Kner Imre Gimnáziumban a
rendészeti-közbiztonsági osztály indítását
az 1995/1996-os tanévtıl.
Határidı: 1994. július 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Városi Sportcsarnok önálló intézménnyé történı átalakítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság a Sportcsarnok önálló intézménnyé válásának
kérelmét megtárgyalta és álláspontja, hogy az önálló intézménnyé történı átszervezésre az 1994. évi tapasztalok alapján
a 1995. évi költségvetés tervezésekor térjenek vissza. Ezen
kívül a bizottság egyetért azzal, hogy a vezetıi leterheltség
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csökkentése érdekében 1 fı pénztáros beállítása szükséges, melyet az intézmény 1994. évi bérmegtakarítása terhére hajthat
végre.
A maga részérıl a bizottság álláspontjával egyetértett, javasolta a képviselıknek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag elfogadta,
és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Sportcsarnok önálló költségvetési
intézménnyé történı átalakítását az 1994.
évi tapasztalatok alapján az 1995. évi
költségvetés tervezése elıtt újra tárgyalja.
A Képviselı-testület egyetért azzal,
hogy a vezetıi leterheltség csökkentése
érdekében 1 fı pénztáros beállítása szükséges, melyet az intézmény 1994. évi bérmegtakarítása terhére hajthat végre.
Határidı:
1./ Az önálló intézményi forma kialakítására: 1994.
október 15.
2./ Pénztáros beállításánál: azonnal
Felelıs: 1./ dr. Frankó Károly polgármester
2./ Sportcsarnok igazgatója
2. számú Általános Iskola költségvetési pótelıirányzat kérése
Dr.Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, mint az
iskolaszék tagja személyesen is tapasztalta azokat a hiányosságokat, problémákat amelyeket az intézmény vezetıje a kérelmében leírt. Kétségtelen tény, hogy valamilyen megoldást kell
találni ezekre a problémákra. A város szőkös pénzügyi helyzetének ismeretében át kell gondolni, hogy közel 90.000.-Ft-ot
be tudnak-e invesztálni egy több éve húzódó probléma megoldására.
A maga részérıl javasolta, mivel a fıbb gond az iskolához tartozó tornaterem épületében mőködı mosókonyhánál van, ahol a
felülvizsgálatot végzı szakember leírása szerint a víz behatolása a villamos berendezésbe olyan nem kívánatos állapotot
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idéz elı, ami áramütéses balesetet okozhat, a mosatásra más
megoldást kellene találni.
A napközi konyha épületének állaga már évek óta visszatérı
probléma. Az elmúlt év végén az épület bıvítésérıl a tervek
elkészültek, de a képviselı-testület pénz hiányában ezt 1994.
évre halasztotta.
Megítélése szerint ha el is végeznék az épület felújítását akkor is évente szükséges volna további javítgatásra, melynek
következménye, hogy a gyermekek étkeztetése nagyon sokba kerülne. Ennek a helyzetnek a javítása érdekében meg kellene keresni azt a megoldást, hogy hogyan tudnánk a gyerekeknek más
formában színvonalasabb, esetleg olcsóbb étkeztetést biztosítani. Több alternatíva is szól amellett, hogy jobb megoldás is
lehetne a jelenleginél.
Szeretı Béla a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság
az iskola igazgató nıjének bevonásával igen mélyrehatóan próbálta ezt a problémakört megtárgyalni. A bizottság álláspontja
az volt, hogy a tornaterem épületében a 3 tanterem és a kapcsolódó helyiségek elektromos hálózatának felújítása feltétlenül szükséges, tovább nem halasztható. A bizottság kérése az
volt, hogy a felújításról a költségvetést készíttesse el az
intézmény.
A napközi konyhával kapcsolatos állásfoglalása az volt a bizottságnak, hogy a vizsgálják meg a diákétkeztetés lehetıségét
a Körös Étteremben, és végezzenek összehasonlító elemzést a
napközi konyha és más étkeztetési lehetıség között.
Dr. Kulcsár László képviselı a maga részérıl egyetértett a
pénzügyi bizottság elnöke által elmondottakkal.
Jenei Bálint képviselı kérdése az volt, hogy mennyi idı alatt
végezhetı el a diákétkeztetéssel kapcsolatos elemzı munka?
Balog Károlyné az Intézményirányító csoport vezetıje a kérdésre válaszolva elmondta, a diákétkeztetéssel kapcsolatos elemzı
munka eredményét a soron következı testületi ülésre beterjesztik.
Nagy Istvánné a Pénzügyi csoportvezetıje tájékoztatásként elmondta, a diákétkeztetés lehetıségérıl rövid beszélgetést
folytatott a Körös Étterem vezetıjével. Az étterem vezetıje
elmondta, hogy a normát tudja biztosítani és 55 %-os rezsiköltséget tud rászámolni. Tudomása szerint a napközikonyha is
közel 55 %-os rezsiköltséggel dolgozik.
Amennyiben olyan döntés születik a képviselık részérıl, hogy
az épület felújítási munkálatait el kell végezni, az feltétlenül a rezsiköltség növekedését fogja eredményezni.
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Kóris Györgyné oktatási fıelıadó hangsúlyozni kívánta, amenynyiben a napközikonyhától elvisszük a diákétkeztetést, abban
az esetben 18 dolgozó végkielégítése és munkabére fogja
plusszként terhelni az önkormányzatot ami lehet, hogy több
mint a tetı felújítás összege.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként a maga részérıl javasolt a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság által beterjesztett elıterjesztést fogadja el a testület.
A Képviselı-testület 14 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás
mellett az elıterjesztést elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
150/1994./VI.07./ számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Polgármestert vizsgálja meg a diákétkeztetés megoldásának lehetıségét a Körös
Étterembe, végezzen összehasonlító elemzést a Napközi konyha
üzemeltetése és más étkezési lehetıség között.

2./

A Képviselı-testület a tornaterem és
kapcsolódó épületek felújítási
munkái szükségességével egyetért.
A Képviselı-testület szükségesnek látja újabb
költségvetés készítését, mely összeállításánál
a szakaszos felújítást kell szemelıtt tartani.
A költségvetés elkészíttetésére felkéri a 2.
sz. Általános Iskola igazgatóját.

Határidı: elektromos hálózat költségvetése:
1994.júl.31.
Felelıs: Farkas Istvánné igazgató
Határidı: öszzehasonlító elemzés 1994. július 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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MOL Rt. törzsrészvények eladása
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a MOL részvények eladását támogatta, javasolta a tisztelt képviselıknek az
elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 15 fı igen szavazattal,
1 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elfogadja a budapesti TOMATO Kft. ajánlatát és az önkormányzat 650.000.-Ft névértékő MOL részvényeket eladja a Kft. részére.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Határidı: az adásvételi szerzıdés megkötésére 1994.
június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Pénzeszközök átcsoportosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag - 16 fı
igen- szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az átmeneti segély szakfeladatról a
közgyógyellátás szakfeladatra 500.000.-Ft
átcsoportosítását rendeli el.
A Képviselı-testület utasítja a polgármester, hogy a költségvetési rendelet
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módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: 1994. június 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Fı úton kiemelt szegély építése
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta a képviselı-testület a 120/1994./V.03./számú határozatában a Bajcsy úti kerékpárút építésére 1.500 ezer Ft-ot
határozott meg. A maga részérıl a fennmaradó 1.470 ezer Ft
összeg erejéig a 46 -os fıúton a Hısök terétıl kezdıdıen kiemelt szegély megvalósítására tett javaslatot, mely javaslatról akkor döntés nem született.
A Közúti Igazgatóság igazgatójával folytatott tárgyalások során az igazgató úr vállalta, hogy a Kirendeltség épületétıl
kezdıdıen kb. 150 m szakaszon besegítenek az aszfaltozási munkálatokba.
Kérte a tisztelt képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményüket, hozzászólásukat.
Jenei Bálint képviselı a maga részérıl nem értett egyet azzal,
hogy ezt az összeget útépítésre használják fel akkor, amikor
olyan problémák vetıdtek fel már a jelen testületi ülésen,
hogy a 2. számú Általános Iskola elavult épületeinek felújítására nem tudtak forrást kijelölni.
Hornok Lajosné képviselı elmondta tekintettel arra, hogy a
szóban forgó útszakaszon nagyon sok gyerek közlekedik fontos
és indokolt feladatnak tartotta az útszakasz rendbehozatalát.
A maga részérıl a határozati javaslatot annyiban javasolta módosítani miszerint a Közúti Igazgatóság vizsgálja felül a
Szarvasi út felıl a Népliget felé történı balrakanyarodás lehetıségét.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint nem biztos,
hogy olyan rossz fényt fog a testületrıl az emberek szemében
vetni az, hogy ha legalább 100 m is de megcsinált a testület.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke a tisztelt képviselık
figyelmébe ajánlotta, hogy érdemes lenne a költségvetést újra
átgondolni, milyen összeget lehet átcsoportosítani még mielıtt
a pénzügyi összeomlás bekövetkezne.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a Hornok Lajosné képviselı társ által javasolt kiegészítéssel, miszerint a képviselı-testület utasítsa a pol-
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gármestert arra, hogy kérje fel a Közúti Igazgatóságot a Szarvasi út felıl a Népliget felé történı balrakanyarodás lehetıségének felülvizsgálatára, az elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 15 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1994 évi költségvetésben meghatározott
közmőépítésre fordítható pénzösszegbıl
fennmaradó 1.470 ezer Ft-ot a Fı úton kiemelt szegély építésére fordítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy kérje fel a Közúti Igazgatóságot a Szarvasi út felıl a Népliget
felé történı balrakanyarodás lehetıségének
felülvizsgálatára.
Határidı: 1994. október 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıdi Híradó terjesztési díjának emelése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek az elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag- 16 fı igen- szavazattal az
elıterjesztést elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıdi Híradó terjesztési díját
26,50.-Ft-ban állapítja meg 1994. június
1-tıl.
Határidı: azonnal
Új piactéri üzlethelyiségek építéséhez kamatmentes kölcsön
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biztosítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést, kérte a témával kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozni kívánta, akkor amikor a
képviselı- testület elsıként tárgyalta a vállalkozók üzlethelyiségek építéséhez benyújtott kamatmentes hieteligényét a
testület úgy döntött, hogy egy kamatmentes hitelre egy vállalkozó jogosult. Ezzel szemben a jelen elıterjesztésben az látható, hogy az a vállalkozó aki két vagy három épület megépítésére is benyújtotta hiteligényét a Pénzügyi Bizottság
támogatólag elfogadta.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint telkenként jár a
100.000-Ft-os kamatmentes kölcsön így teljesen lényegtelen,
hogy például három üzlethelyiséget egy vagy három ember fog
felépíteni.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a vállalkozók
hitelkérelmének támogatását javasolta.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 14 fı igen szavazattal,
2 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/1994./VI.07./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szabados Ferenc és családja
Gyomaendrıd, Kırösi Cs. S. u. 15. szám
alatti lakosok részére 1 db üzlethelyiség
építéséhez 100.000.-Ft kamatmentes hitelt
biztosít,
Hunya István Gyomaendrıd, Selyem u.
76. szám alatti lakos részére 1 db üzlethelyiség megépítéséhez 100.000.-Ft kamatmentes hitelt biztosít,
Bárdi Zoltán és családja Gyomaendrıd,
Micsurin u. 25. szám alatti lakosok részére 2 üzlethelyiség megépítéséhez, 2*
100.000.-Ft kamatmentes hitelt biztosít,
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Oskó Sándor és családja Gyomaendrıd,
Tanya II. ker. 439. szám alatti lakosok
részére 3 üzlethelyiség megépítéséhez 3 *
100.000.-Ft kamatmenetes hitelt biztosít.
Az összeg fedezetéül a testület a piaci üzlethelyiségek telekeladásából befolyó összeget,
valamint a kölcsön ezévi visszafizetését jelöli
meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a költségvetési rendelet fentiek szerinti
módosítását készítse elı.
A Képviselı-testület megbízza a polgármester az adásvételi és a kölcsönszerzıdések megkötésével.
Határidı: 1994. augusztus 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
MATRÓZ Kft. területhasználati ügye
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, a Gyızelem Tsz tulajdonát képezı ingatlan természetben Pásztor J. u. / volt gépállomás / megvásárlásakor az
önkormányzat törvényesen járt el, részükrıl mulasztás nem történt. A Matróz Kft. területhasználati ügyének rendezésére a
felszámolás alatt álló Gyızelem Tsz. felé nyújthat be jogorvoslati keresetet.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta a Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi Bizottság az ügyet megtárgyalta és véleményük
szerint a szóban forgó ügy csak a Gyızelem Tsz-t és a Matróz
Kft-t érinti, így a bizottság a Kft. kérelmének elutasítása
mellett foglalt állást.
A vitás használati jog rendezéséig a maga részérıl javasolta
az 1.000.000.-Ft-ot óvatosságból visszatartani.
Miután az elıterjesztéssel kapcsolatos több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi Bizottság által beterjesztett határozati javaslat elfogadását.

A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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156/1994./VI.07./ számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1993 október 28-án aláírt adásvételi szerzıdéssel megvásárolta a 2937/18,19 hrsz
alatti ingatlanokat az összes természetes
és törvényes tartozékaival együtt.
A MATRÓZ Kft. részére térítésmentesen
nem biztosít tulajdonjogot.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
vitás használati jog rendezéséig a
gyomaendrıdi Gyızelem Tsz részére
1.000.000.-Ft-ot nem fizet ki.

A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a MATRÓZ Kft kérelmével
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le.

Határidı: 1994. augusztus 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Magyar Vöröskereszt helyiségügye
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottság által beterjesztett
elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület az elıterjesztést 16 fı igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Fı u. 2.szám alatti ingatlant vagy annak helyiségeit nem értékesíti, mivel a vagyonkataszterben " korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV.
törvény alapján" ingatlanként szerepel.
Határidı: 1994. augusztus 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Ridegné dr. Török Anna lakásvásárlási ügye
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tekintettel arra,
hogy Ridegné dr. Török Anna mint kérelmezı 1994. június 3-án
a polgármesterhez írt levelében a határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának lemondással való megszüntetését kérte
és a lemondással együtt vállalta a szolgálati lakásból való
kiköltözését a Ridegné dr. Török Anna lakásvásárlási ügyét
tartalmazó elıterjesztést tárgytalannak kell tekinteni.
Koncz István Budapest, III. ker. Lukács Gy u. 7. szám alatti
lakos kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenırzési Bizottság fent nevezetett kérelmét megtárgyalta
és két féle alternatívát terjesztett a tisztelt képviselıtestület elé.
Javasolta a kérelem megvitatását.
Gyuricza Máté a Vagyoncsoport elıadója elmondta fent nevezett
az 1077/1és a 1080 hrsz-ú ingatlanokra kötött adásvételi szerzıdést az önkormányzattal. Az elsı telekre nevezett elıleget
fizetett azonban az adásvételi szerzıdésben nem adták tulajdonába a telket, így mivel a szerzıdés ilyen formájában nem teljesült be a vevınek az elıleg visszajár.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnökének kérése az volt,
hogy a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslat teljes mértékig nem egyezik meg a Bizottság ülésen elhangzottakkal, így a téma megtárgyalását napolja el a testület.
Megyeri László fımunkatárs hozzászólásában elmondta jelen volt
azon a megbeszélésen ahol Csorba Csaba jegyzı, Kolohné Kulik
Éva a vagyoncsoport vezetıje és Varga Imre ügyvéd úr többek
között e témáról is beszélgetett. A beszélgetés kapcsán az a
vélemény alakult ki, hogy tulajdonképpen az egyik telket a vevı teljes egészében kifizette és az adásvétel megtörtént így a
teleket a vevı tulajdonába be kell jegyeztetni. A vevı által
ki nem fizetett telek pedig továbbra is az önkormányzat tulajdonát képezi.
Dr. Frankó Károly polgármester a Thermál INVEST Rt. részére
fenntartott területek megvédése érdekében a maga részérıl javasolta, hogy a Részletes Rendezési Tervet a közeljövıben anynyiban módosítsa a testület, hogy ezeket a területeket csak
adott célra lehessen felhasználni.
Több hozzászólás, vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el, így a polgármester javasolta a Szeretı képvi-

209

selı társ által tett javaslatot elfogadni, miszerint a Koncz
István Budapest, III. ker. Lukács Gy. u. 7 sz. alatti lakos
kérelmében az érdemi döntést a képviselı testület a soron következı testületi ülésig napolja el.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/1994./VI.07./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Koncz István Budapest, III. ker. Lukács
Gy. u. 7. szám alatti lakos kérelmének érdemi döntését a soron következı képviselıtestületi ülésig elnapolja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Tarnóczki Pál és neje Gyomaendrıd, Kölcsey u. 12. szám alatti
lakosok lakásvásárlási támogatás fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, nevezettek fellebbezési kérelmét a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a korábban megállapított támogatás összegének kiegészítését nem javasolta, tekintettel arra, hogy a testület
jóvoltából az önkormányzat tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Pósa
L. u. 8. szám alatt lévı ingatlant nevezettek a meghirdetett
650.000.-Ft vételár helyett 400.000.-Ft-ért vásárolhatták meg.
A vásárlók, Tarnóczki Pál és neje mint elsı lakáshoz jutó fiatal házasok a fenti lakás megvásárlásához támogatásért fordultak a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz. A bizottság a
88/2/1994./IV.26./ számú határozatával 60.000.-Ft kamatmenetes
hitelt állapított meg nevezett kérelmezıknek.
A Képviselı-testület 24/1993./IX.22./KT számú rendelet 2. §
/1/ bekezdés c. pontja mondja ki, hogy "Lakásvásárlás esetén
200.000.-Ft-ig terjedı kamatmenetes kölcsön adható".
Tekintettel a rendeletben elıírtakra a maga részérıl a Szociális és Egészésgügyi Bizottság által megállapított támogatás
összegének kiegészítését nem javasolta.
/ dr. Koleszár József képviselı távozott a terembıl a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
Itt kívánta megjegyezni, hogy idıközben a vásárlóknak átadták
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a Gyomaendrıd, Pósa L. u. 8. szám alatti ingatlan kulcsát felújítási munkálatok felmérésének céljából.
Miután az elıterjesztéssel kapcsolatos vélemény, hozzászólás
nem hangzott el a polgármester javasolta a határozati javaslat" A" alternatívája kerüljön elfogadásra.
A képviselı-testület a javaslattal 14 fı igen szavazattal, 1
fı tartózkodás mellett egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Tarnóczki Pál és neje Gyomaendrıd, Kölcsey
u. 12. szám alatti lakosok lakásvásárlási
támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
88/2/1994./IV.26./számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél,
a határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül kifogással élhet jogszabálysértésre
való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Tarnóczki Pál és neje Gyomaendrıd,
Kölcsey u. 12. szám alatti lakosok megvásárolták az önkormányzat tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Pósa L. u. 8. szám alatti lakóházas ingatlant, 400.000.-Ft-ért. Az ingatlan megvásárlásához kérelmezık támogatásért fordultak Hivatalunkhoz, mint elsı
lakáshoz jutó fiatal házasok.
A kérelmet a képviselı -testület Szociális és Egészségügyi Bizottság 1994. április 26-i ülésén megtárgyalta és a rendelkezésre álló adatok alapján, nevezettek
lakásvásárlásához 60.000.-Ft kamatmentes
hitelt állapított meg.
A megállapított támogatás összege ellen nevezettek fellebbezéssel éltek, kérve
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a megállapított támogatás 200.000.-Ft-ra
történı kiegészítését.
Gyomaendrıd város képviselıtestületének 24/1993./IX.22./KT. számú
rendelete szabályozza az elsı lakás megszerzéséhez nyújtható önkormányzati támogatást, illetve annak mértékét. A hivatkozott rendelet 2. § /1/ bekezdés c. pontja
mondja ki, hogy " Lakásvásárlás esetén
200.000.-Ft-ig terjedı kamatmentes kölcsön
adható. "
A hivatkozott rendelet, valamint a
Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának döntését jóváhagyva,
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Tarnóczki Pál és neje fellebbezését elutasítja.
Határidı: 1994. június 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Jövedelempótló támogatás
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a jövedelempótló támogatások elutasítása mellett foglalt állást.
A képviselı-testület a polgármester úr állásfoglalásával egyhangúlag egyetértve az alábbi döntéseket hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Vass Zsuzsanna Sarkad, Mátyás u. 60. szám
alatti lakos kérelmét elutasítja.
Kérelmezı továbbiakban az állandó lakóhelye szerinti önkormányzatnál kérheti
jövedelempótló támogatásának további folyósítását.
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél 30 napon belül jogszabálysértésre történı hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál kifogással élhet.
INDOKLÁS
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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az elıterjesztésbıl megállapította, hogy
Vass Zsuzsanna kérelme jogszabálysértı, az
elköltözés napjától az állandó lakóhely
szerinti polgármesteri hivatal illetékes a
jövedelempótló támogatás további folyósítására.
A polgármester döntése megalapozott,
ezért a képviselı-testület a rendelkezı
résznek megfelelıen határozott.
A határozat az 1994. évi VI: törvénynyel módosított 1993. évi III. tv. 32. §
/1/ bekezdésén alapszik.
Határidı: 1994. június 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
161/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Rácz Vince kérelmét elutasítja, mivel közösségi munkavégzési kötelezettségének nem
tett eleget, és távollétét semmilyen formában nem igazolta. Jogszabály alapján
nincs lehetıség a jövedelempótló támogatás
további folyósítására.
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél 30 napon belül, jogszabálysértésre
történı hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál kifogással élhet.
INDOKLÁS
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az elıterjesztésbıl megállapította, hogy
Rácz Vince kérelme megalapozatlan, a jövedelempótló támogatás megszüntetésére önhibájából került sor. Ha munkanélküli a közösségi munkavégzés alól kivonja magát,
részére három hónapig jövedelempótló támogatás nem folyósítható.
A polgármester döntése megalapozott,
ezért a képviselı-testület a rendelkezı
résznek megfelelıen határozott.
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Határozat az 1994. évi VI. tv-vel módosított 1993. évi tv. 36/B § /3/ bekezdésén alapszik.
Határidı: 1994. június 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
/ Knapcsek Béla képviselı távozott a terembıl, a jelen lévı
képviselık száma 14 fı. /
Fellebbezések
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslat 1-4. pontját egyhangúlag 14 fı igen szavazattal, az 5. pontot 13 igen szavazattal 1 fı tartózkodás mellett, 6. pontot 14 fı igen szavazattal, a 7. pontot 13 igen szavazattal 1 fı tartózkodás mellett
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 15 fı. /
és a 8. pontot 15 fı igen szavazattal elfogadta és a következı
határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
B. Kiss Istvánné Gyomaendrıd, Munkácsy u.
8. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
B. Kiss Istvánné Gyomaendrıd, Munkácsy u. 8. szám alatti lakos fellebbezést
nyújtott be a tisztelt Képviselıtestülethez, melyben a házi segítségnyújtásért fizetendı személyi térítési díjának
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mérséklését kérte.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
a kérelmet megtárgyalta és a 150/1/1994.
/V.24./ számú határoztában azt elutasította.
Nevezett havonta átlag 7-8 óra
házigondozást vesz igéybe.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1994./III.17/ KT. számú rendeletében a
házigondozás óradíját 120.-Ft-ban
állpította meg. Az 1993. évi III. tv. 116.
§ /3/, és a fenti rendelet 9. § /3/ kimondja, hogy a gondozott az ellátásért
bármennyi idıt is vesz igénybe a rendszeres havi jövedelem maximum 20 %-át fizetheti. A személyi térítési díjat a Városi
Gondozási Központ vezetıje az igénybe vett
gondozás és a tv. figyelembevételével állapítja meg.
B. Kiss Istvánné rendszeres havi jövedelme 12.100.-Ft. Májusban 960.-Ft személyi térítési díjat fizetett.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Szociális és Egészésgügyi Bizottság határozatát helybenhagyja, a fellebbezést
elutasítja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Révész Imre Gyomaendrıd, Vásártéri ltp
27/B frsz. 2. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Révész Imre Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 27/B. frsz. 2. szám alatti lakos az
1994. április 1-tıl megállapított személyi
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térítési díjat,- mely a mindenkori jövedelem maximum 80 %-a lehet és nem haladhatja
meg az intézményi térítési díj összegét,
amely napi 488.-Ft, havi 14.640.-Ft. / az
1993. évi III. tv. 117. § /2/ c. pontja
alapján/- nem fogadta el, fellebbezéssel
élt.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
150/1/1994./V.24./sz. határozatában a kérelmet elutasította, mert a gondozott részére az intézmény teljes ellátást biztosít. /Étkeztetés, gyógyszer, ruházat/
A személyi térítési díj megfizetése
után az 1993. évi III. tv. 117. § /2/ bekezdése szerinti zsebpénz / mely el kell,
hogy érje az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20 %-át / a gondozott számára
megmarad.
A Városi Gondozási Központ saját
költségvetésébıl a személyi térítési díj
átvállalását nem tudja biztosítani csak
abban az esetben, amennyiben a gondozott
semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.
Nevezett rendszeres havi jövedelme
14.973.-Ft.
A Képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyja a személyi térítési díj mérséklését nem tartja indokoltnak.
A személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat jogszerő volt, az
1993. évi III. tv. 117. § /2/ c. pontja,
valamint Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének 9/1994./III.17./KT. számú
rendelete alapján készült el.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gáspár Pálné Gyomaendrıd, Bocskai u. 19.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek he-
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lye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Gáspár Pálné /állandó lakcíme:
Gyomaendrıd, Bocskai u. 19./ a
gyomaendrıdi Idısek Otthonának lakója fellebbezést nyújtott be a tisztelt Képviselı-testülethez a személyi térítési díjat
megállapító határozat ellen.
Az Idısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj az 1993. évi III. tv.
117. § /2/ c. pontja szerint az ellátott
rendszeres havi jövedelmének 80 %-ig terjedhet és nem haladhatja meg az intézményi
térítési díjat.
Gáspár Pálné fellebbezésében kéri,
hogy mérsékelje a Képviselı-testület a
személyi térítési díját, mert a térítési
díj kifizetése után nyugdíjából megmaradt
összeg egyéb kiadásait nem fedezi.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
150/1/1994./V.24./ számú határozatában a
kérelmet elutasította, mert az Idısek Otthonában a gondozottak részére teljes ellátást, gyógyszert, szükség szerint ruházatot biztosítanak.
Az 1993. évi III. tv. 117/A § /2/
szerinti zsebpénz nevezett számára a személyi térítési díj befizetése után megmarad, ami az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20 %-a.
Nevezett rendszeres havi jövedelme:
12.020.-Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gáspár Pálné fellebbezését elutasítja a
Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyja.
A személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat az 1993. évi III.
tv. 117. § /2/ c. pontja, valamint
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
9/1994./III. 17./KT. számú rendelete
alapján készült.
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Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Cselei László Gyomaendrıd, Bacsó B. u. 2
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Cselei László Gyomaendrıd, Bacsó B.
u. 2. szám alatti lakos a Mirhóháti u.
1.szám alatti Idısek Otthona lakója fellebbezést nyújtott be a képviselıtestülethez az 1994. április 1-tıl megállapított Isısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj ellen.
Az Idısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem maximum 80 %-a lehet és nem haladhatja meg az intézményi térítési díj öszszegét, amely napi 488.-Ft, havi 14.640.Ft. / az 1993. évi III. tv. 117. § /2/ c.
pontja alapján /
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
150/1994./V.24./ számú határozatában a
fellebbezést elutasította.
A gondozott részére az intézmény teljes ellátást biztosít az étkezésen és az
orvosi ellátáson kívül gyógyszert és szükség szerint ruházatot is biztosít. A személyi térítési díj megifizetése után az
1993. évi III. tv. 117/A. § /2/ bekezdésében meghatározott zsebpénz a gondozott
számára megmarad. /a legkisebb összegő
öregségi nyugdíj 20 %-a/.
Nevezett rendszeres havi jövedelme
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15.590.-Ft.
A Városi Gondozási Központ saját
költségvetésébıl csak annak a gondozottnak
az ellátását tudja biztosítani aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.
A Képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyva a fellebbezést elutasítja.
A személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat az 1993. évi III.
tv. 117. § /2/ c. pontja, valamint
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
9/1994./III.17./KT. számú rendelete alapján készült el, jogszerő volt.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dr. Iványi Imre Gyomaendrıd, III. ker.
150. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Dr. Iványi Imre Gyomaendrıd, III.
ker. 150. szám alatti lakos az Idısek Otthona lakójafellebbezést nyújtott be a képviselı-testülethez az 1994. április 1-tıl
megállapított Idısek Otthonában fizetendı
személyi térítési díj ellen.
Az Idısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem maximum 80 %-a lehet és nem haladhatja meg az intézményi térítési díj öszszegét, amely napi 488.-Ft, havi 14.640.Ft. / az 1993. évi III. tv. 117. § /2/ c.
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pontja alapján /
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
150/1994./V.24./ számú határozatában a
fellebbezést elutasította.
A gondozott részére az intézmény teljes ellátást biztosít az étkezésen és az
orvosi ellátáson kívül gyógyszert és szükség szerint ruházatot is biztosít. A személyi térítési díj megifizetése után az
1993. évi III. tv. 117/A. § /2/ bekezdésében meghatározott zsebpénz a gondozott
számára megmarad. /a legkisebb összegő
öregségi nyugdíj 20 %-a/
Nevezett rendszeres havi jövedelme
16.478.-Ft.
A Városi Gondozási Központ saját
költségvetésébıl csak annak a gondozottnak
az ellátását tudja biztosítani aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.
A Képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyva a fellebbezést elutasítja.
A személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat az 1993. évi III.
tv. 117. § /2/ c. pontja, valamint
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
9/1994./III.17./KT. számú rendelete alapján készült el, jogszerő volt.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szeretı Elemérné Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. C/A/4. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
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INDOKLÁS
Szeretı Elemérné Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. C/A/4. szám alatti lakos a
Mirhóháti úti Idısek Otthonának lakója
fellebbezést nyújtott be a képviselıtestülethez az 1994. április 1-tıl megállapított Isısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj ellen.
Az Idısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem maximum 80 %-a lehet és nem haladhatja meg az intézményi térítési díj öszszegét, amely napi 488.-Ft, havi 14.640.Ft. / az 1993. évi III. tv. 117. § /2/ c.
pontja alapján /
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
150/1994./V.24./ számú határozatában a
fellebbezést elutasította.
A gondozott részére az intézmény teljes ellátást biztosít az étkezésen és az
orvosi ellátáson kívül gyógyszert és szükség szerint ruházatot is biztosít. A személyi térítési díj megifizetése után az
1993. évi III. tv. 117/A. § /2/ bekezdésében meghatározott zsebpénz a gondozott
számára megmarad. /a legkisebb összegő
öregségi nyugdíj 20 %-a/
Nevezett rendszeres havi jövedelme
13.352.-Ft.
A Városi Gondozási Központ saját
költségvetésébıl csak annak a gondozottnak
az ellátását tudja biztosítani aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.
A Képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyva a fellebbezést elutasítja.
A személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat az 1993. évi III.
tv. 117. § /2/ c. pontja, valamint
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
9/1994./III.17./KT. számú rendelete alapján készült el, jogszerő volt.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

221

168/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Munkácsi Imre Gyomaendrıd, Csejti u. 21.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Munkácsi Imre a Gyomaendrıd Mirhóháti
u. 1. szám alatti Idısek Otthon lakója
fellebbezést nyújtott be a tisztelt képviselı-testülethez a személyi térítési díjat
megállapító határozat ellen, mnelyben a
fizetendı személyi térítési díj csökkentését kéri.
Az 1993. évi III. tv. 117. § /2/ c.
pontja szerint az Idısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj az ellátott
rendszeres havi jövedelmének 80%-ig terjedhet, és nem haladhatja meg az intézményi térítrési díj összegét.
Nevezett fellebbezésében elıadja,
hogy a térítési díj befizetési után fennmaradó összegbıl, az egyéb kiadásait pl.
kávé fedezni nem tudja. Családja nem tudja
anyagilag segíteni.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
150/1/1994./V.24./ számú határozatában a
kérelmet elutasította.
Az Idısek Otthonában az ellátottak
teljes ellátásban részesülnek. AZ intézmény az étkezésen kívül rendszeres orvosi
ellátást, gyógyszert és szükség szerint
ruházatot is biztosít.
Az 1993. évi III. tv. 117/A § /2/ bekezdése kimondja, hogy a személyi térítési
díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott számára zsebpénzként a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20
%-a megmaradjon.
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Munkácsi Imre rendszeres havi jövedelme 10.041.-Ft.
Személyi térítési díjként jövedelme
80 %-át fizeti.
A Képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyja a fellebbezést elutasítja.
A személyi térítési díjat megállapító
határozat jogszerő, az 1993. évi III. tv.
117 § /2/ c. pontja, illetve Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületének
9/1994./III.17./KT. számú rendelete alapján készült el.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/1994./VI.07./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kurcz Mihályné Gyomaendrıd, Mirhóháti út
1. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a határozat kézhezvételét követı 30
napon belül kifogással élhet jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Kurcz Mihályné a Gyomaendrıd,
Mirhóháti út. 1. szám alatti Idısek Otthona lakója fellebbezést nyújtott be a képviselı-testülethez az 1994. április 1-tıl
megállapított Isısek Otthonában fizetendı
személyi térítési díj ellen.
Az Idısek Otthonában fizetendı személyi térítési díj a rendszeres havi jövedelem maximum 80 %-a lehet és nem haladhatja meg az intézményi térítési díj öszszegét, amely napi 488.-Ft, havi 14.640.Ft. / az 1993. évi III. tv. 117. § /2/ c.
pontja alapján /
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
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150/1994./V.24./ számú határozatában a
fellebbezést elutasította.
A gondozott részére az intézmény teljes ellátást biztosít az étkezésen és az
orvosi ellátáson kívül gyógyszert és szükség szerint ruházatot is biztosít. A személyi térítési díj megifizetése után az
1993. évi III. tv. 117/A. § /2/ bekezdésében meghatározott zsebpénz a gondozott
számára megmarad. /a legkisebb összegő
öregségi nyugdíj 20 %-a/
Nevezett rendszeres havi jövedelme
13.102.-Ft.
A Városi Gondozási Központ saját
költségvetésébıl csak annak a gondozottnak
az ellátását tudja biztosítani aki semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik.
A Képviselı-testület a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyva a fellebbezést elutasítja.
A személyi térítési díj megállapításáról szóló határozat az 1993. évi III.
tv. 117. § /2/ c. pontja, valamint
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
9/1994./III.17./KT. számú rendelete alapján készült el, jogszerő volt.
Határidı: azonnal
Óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta az elmúlt évekhez hasonlóan az ide évben is az 1. számú és a 2. számú
Napköziotthonos Óvoda a tagóvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetéséhez kérték a képviselı-testület hozzájárulását. Az
óvodák ilyen irányú kérelmét a Kulturális, Oktatási, Sport-és
Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság megtárgyalta és az
óvodák kérésének támogatását javasolja.

A képviselı-testület a Bizottság javaslatával egyhangúlag 15
fı igen szavazattal egyetértve az alábbi döntést hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/1994./VI.07./számú határozata
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Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
az alábbi szüneteltetési rendet engedélyezi:
1.számú Napköziotthonos Óvoda
Öregszılıi óvoda
1994. június 6 augusztus 22-ig
Blaha úti óvoda
1994. június 13 -július 25-ig
Szabadság úti óvoda 1994. július 4 -augusztus 22-ig
Selyem úti óvoda
1994. július 25 -augusztus 22-ig
2. számú Napköziotthonos Óvoda
Fı úti óvoda
Jókai úti óvoda
Kisréti úti óvoda

1994. június 13- augusztus 19-ig

Határidı: azonnal
Bölcsıde kollégiummá történı átalakítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést mely az ülés megkezdése elıtt került kiosztásra és a
továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Az átalakítási munkák kivitelezésénél a tervezett költségekhez
képest jelentıs többletköltség merült fel.
A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság a témát megtárgyalta és
tekintettel arra, hogy a már megkezdett átalakítási munkálatokat be kell fejezni a többletköltség elismerését javasolja a
tisztelt testületnek.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 14 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
171/1994./VI.07./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az általános iskolai kollégium építés
folytatásának biztosítására 1.509 ezer Ftot a tartalék terhére kijelöl.
A képviselı-testület utasítja a pol-
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gármestert a költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1994. július 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Valach Béla képviselı az elıterjesztéshez kapcsolódóan
felkérte a polgármester urat, hogy vizsgáltassa felül kinek a
felelısége, hogy az átalakítási munkák kivitelezésére tervezett 4.000 ezer Ft költséghez képest 1.059.- Ft többletköltség
merült fel.
Minısítés tervezet
Dr.Frankó Károly polgármester a következı elıterjesztés ismertetéseként felolvasta azt a minısítés tervezetet amely a
Kulturális, Oktatási és Kissebbségi Ügyekkel foglalkozó Bizottság, valamint az intézményben dolgozó pedagógusok véleményének figyelembe vételével került megfogalmazásra. A Minısítés tervezet a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Kérte a minısítés tervezettel kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke a maga részérıl az intézmény vezetıjét a a rá bízott feladatok ellátásra
alkalmasnak tartotta. A kezdeti idıszakban felmerült problémákat igyekezett megoldani.
Véleménye szerint ha a helyi zenei programok feldusulnának és
lenne elég hallgatóság egy igazán szép fejlıdı oktatási ágazata lehetne Gyomaendrıdnek.
Miután több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester a maga részérıl egyetértett a dr. Farkas Zoltán képviselı
úr által elmondottakkal, és javasolta a testületnek a Minısítés tervezetben megfogalmazott határozati javaslatot elfogadni, miszerint a Képviselı-testülete Sági Attila zeneiskolai
igazgatót munkakörének ellátásában alkalmasnak tartja.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/1994./VI.07./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Sági Attila zeneiskolai igazgatót minısítését elfogadja, munkakörének ellátásában
alkalmasnak tartja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a minısítettel ismertesse
a minısítést.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Több napirend, bejelentés nem lévén dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a testület figyelmét a testületi ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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