Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1994.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. szeptember
29 -i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József,
dr. Farkas Zoltán alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Márton
Gábor, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár József, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László fımunkatárs,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Kurilla János,
Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné,
Kolohné Kulik Éva csoportvezetık, Nagyné Látkóczki
Margit kirendeletség vezetı,
Dógi János etnikai szószóló,
a városi intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervek, és a sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselı-testületi tagokat, a hivatal csoportvezetıit és valamennyi
megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt 15 fı.
Tájékoztatásként elmondta, hogy Hornok Lajosné képviselı jelezte, késıbb fog érkezni. Martinák Csaba képviselı más irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Kruchió Lajos
képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Farkas Zoltán és Bátori
Gyula képviselıket.
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Ezek után néhány szót kívánt szólni az elmúlt ülés óta eltelt
idıszak eseményeirıl.
- Szeptember 15-én a képviselı-testület a közmeghallgatást
tartott. Sajnálatát fejezte ki a tekintetben, hogy igen
csekély volt az érdeklıdés a lakosság részérıl.
- Szeptember 21-én a városi intézmények vezetıivel folytattak beszélgetést a hivatal szakemberei a város jelenlegi
pénzügyi helyzetérıl, illetve az 1995. évi költségvetés
irányelveirıl.
- Szeptember 22-én a jegyzı úrral megtekintették az épülı
szennyvíztisztító telepet, az épülı egyházi iskola területét, illetve a kirendeltség épületét.
- Szeptember 25-én a gyomai Kner Imre Múzeumba egy kiállítás megnyitóján vett részt.
Miután napirend elıtti hozzászólása sem az alpolgármestereknek,
sem a bizottsági elnököknek nem volt, így javaslatot tett az
ülés napirendjére. Emlékeztette a testületet arra, miszerint az
ülés elsı napirendjének tárgyalásához, a téma fontosságára való
tekintettel meghívták Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı
asszonyt, így annak egyéb országgyőlési képviselıségével összefüggı elfoglaltságára való tekintettel kérte a testület egyetértését a napirend megváltoztatására, a napirendi pontok felcseréléséhez.
Mindezek alapján a testület egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
238/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1./

Bejelentések

2./

A holtágak állapotának vizsgálata

Határidı: azonnal
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A napirendek tárgyalása elıtt dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Vaszkó Andrásnak a KDNP helyi képviselıjének, aki az
ülés megkezdése elıtt kérte a felszólalás lehetıségét.
Vaszkó András a KDNP helyi képviselıje elsıként megköszönte a
testületnek a felszólalás lehetıségét majd elmondta, bizonyára
többen is tudják, hogy a Máltai Szeretet Szolgálat országos tankönyv győjtést kezdeményezett a Kárpátaljai magyar gyerekek számára.
Ehhez csatlakozott a KDNP, és megkezdte a tankönyvek győjtését a
településen.
Tudomásuk van arról, hogy az 1. és 2. sz. Általános Iskola rendelkeznek olyan begyőjtött tankönyvekkel, amelyekre már az iskoláknak nincs szüksége. Tekintettel arra, hogy ezeket a tankönyveket az iskola állami és önkormányzati támogatásból vásárolta,
így kérte a tisztelt testületet járuljon hozzá a tankönyvek átadásához a Máltai Szeretet Szolgálat részére.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az ülés végén az
elhangzott kérésre vissza fognak térni.

A napirendi pont tárgyalása elıtt a polgármester kérte a testületet, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról készült jelentést fogadják el.
A Képviselı-testület a jelentést egyhangúlag - 15 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
202/1994./VII.14./, 203/1994./VII.14./,
200/1994./VII.14./, 58/1994./III.08./,
62/1994./III.08./, 111/1994./V.03./,
128/1994./V.03./, 150/1994./VI.07./,
180/1994./VII.14./, 185/1993./VII.06./,
201/1994./VII.14./, 213/1994./IX.06./,
214/1994./IX.06./, 215/1994./IX.06./,
216/1994./IX.06./, 224./1994./IX.06./,
233/1994./IX.06./, 235/1994./IX.06./,
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238/1994./IX.06./ számú határozatokat elfogadta,
a 192/1994./VII.14./,
194/1994./VII.14./, 196./1994./VII.14./,
218/1994./IX.06./, 221/1994./IX.06./, számú
határozatok határidejét 1994. október 31-ig
meghosszabbította.

Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a Képviselı-testület rátért az elsı
napirendi pont tárgyalására.
Fogorvosi állásra beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetéseként elmondta, a fogorvosi állásra kiírt pályázatra négy pályázat érkezett, melyek a pályázati kiírás feltételeinek megfeleltek.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázatokat megtárgyalta és a gyomaendrıdi dr. Csizmadia Tamás pályakezdı fogorvos kinevezését támogatta.
Kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kérte a tisztelt testületet, hogy a döntés során vegyék figyelembe
a bizottság véleményét.
Tekintettel arra, hogy a képviselık részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el dr. Frankó Károly polgármester támogatva a
bizottság javaslatát kérte a testületet a határozat meghozatalára.
A Képviselı-testület a bizottság javaslatát egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta, és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Dr. Csizmadia Tamás fogorvost nevezi ki
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1994. október 1-tıl az üres fogorvosi álláshelyre.
Határidı: 1994. október 01.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Csizmadia Tamás fogorvos megköszönte a képviselı-testület bizalmát.
Fogászati rendelı kialakítása, áthelyezése
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, hogy a
következı idıszerő feladat a településen lévı fogorvosi rendelık
bıvítésének, áthelyezésének az elkezdése. A Szociális és Egészségügyi Bizottság megvizsgálta és az általuk beterjesztett elıterjesztésben felsorolta azokat a lehetıségeket, megoldásokat
amelyekkel a fogorvosi rendelık bıvítését, illetve áthelyezését
meglehetne oldani.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint is idıszerő foglalkozni az egészségügyi ellátás fejlesztésének lehetıségeivel.
A maga részérıl az elıterjesztéssel egyetért, azonban megítélése
szerint a testület nincs igazán döntés helyzetben, mivel a bizottság által felsorolt megoldásoknak és lehetıségeknek nem ismerik a költség vonzatát. Célszerőnek tartaná bizottsági szinten
kidolgozni a felsorolt alternatívák szerint a költségek vonzatait és az érdemi döntést ezek ismerete után meghozni a testületnek.
Jelen pillanatban az elvi határozat meghozatalát támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a határozati javaslat is csak elvi elkötelezettséget jelent.
Miután több hozzászólás nem hangzott el a polgármester kérte a
Képviselı-testületet a határozat meghozatalára.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 14 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett támogatta és az alábbi döntést
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
241/1994./IX.29./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a négy fogászati rendelı kialakítását,
illetve átalakítását.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az átalakításról, illetve az új rendelı kialakításáról készítessen költségvetést.
Határidı: 1994. október 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

2./

A Képviselı-testület az 1995. évi költségvetésben a
számítógépek beszerzésére fedezetet biztosít.
Határidı: 1995. évi költségvetés tervezése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Családsegítı Szolgálat létrehozása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének.
Hangya Lajosné a bizottság elnöke elmondta, a képviselıtestület elıtt már ismert ez a téma mivel a szeptember 6-i ülésén már tárgyalta az errıl szóló elıterjesztést. Akkor az érdemi
döntés elnapolta a következı ülésére.
Az eltelt idıszak alatt a bizottság ismételt tárgyalások során
arra az álláspontra jutott, hogy fokozatosság megtartása mellett
a felsorolt ütemezésben kellene az intézményt létrehozni 1997ig. Az I. ütemezést 1995. január 1-tıl a II. ütemezést pedig a
következı év január 1-tıl javasolta a bizottság.
Amennyiben a képviselı-testület a bizottság álat felsorolt ütemezésben támogatja a részben önálló intézmény létrehozását, úgy
az I. ütemezésnek megfelelı költségeket az 1995. évi költségvetés tervezésekor költségvetési tételként kell szerepeltetni, illetve mivel részben önálló intézmény létrehozásáról van szó, a
Családsegítı Szolgálat alapító okiratának elfogadásáról most
kellene dönteni a testületnek.
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Tekintettel arra, hogy a témával kapcsolatban vélemény, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte elsıként a I. határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
242/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1995. január 1-tıl létrehozza a Családsegítı
Szolgálatot, mint részben önálló intézményt
az elıterjesztésben foglalt I. számú ütemezésnek megfelelıen.
Az intézmény alapító okiratában foglalt
feladatok közül a pszichológiai-, jogi tanácsadás és egy fı asszisztens alkalmazása a
II. ütemben, 1996. január 1-tıl kerül bevezetésre.
Határidı: 1995. január 01.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után a polgármester kérte a testületet,
hogy az Családsegítı Szolgálat alapító okiratát fogadják el.
A Képviselı-testület az alapító okiratot egyhangúlag elfogadta,
és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
243/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Családsegítı Szolgálat alapító okiratát az
alábbiak szerint fogadja el.
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Alapító Okirat
1. Alapítás ideje: 1995. január 1.
2. Alapító neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat - Képviselı-testület
3. A költségvetési szerve neve, székhelye:
Városi Családsegítı Szolgálat Gyomaendrıd, Fı út 2.

Jogelıdje: - Családsegítı Szolgálat
Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı-testület
- 2. számú Általános Iskola
Logopédiai szolgáltatás
- 3. számú Általános Iskola
Nevelési tanácsadás
4. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
4/1., A Családsegítı Szolgálat TEÁOR 8532 tevékenysége
körében:
-közremőködik a család szociális-, mentálhigiénes és életvezetési problémáinak feltárásában,
-gondoskodik a befolyásoló okok
megszüntetésérıl, a megoldásokra javaslatot készít és segítséget nyújt,
-segítséget nyújt - nevelési tanácsadás
- pszichológiai tanácsadás
- egészségügyi tanácsadás
- életvezetési tanácsadás
- jogi tanácsadás
-részt vesz az egyének és családok
kapcsolatkészségének javításában,
-folyamatosan figyelemmel kíséri a
mőködési területén élı lakosság szociális helyzetét,
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-kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál,
-támogatja, segíti az önsegítı
csoportok, civil szervezıdések létrehozását, valamint munkáját.
Fı tevékenysége mellett ALAPTEVÉKENYSÉGKÉNT ELLÁTJA
MÉG a PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOKBÓL a következı feladatokat:
4/2.Nevelési, pszichológiai tanácsadás, TEÁOR: 8052
-A nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési zavarokkal,
tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel küzdı gyermek
problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és
a szülı bevonásával.
-A tanulási képességet vizsgáló
szakértıi és rehabilitációs tevékenység, iskolaérettségi vizsgálat.

Feladat:

szakértıi vélemény keretében szakértıi javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére,
beiskolázására, rehabilitációs célú foglalkoztatására, illetve a képzési kötelezettségre.

4/3. Logopédiai oktatás TEÁOR: 8059
A logopédiai szolgáltatás feladata a
beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi,
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia
megelızése és gyógyítása.
4/4. Gyógytestnevelés TEÁOR 8519
/ Egyéb humán egészségügyi tevékenység
/
A gyógytestnevelés feladata a gyermek,
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a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi
vagy szakorvosi szőrıvizsgálat gyógy-vagy
könnyített testnevelésére utalja.
5./ Gazdálkodás jogköre
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal látja el, teljes felelıséggel a következık szerint:
Az önállóan gazdálkodó szerv összevontan látja el a
-tervezés, pénzkezelés,
az elıirányzat-módosítás, és pénzellátás, a kötelezettségvállalás,
az utalványozás, ellenjegyzés, az
érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a szolgáltatás és a
beszámolás,
-a mőködtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a
beruházás, a vagyonkezelés tekintetében az összes
feladatot.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási
jogkörrel, a részben önállóan gazdálkodó intézmény rendelkezik.
6./ Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata - Képviselıtestület
7./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az 1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10. §
b. pontja alapján a Képviselı-testület pályázat útján nevezi ki a költségvetési szerv
vezetıjét.
8./ Ellátható vállalkozási tevékenysége és mértéke:
Vállalkozási tevékenysége az
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intézménynek nem lehet, maradványérdekeltségő gazdálkodási szerv.
Határidı: 1995. január 01.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Ezt követıen a polgármester a vezetıi állás betöltésével kapcsolatos határozati javaslat elfogadását kérte.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
244/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felkéri a polgármestert, hogy 1995. január
1-tıl a Családsegítı Szolgálat vezetésére
adjon megbízást a vezetıi állásra kiírt pályázat elbírálásáig.
A vezetıi pótlék mértéke: A1 8.000.-Ft
Határidı: 1995. január 01.
Felelıs. dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet az I/c. határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
245/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Családsegítı Szolgálat létrehozása miatt az
intézményi létszámot az I. ütemnek megfelelıen a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi 1995. január 1-tıl, melyhez a
következı feladat: létszám és átcsoportosítás kapcsolódik:
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1./ a 2.számú Általános Iskolától:
- 1 fı logopédus, bér + TB,

2./ a 3. számú Általános Iskolától:
1 fı logopédus, bér + TB,
A családsegítés hatósági feladatainak
ellátása miatt, a jelenleg családsegítı
szakfeladaton lévı 2 fı létszámból 1 fıt az
igazgatási szakfeladatra átcsoportosít.
Határidı: 1995. január 01.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Ezt követıen a II. számú határozati javaslatról döntött a képviselı-testület.
A II. határozati javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag 15 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Polgármesteri Hivatal családsegítéssel kapcsolatos hatósági feladatainak ellátása miatt az igazgatási szakfeladat létszámát
1995. január 1-tıl 1 fıvel megemeli. Ezzel
biztosítja, hogy a családsegítés hatósági
feladatait továbbra is 2 fı lássa el.
Határidı: 1995. január 01.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Végezetül a polgármester felkérte a tisztelt képviselıket a III.
számú határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület a III. határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadva az alábbi döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 9/1994./III.17./KT. számú rendelet 10.
§ /1/ bekezdését /Családsegítı szolgálat tevékenységi köre/ kiegészítését az alábbiak
szerint készítse elı:
9/1994./III.17./KT. számú rendelet
10. § /1/ bekezdés
/1/ bekezdéshez
c./ - folyamatosan figyelemmel kíséri a
mőködési területén élı lakosság szociális
helyzetét,

-

d./ kezdeményezi a települési önkormányzatnál:
-az önkormányzat kötelezı feladatának
nem minısülı ellátás helyben történı megszervezését,
új szociális ellátások bevezetését,
-egyes szociális rászorult csoportoknak, személyeknek a szociális törvényben
meghatározott vagy más speciális ellátását.

Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Liget -Fürdı Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az SZMSZ
jóváhagyását.

A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértve az alábbi döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
248/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jóváhagyja a Liget-Fürdı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
Határidı: azonnal
Külterületi szabályozási terv
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a Városfenntartó
Bizottság elnökének.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, a bizottsági ülésen a téma megtárgyalása során a
bizottság tagjai 50-50 %-ban támogatták a beterjesztésre került
I., illetve a II. határozati javaslatokat, melyek tulajdonképpen
csak a terv elkészítésének végleges idıpontjában és kifizetésében térnek el egymástól.
A maga részérıl azt támogatta és támogatja most is, hogy a külterületi szabályozási tervnek az aktualizálása feltétlenül fontos egy ekkora városnál, ilyen gazdasági körülmények között a
tulajdonváltás idıszakában. Feltétlenül szükségesnek tartja,
hogy a külterületekre egyáltalán legyen valamilyen rendelkezés
amibe a hivatal tud "kapaszkodni".
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólásában elmondta, úgy érzi, hogy a Képviselı-testület feladata megteremteni a lehetıséget a magánkézbe került földterületeken történı kisebb épületek
kialakítására, területrendezésre.
Jenei Bálint képviselı és mint a Városfenntartó bizottság tagja
elmondta, egyetért azzal, hogy egy ilyen külterületi rendezési
terv elkészítésére a városnak szüksége van. De véleménye szerint- amellyel egy két bizottsági tag is egyetértett- olyan dologra, amely az elkövetkezı években nem valószínő, hogy hasznosul nem feltétlenül kell most pénzt költeni.
A birtokviszonyok jelenleg olyan állapotban vannak, hogy kb. 10
% rendezett, tehát nincs olyan rendezet viszony amely indokolná
és szükségessé tenné ennek a rendezési tervnek az elkészítését.
Véleménye szerint ebben a kérdésben nem kellene most egyértelmő
álláspontot hozni a testületnek. A terv elkészítésének szükségességét deklarálják azonban a végleges döntést hagyják meg a
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következı testületre, amikor már többet lehet látni a birtokviszonyok alakulásáról, és hogy a terv elkészítésére mennyire van
szükség.
A fejlıdés szempontjából is felelısséggel lehet ezt az álláspontot képviselni, mert ha valaki a jövı évben a városban komolyabb
beruházást kívánna létrehozni, amelynek a megvalósítása a rendezési terv hiánya miatt nem valósulhat meg, az a következı testületre nézve is szégyent jelentene.
A maga részérıl a II. határozati javaslat elfogadását tartotta
célszerőnek, mert így a képviselı-testület az érdemi döntést
meghozatalát meghagyná a következı testületnek.
/ Knapcsek Béla képviselı másirányú elfoglaltsága miatt távozott
az ülésrıl a jelenlévı képviselık száma 14 fı. /
Szeretı Béla képviselı a maga részérıl úgy érzi nem lenne szerencsés ha ez a leköszönı testület utoljára olyan döntéseket
hozna amely meghatározná a jövı négy évnek a munkáját.
Ezt követıen javasolta, hogy az e témához szorosan kapcsolódó,
pótlólag kiküldött- Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány rendezési
tervének módosításáról- szóló elıterjesztést közvetlenül e téma
után tárgyalja a testület.
Hunya Lajos képviselı és mint a Városfenntartó Bizottság tagja a
maga részérıl támogatta az elıtte felszólaló képviselık által
elmondottakat, miszerint a mandátumunk végén ne tegyünk a következı testület vállára olyan terhet aminek nem biztos, hogy látjuk jó fél évtizeden belül a gyümölcsét.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, a felszólalásokban már elhangzott, hogy Gyomaendrıdnek a külterületi rendezési tervre
igen is szüksége van, azonban elhangzott az is, hogy ha majd a
szükségszerőség kikényszeríti akkor kell ezt a lépést megtenni.
Véleménye szerint függetlenül a testület mandátumától a szükségszerőség elé kell menni és megadni a lehetıséget annak a 10 % nak, hogy tudjon mit kezdeni a területével.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, tudomásul kell venni,
hogy a rendezési terv nem tulajdon jog függı, hanem terület függı.
Szeretı Béla képviselı felszólalásában elmondta, tudomása szerint külterületi rendezési tervvel rendelkezik a város amit módosítani kell. Éppen ezt szorgalmazná a Kisréti Gyógyszálló ala-
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pítvány rendezési tervének módosításáról szóló elıterjesztés,
amelyet a maga részérıl kicsit etikátlannak tartott, mert éppen
dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottsági elnöke az elıterjesztésnek az aláírója, aki tudomása szerint a Kisréti Gyógyszálló Kuratóriumának is tagja.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdésként felvetette, hogy mibe
kerülne a rendezési tervnek az elkészítése?
Kurilla János a mőszaki csoportvezetıje a feltett kérdésre válaszolva elmondta, a rendezési terv kb. 1 millió forintba kerül a
térképpel együtt közel 1.300 ezer forint.
Kiegészítve a képviselık által elmondottakat elmondta, a hivatal
részben rendelkezik külterületi rendezési tervekkel amit a testület 1991. decemberében fogadott el. Azonban ez a szabályozás
nem terjed ki a szántóként nyilvántartott területekre. Ezekre a
területekre építési engedélyt csak külterületi rendezési terv
alapján lehet kiadni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök leghatározotabban visszautasította az etikátlanság vádját. A Kisréti Gyógyszálló Alapítvány
vállalja, a leendı építményeinek helyére vonatkozó külterületi
rendezési terv módosítás költségének a kifizetését. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a város jogosult a terv módosítás
megrendelésére.
Szeretı Béla képviselı véleménye szerint nem biztos, hogy ez
most annyira sürgetı és fontos dolog, hogy ennek a testületnek
kell errıl dönteni. A maga részérıl a II. határozati javaslatot
támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy egyetért a terv megrendelésével, de a következı testület döntse el, hogy neki ez mennyire fontos.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a tulajdonviszonyok
olyan függésben vannak e témával, hogy amíg azok nincsennek úgy
rendezve, hogy a jogos tulajdonos rendelkezhet a területével akkor hiába van rendezési terv nem lehet igazán kihasználni.
Ismételten hangsúlyozta szükségszerőnek véli a külterület szabályozását azonban megítélése szerint ez még holnap sem lesz késı
"sajnos".
Megítélése szerint a II. határozati javaslat elfogadása is ugyan
olyan vállalkozás barát lesz mint ha az I. fogadná el a testület, mert sajnos nem ezen fog múlni, hogy milyen vállalkozásoknak adjuk meg a lehetıséget.
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Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt testületnek, hogy a két beterjesztett határozati javaslatról külön-külön szavazzanak.
A Képviselı-testület az I. határozati javaslatot 9 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett és 4 fı ellen szavazattal,
míg a II. határozati javaslatot 3 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett és 9 ellen szavazattal fogadta el.
A szavazati arányokból a polgármester megállapította, hogy a
képviselı-testület a I. határozatot fogadta el, így ennek megfelelıen kihirdette a határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
249/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a külterületre meglévı érvényes Rendezési Tervek felülvizsgálatát, módosítását, valamint az egyéb
külterületi területekre rendezési terv készítését 1994. évben rendelje meg, 1995. évi
kifizetéssel.

Határidı: 1994. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszonyt
majd kérte a tisztelt képviselıket tekintettel arra, hogy a képviselı asszonynak rövid idı áll rendelkezésére folytassák az
ülést a Holtágak jelenlegi helyzetérıl, a javítás lehetıségeirıl
szóló elıterjesztés megtárgyalásával, majd ezt követıen kerüljön
sor a Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány kérésének megtárgyalására.
/ Hornok Lajosné képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 15 fı. /
Jelentés a holtág jelenlegi helyzetérıl, a javítás lehetıségérıl
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Dr. Frankó Károly polgármester vita indítójában elmondta, úgy
gondolja erkölcsi kötelessége a képviselı-testületnek felvállalni a tulajdonába került tizenegy holtágnak a megmentését, rendbetételét, hasznosíthatóvá tételét a haldoklási folyamat lelassítását. Nagyon fontos ügye ez a település lakosságának is, hiszen ez egy közkincs, és nem titkolt az sem, hogy ezekre a holtágra idegenforgalmat lehet kiépíteni.
Szeretnék ha ez országos ügy lenne, hiszen más településen is
vannak holtágak amelyek hasonló állapotban vannak. Természetesen
ezeknek a feladatoknak a megoldásához rengeteg pénzre lenne
szükség, amelyet a települések saját erıbıl nem tudnak biztosítani. Ezért is hívták meg a képviselı asszonyt, hogy jelezze a
parlament felé ezeket a problémákat, mert igazán parlamenti,
esetleg miniszteri segítség nélkül a települések nem tudják ezeket a gondokat megoldani.
Gurin László vízgazdálkodási ügyintézı a beszámoló készítıje elmondta, a 2.sz. mellékletben a "tervezett költségkeret összege
helytelenül lett szerepeltetve, a helyes összeg 2.387.000.-Ft" .
Ennek megfelelıen az év hátralévı részében a holtágakra, illetve
a gépek karbantartására felhasználható összeg mintegy 500.000
forint.
Balázs Imre képviselı felszólalásában elmondta, e téma kapcsán
valóban egy országos mérető ügyrıl van szó, hiszen a halak és a
természet pusztulásáról van szó.
A település holtágainak - konkrétan a Bónom - zugi holtág, amely
a legkatasztrófálisabb - jelenlegi állapotát kívánta pár szóval
illusztrálni.
A holtág vizeinek többségét az 1990-1992. évben a halászok szinte teljesen lehalászták.
A hínárosodás megtörtént, nem tehetünk róla, részben objektív,
részben szubjektív okok miatt.
Le kell szögeznünk azonban, hogy a bekövetkezettek a természetnek a rossz ajándéka. 1994. július 12-e volt a halpusztulás kezdete/ fıleg süllı/. Július vége augusztus elején a halpusztulás
folytatódott, ekkor már a vegyes halak is pusztulni kezdtek. A
kárt mintegy 300.000-400.000 forintra tehetı. Csodálkozik azon,
hogy a Halászati Szövetkezet mindezeket figyelmen kívül hagyta,
a haltetemek összeszedésérıl nem gondoskodott, pedig július 12én jelezték feléjük a halpusztulást.
A holtág friss vízzel történı feltöltése után, a hal pusztulása
megállt azonban a hosszantartó szárazság miatt a pusztulás to-
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vább folytatódott.
Itt kívánta megjegyezni, hogy dicséretet érdemelnek azok a telek
tulajdonosok akik telkük elıtt a hínárt kiszedték, összeszedték
az elpusztult halakat.
Természetesen a megfelelı feladatok elvégzésével ezeknek a pusztulásoknak a bekövetkezését el lehetett volna kerülni.
Mit is kellett volna tenni?
Az önkormányzatnak a Körösi Halász Szövetkezettel szorosan
együttmőködve, ütemterv szerint, illetve ahogy a helyzet megkívánja a vízutánpótlását biztosítani kellett volna.
Megítélése szerint a fı feladat a víz utánpótlása, a hal telepítése / amúr/ és a hínár mechanikai úton történı irtása.
A Városfenntartó Bizottság által beterjesztett beszámolót elfogadhatónak tartja , de a maga részérıl a határozati javaslatot
egy 5. ponttal javasolta kiegészíteni, miszerint szükségesnek
tartaná a szivornyarendszer üzemeltetésének átvételét a Vízügyi
Igazgatóságtól, saját tulajdonú légtelenítı, csónakmotor, és hínár vágó gép beszerzését, valamint a telektulajdonosokkal az
együttmőködés kialakítását.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, figyelembe véve,- hogy az
önkormányzatnak egyetlen érdekeltsége a Bónom - zugban lévı Béke
Tsz faháza, ahol kétezernél több gyomaendrıdi diák evezhet, fürödhet, ha tiszta a víz- célszerőnek tartaná, ha az állapotjavítási beavatkozás fontossági sorrendiségének felállításánál ez a
terület kerülne elsı helyre.
Dr. Kulcsár László képviselı felszólalásában elmondta, megítélése szerint a település holtágainak pusztulása késleltethetı lenne a stabil vízcsere, vízutánpótlásának a szorgalmazásával amely
óriási elırelépést jelentene. Kétségtelen tény, hogy a feladat
megoldásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat saját
erıbıl nem tudja biztosítani, de a lehetıségeken belül igen is
össze kell fogni ezekért a természeti kincsekért.
Itt kívánta megjegyezni, hogy a holtágakhoz hasonlóan a település ligetei is pusztuló félben vannak. Természeti adottságaink
fokozottabb odafigyelést kívánnak mind a testület, mind pedig a
lakosság részérıl.
A maga részérı messzemenıkig támogatná, hogy feltétlenül szakemberekre bízzák a részletes intézkedési terv kidolgozását.
Dr. Csoma Antal a Körösi Halász Szövetkezet elnöke mint magán
ember kívánt a témához hozzászólni.
Ezeknek a problémáknak a kezdete a folyamszabályozás idıszakára
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vezethetık vissza.
Ezen kívül az utóbbi tíz évben visszatérı aszály is jelentısen
hozzájárult a holtágaink állapotának romlásához. Azt is látni
kell azonban, ha a vízutánpótlást nem biztosítjuk a holtágaink
halálra lesznek ítélve, ami akkor következik be, ha hagyjuk,
hogy halálra ítélıdjön.
Mit is tudunk tenni?
Alapvetı célkitőzés a folyamat visszaállítása. Maximálisan
egyetért a Balázs képviselı úr által elmondottakkal, miszerint
fı feladat a víz utánpótlása.
A szennyvízterhelése ezeknek a holtágaknak nagyon nagy. Ha a
szennyvízderítıkbıl a szennyvíz beszivárog a holtágba, az fokozza a holtág terhelését.
Javaslata, hogy minden lehetıséget ki kell használni a víz pótlására, intézkedni kell, hogy a kert tulajdonosok zárt szennyvízderítı aknát építsenek.
Az öntözéssel kapcsolatos véleménye, hogy igen is öntözni kell a
holtágakból történı öntözést, mert így nem kell leszívatni a vizet drága pénzért, hanem kiszívatja a parti kert tulajdonos és
akkor szivornyával lehet a holtág vízét pótolni.
Következı feladat az intenzívebb halgazdálkodás, több amurt kell
a Halász Szövetkezetnek kihelyezni.
Megkívánta jegyezni, hogy amikor az önkormányzat átvette a holtágak tulajdonjogát akkor valóban csak kötelességet vett át, átvállalt az államtól nagyon sok feladatot, pénzt azonban nem kapott hozzá.
Végezetül elmondta, hogy a Halászati Szövetkezet mintegy 2 millió forint értékben helyezett ki halakat a holtágakba és további
300.000 forintot költöttek hínárvágó berendezés vásárlására és
azok mőködtetésére.
Rau József a Sirató Egyesület képviseletében elmondta, véleménye
szerint nagyon nagy gond az, hogy az önkormányzat és a Vízügyi
Igazgatóság között nem jött létre az a fajta munkakapcsolat ami
ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez szükséges lett volna.
A víz pótlásával kapcsolatban meg kívánta jegyezni, hogy nyári
idıszakban a Hármas-Körösnek alkalmanként sokkal rosszabb a vízminısége mint a holtágaké, ezért erre különösen oda kell figyelni. Hosszabb távra azt tudná javasolni, hogy a Vízügyi Igazgatósággal igen is fel kell venni az önkormányzatnak a kapcsolatot,
és ezeket a problémákat a lehetı legkisebbre redukálni, költség
és egyéb vonatkozásban. Ezen kívül jó megoldásnak tartaná, ha az
önkormányzat a telektulajdonosokat is bevonná a feladat megoldásába.
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Végezetül elmondta, a Síratói holtág környezetében lévı telektulajdonosok önszervezıdı alapon, saját elhatározásból létrehoztak
egy egyesületet abból a célból, hogy szeretnék ezt a holtágat amely a Horgászegyesület kezelésbe tartozik- saját gazdaként kezelni. Kérte a tisztelt képviselı asszonyt, hogy támogassa az
egyesületet a MOHOSZ irányába, hogy ezt a vízterületet megkaphassa az egyesület. Ezen a területen olyan vízgazdálkodási tevékenységet folyatatnának amely a holtág megmentését, jelenlegi
állapotának megszüntetését idézné elı, illetve idegenforgalmi
szempontból a terület visszanyerhetné régi varázsát.
Ezen kívül kérte a tisztelt testületet, hogy az Egyesület létrejöttét és tevékenységét erkölcsileg támogassa.
Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony elsıként megköszönte a képviselı-testület meghívását majd elmondta, a felmerült problémákkal felkereste a parlament Mezıgazdasági Bizottságának elnökét aki nem túl biztatót tudott mondani.
Véleménye szerint az 1995. évi prioritások megjelölésekor a
1995. évi költségvetési törvény elkészítésekor lenne szükség arra, hogy valamilyen módon ezt a problémakört is felölelve, hivatkozva az ország iszonyatos környezetvédelmi állapotára, egy
komplex gondolkodásmóddal megjelentetnék. Azon kívül, hogy ezt a
kérdést pillanatnyilag a FM törvények és szaktörvények szabályozzák egy komplex környezetvédelmi törvényben kell szabályozni. Ebben a pillanatban még nincs semmilyen kormányzati elıterjesztés az 1995. évi prioritásokról, de az 1995. évrıl annyit
már lehet tudni, hogy az ivóvíz és a szennyvíz kérdés a prioritások között lesz. Tehát ha valamit ebben a kérdésben lehet elıre lépni akkor valahol itt kell elkezdeni.
Az elhangzott kéréseket tolmácsolni fogja a Környezetvédelmi és
a Földmővelési Miniszterek, valamint a parlament ezzel foglalkozó bizottsága felé, illetve az 1995. évi prioritások jelölésekor
próbálja meg kezelni.
Azt, hogy a céltámogatások lehetısége a következı évben milyen
lesz ma még nem lehet tudni, azt azonban lehet tudni, hogy jelenleg az összes céltámogatás fel van függesztve.
Dr.Frankó Károly polgármester megköszönte a képviselı asszony
megjelenését, hozzászólását.
Márton Gábor képviselı elmondta, szomorú, hogy a sok esetben a
telektulajdonosok nem a célnak megfelelıen használják a holtágakat. Belehordják a szemetet, az avart és az istállótrágyát.
Nagyon fontosnak tartotta a további romlás megakadályozása érde-
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kében a szükséges lépések megtételét.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint a település mezıgazdasági termelésének alakulását nagyban befolyásolja, hogy a mezıgazdasági területek csatornázása annak idején pénz hiányában nem
valósulhatott meg. Erre kellene nagyobb figyelmet fordítani.
Jenei Bálint képviselı elmondta, a maga részérıl a bizottság által megtárgyalt és beterjesztett elıterjesztést nagyon jól kezelhetı, jól felhasználható anyagnak tartotta. Javasolta, hogy
ennek az anyagnak az alapján készítsék el a komplex felülvizsgálatot a szarvasi HAKI szakembereinek bevonásával holtáganként
rangsorolva.
Ezen kívül javasolta, hogy a határozati javaslat 2. pontja a./
és b./ pontra tagolódjon.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy a 1991-ben amikor még a település holtágai a Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartoztak a költségvetésükbe mennyi pénz volt ezeknek a feladatoknak az elvégzésére elıirányozva?
Véleménye szerint a tulajdonjog átvétellel az önkormányzat csak
a feladatot vette át pénzt azonban nem kapott hozzá.
Rau József a Sírató Egyesület képviselıje elmondta, tulajdonképpen a Vízügy felelısége az árvízvédelem a belvízvédelem, valamint az ökológiai vízfrissítés ami azt jelenti, hogy ha a holtágak állapotában olyan vízminıség romlás következik be amely
halpusztulást idéz elı, akkor a Vízügynek kötelessége vízfrissítést végezni.
Csorba Csaba jegyzı az elhangzottakat annyival kívánta kiegészíteni, hogy a Vízügyi Igazgatóság minden tıle telhetıt megtett,
egyrészt a számlázott vízdíj, másrészt a biztosított víz vonatkozásában.
Gurin László vízgazdálkodási ügyintézı az elhangzott felvetésekre, kérdésekre válaszolva elmondta, a Vízügyi Igazgatóság költségvetésébe a holtágak kezelésére minimális összeg volt elıirányozva, mivel ezek a holtágak a jóléti célt szolgálnak.
A felszólalásokban elhangzott az is, hogy a tulajdonjog átadáskor a mőtárgyakat sem kapta meg az önkormányzat. Ezeket a mőtárgyakat/ szivornyákat/ a Vízügy felajánlotta az önkormányzatnak
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saját tulajdonba vételre, aminek az a feltétele, hogy az önkormányzatnak meg kell kapnia a holtágakra vízjogi engedélyt. Az
engedélyeztetés után kérheti az önkormányzat a szivornyákat saját tulajdonba, vagy üzemeltetésre.
A maga részérıl a szivornyák üzemeltetésre való kérést tartotta
célszerőbbnek, mert így a fenntartáson kívül az esetleges meghibásodás esetén az alkatrészek cseréjét a Vízügynek kellene elvégezni.
Szeretı Béla bizottsági elnök meggyızıdése, hogy megfelelı öszszefogással, minimális költség ráfordítással a telektulajdonosok
bevonásával a hínártalanítást el lehet végezni. Példának kívánta
megemlíteni, hogy a Sírató és Kecsegési holtágakon a telektulajdonosok bevonásával jelentıs mennyiségő hínárt szedtek ki mechanikus úton.
Kérdései a továbbiakban, hogy ki végezte a szivornyák légtelenítését, a felhasznált vízdíj átutalásra került-e a vízügy felé,
illetve ebben az évben holtágakra lebontva milyen fajtájú növényevı hal, milyen mennyiségbe került telepítésre?
Gurin László vízgazdálkodási ügyintézı a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a szivornyák légtelenítését Csatári Imre
végzi saját tulajdonú gépekkel 600 Ft/óra díj fejében. Ezzel
szemben a vízügy ennek az összegnek háromszorosáért végezné el
ugyan ezt a munkát.
A vízfelhasználás díja még nem került átutalásra, mivel a Vízügyi Igazgatóságtól a számla nem érkezett meg.
Dr. Csoma Antal mint a Körös Halászati Szövetkezet elnöke kívánt
hozzászólni.
A maga részérıl is úgy ítéli meg, hogy a Szövetkezet és az önkormányzat kapcsolata jelentısen javult az elmúlt években.
A halászati jog kérdésében kialakult ellentétes nézet egy dolog.
A szövetkezet harcol azért, hogy a halászati jog továbbra is az
övé legyen, az önkormányzat dolga pedig, hogy harcoljon annak
megszerzésért.
A halászati jog kérdését a Szövetkezet komplexen úgy értékeli,
hogy ez a terveinek része amelynek végrehajtásához ragaszkodnia
kell.
A halpusztulással kapcsoltban elmondta, hogy a Főzfás-zugon több
mint 40 q hal pusztult el. A haltetemek begyőjtését a Szövetkezet végezte el. A pusztulás okát az elemzés alapján nem lehetett
pontosan megállapítani. Feltehetıen valamilyen vegyszer került a
vízbe, mert a víz szerves anyag tartalma, és a pH értéke igen
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magas volt.
A tanulmányterv készítésével kapcsolatosan elmondta, hogy a Szövetkezet ezelıtt nyolc évvel elkészítette a szarvasi HAKI szakembereivel a település holtágainak felülvizsgálatát, amely már
akkor több száz ezer Ft-ba került.
Ezt a szakvéleményét a Szövetkezet az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.
Ezen kívül megjegyezte, hogy a Szövetkezet azt szeretné elérni,
hogy az ökológiai elıírásoknak nem megfelelı vízért ne kelljen
vízdíjat fizetni a vízügy felé.
Befejezésül a Szeretı képviselı haltelepítéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva ismertette a jelenlévıkkel a Szövetkezet által
telepített halak fajtáját és mennyiségét tételesen egyes holtágakra vonatkoztatva.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye szerint a kis költségek irányából kellene kiindulni mint például a haltelepítés, a
szivornyázás. Nem kellene a milliókra várni, hiszen az önkormányzatnak a jövıben sem lesz sokkal több pénze amit erre a feladatra fordíthatna.
A kert tulajdonosok hozzáállását véleménye szerint egy önkormányzati rendelettel meg lehetne változtatni, gondol itt a
szennyvízderítı akna építésének kötelezıvé tételére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a
1994. évi költségvetés tervezésekor a Városfenntartó Bizottság
10 millió forintot kért a holtágak fenntartására.
Ezzel szemben a képviselı-testület 2.837.000.-Ft-ot fogadott el.
A továbbromlás megállítása csupán forint kérdés volt. Véleménye
szerint a bizottság meg tett minden tıle telhetıt, de ezt a szőkös pénztárca nem tette igazán lehetıvé.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásként a Városfenntartó Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot az
alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel javasolta elfogadni.
A Körös Halászati Szövetkezet elnöke által felajánlottak szerint
a határozati javaslat 2. b./ pontja " A Körös Halászati Szövetkezet által felajánlott tanulmányterv kiegészítése, a holtágak
rehabilitációjának módozataival.
A Balázs képviselı által javasolt módosítás szerint a határozati
javaslat egy 5. ponttal egészül ki, miszerint a képviselıtestület szükségesnek tartja a szivornyarendszer üzemeltetésének
átvételét a Vízügyi Igazgatóságtól, saját tulajdonú légtelenítı,
csónakmotor és hínárvágó gép beszerzését.
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A telektulajdonosokkal történı együttmőködés kialakítását.
A képviselı-testület a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel 12 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
holtágak jelenlegi helyzetérıl, a javítás
lehetıségérıl készült jelentést elfogadja és
az alábbi feladatokat határozza meg.
1./

Középtávú részletes intézkedési terv készítése a holtágak állapotának megırzése, illetve állapotjavítása érdekében.

2.a/

Egy-egy holtág komplex állapotjavítási beavatkozását fontossági
sorrendben felállítva kell betervezni.

2./b

A Körösi Halász Szövetkezet által
felajánlott tanulmányterv kiegészítése a holtágak állapotjavításának módozataival.

3./

A Körösi Halász Szövetkezettel, valamint a
Horgász Egyesületekkel kapcsolatjavítás, folyamatos információcsere. Az okszerő halkihelyezés után pedig fajlagos halfogási tilalom hosszabb távon, minimum 3 év.

4./

A Képviselı-testület az 1995. évi költségvetésben az 1994. évi holtágfenntartás költségét kiinduló összegnek tartja, a várható
infláció és energia ár emelkedést figyelembe
kell venni.

5./

A Képviselı-testület szükségesnek tartja a
szivornyarendszer üzemeltetésének átvételét
a Vízügyi Igazgatóságtól, saját tulajdonú
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légtelenítı, csónakmotor, és hínárvágó gép
beszerzését.
A telektulajdonosokkal történı együttmőködés kialakítását.
Határidı: az 1995. évi költségvetés tervezése, illetve
folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester a
tisztelt testületet adjon helyt a Sírató Egyesület kérésének,
miszerint a képviselı-testület a Sírató Egyesület létrejötét annak tevékenységét erkölcsileg támogatja.

A Képviselı-testület a kérésnek 12 fı igen szavazattal, 2 fı
tartózkodás mellett helytadva az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Sírató Egyesület létrejöttét és tevékenységét erkölcsileg támogatja.
Határidı: azonnal
/ dr. Kovács Béla képviselı távozott a terembıl a jelenlévı képviselık száma 14 fı. /
Kisréti Gyógyszálló Alapítvány külterületi rendezési tervének
módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület témával kapcsolatos véleményét.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke kérte a jegyzı
úr állásfoglalását arról, hogy valóban etikátlannak tartja-e az
elıterjesztés benyújtását.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, semmiféle etikai vétséget nem követett el Valach képviselı ur e tekintetben, mivel a Képviselıtestület korábban hozott határozata értelmében az önkormányzat
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tagja a Kisréti Gyógyszállóért Alapítványnak, illetve Valach
képviselı úr, mint a Városfenntartó Bizottság elnöke jogosult
ezekben az ügyekben a várost képviselni.
A képviselı úrnak e témában semmiféle anyagi érdekeltsége nincs.
Az elıterjesztést a Városfenntartó Bizottság megtárgyalta és ezt
követıen került az elıterjesztés a testület elé beterjesztésre.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdése az volt, hogy a rendezési
tervnek a módosítása mekkora területet érint?
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a kérdésre válaszolva elmondta,
az alapítvány tulajdonában lévı 9 hektáros terület a jelenleg
érvényben lévı rendezési tervnek megfelelıen park, üdülıerdı,
társas és vállalati üdülı beépítésre rendelkezik. Ezt a
minısítsét szeretnék gyógyszálló és létesítményi címszóra módosítani természetesen a 9 hektáron belül.
Miután az elıterjesztéssel kapcsolatban több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester kérte a
testületet a határozati javaslat elfogadására.

A képviselı-testület a határozati javaslatot a beterjesztésnek
megfelelıen 13 fı igen szavazattal, 1 fı ellen szavazattal elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a Kisréti
Gyógyszállóért Alapítvány leendı építményeinek helyére vonatkozó külterületi rendezési
terv módosítását - gyógyszálló és létesítményei céljára - ez évi elkészítési határidıvel rendelje meg.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a Kisréti Gyógyszállóért Alapítványt a költségek fedezetére szóló szerzıdés megkötése végett keresse meg.
Határidı. 1994. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskolában 1995/1996-os tanévtıl halász-halfeldolgozó szakma beindítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, hogy a
Kulturális és Oktatási Bizottság által is támogatott elıterjesztést fogadják el.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
253/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskolában
1995/1996-os tanévtıl a halász-halfeldolgozó
szakmai képzés beindítását.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy az 1995. évi költségvetés tervezésekor az új szak beindításának
költségét vegye figyelembe.
Határidı: 1995. évi költségvetés tervezés idıszaka
Felelıs: Gubucz József igazgató
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola
alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az alapító okirat módosításának elfogadását.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag- 14 fı igen szavazattal- támogatta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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elfogadja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola alapító
okirat módosítását és egyben megszünteti a
12/1994./I.11./ számú határozatát.
Alapító okirat módosítása
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján Gyomaendrıd város önkormányzata az 1966. október 8-án létesített
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és
Szakmunkásképzı Iskola alapító okiratát a
következık szerint határozza meg:
1./ A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola
- Tanügyi épület
5500 Gyomaendrıd, Hısök útja 40.
- Leány kollégium
5500 Gyomaendrıd, Fı út 222.
- Fiú kollégium
5500 Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u.
66.
- 1. sz. Tanüzem
- 2. sz. Tanüzem

5500 Gyomaendrıd, Dévaványai út
5500 Gyomaendrıd, Körösladányi út

Az intézmény feladata biztosítani:
- Szakmunkásképzı iskolai oktatást (TEÁOR szám: 8023)
Az oktatott szakmák:
- 1801-1 Juhtenyésztı
- 1809
Általános állattenyésztı
(1992. szeptember 1-tıl az 1806 Baromfitenyésztı szakma helyett)
Kisállattenyésztı és feldolgozó
(Saját kísérlet az MKM 46477-II/1993.
IX. számú engedélye alapján az 1914-1 Baromfihús-feldolgozó szakma helyett)
- 1914-1 Baromfihús-feldolgozó szakma (III. osztály)
- 1802
Halász-halfeldolgozó

- Szakmai középiskolai oktatást (TEÁOR szám: 8022)
- 1810
Kisállattenyésztı szakma (4 éves)
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-

Általános mezıgazdasági
5 éves - szám nélkül, csatlakozás a
Szekszárd Palánki kísérlethez, az MKM 46477I/1993. IX. számú engedély alapján)
- 45401/93./X. Intenzív szakközépiskolai képzés (2
éves)
- Iskolarendszeren kívüli oktatást:
- Felnıtt oktatás (TEÁOR szám: 8040)
- Betanított munkás tanfolyamok
- Kollégiumi ellátást (TEÁOR szám: 5513)
- Diákétkeztetést (TEÁOR szám: 5523)
- Egyéb korlátozottan igénybevehetı vendéglátást
(TEÁOR szám: 5524)
2./

Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata

3./

Az iskola igazgatóját a Képviselı-testület bízza
meg, nyilvános pályázati eljárás útján.

A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a
jegyzı látja el.
4./

Az iskola gazdálkodási szempontból önálló költségvetési szerv. Az iskola maradványérdekeltségi rendszerben végzi tevékenységét.

5./

A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésre áll az 1. pontban felsorolt intézményegységeken kívül leltár szerint nyilvántartott
állóeszközök.
Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a
nevelı- és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja, továbbá a 7. pontban meghatározottak szerint, azokkal vállalkozást is végezhet.

6./

Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, így
a tantermeket, a tornatermet egy naptári évnél
nem hosszabb idıtartamra bérletbe adhatja. A bérbeadásra akkor van lehetıség, ha az nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelı- és oktató munkát, a mindennapos testedzést
és az iskolában mőködı diáksportkör munkáját.
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7./

Az iskola vállalkozási tevékenységként a gyakorlati oktatást szolgáló buszok, mezıgazdasági
gépek szabad kapacitására lakossági szolgáltatást vállalhat.
1994. II. félévétıl tevékenységi köre kiterjed-

het:
- fácán tenyésztésre,
- áru- és takarmánynövény termesztésre,
- áru- és tenyésztojás elıállítására,
A vállalkozási tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az állami feladatként ellátandó
alaptevékenységet.
8./

9./

Az iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
Az iskola a közoktatási törvényben foglaltak
alapján önálló jogi személy, vagyonával, költségvetésével önállóan gazdálkodik, az iskola igazgatója gyakorolja a kollektív szerzıdésben foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.
Határidı: azonnal

A város sportéletében felmerülı problémák megoldása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a Kulturális Bizottság elnökének.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke az elıterjesztés
kiegészítéseként elmondta, a bizottság a felmerült problémákat a
hivatal Intézményirányító csoportjával, az érintett testnevelık,
és a Sportcsarnok vezetıjének bevonásával megtárgyalta és tételesen megpróbálta felsorolni azokat a megoldásokat, amelyekkel
véleményük szerint ezek a problémák megszüntethetık lennének.
A bizottság véleménye, hogy lehetetlen állapotok uralkodnak mind
a gyomai, mind pedig az endrıdi városrész sportpályáin. Nincs a
pályáknak igazi gazdája, aki azoknak az állapotát szívügyének
tekintené. Ezen mindenképpen változtani kell.
A Spartacus Testnevelési Kör kérelmét a bizottság elutasította,
javasolta, hogy a TSK meglévı pénzeszközét zárolják és mindenképpen szükségesnek tartanának egy pénzügyi ellenırzı vizsgálat
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elvégzését.
Jenei Bálint képviselı a maga részérıl egyetértett a határozati
javaslatban megfogalmazott törekvésekkel.
Vélemélye szerint a jövıben ki kellene szélesíteni azoknak a körét - gondol itt az önkormányzat finanszírozásában tartozó körökre -, akik egy bizonyos meghatározott nagyságrendben ingyen
és bérmentve használhatják a Sportcsarnokot.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a sportcsarnoknak éves
szinten mintegy 500.000.-Ft a bevétele ami igazán nem sok, de el
kellene gondolkodni azon, hogy egy teljesítmény orientált létesítményként kívánjuk-e mőködtetni a sportcsarnokot, vagy az a
cél, hogy minél több gyerek ingyen, vagy egy minimális térítési
díj fejében használja a csarnokot.
A határozati javaslatokhoz annyit kívánt hozzászólni, hogy a maga részérıl túl rövidnek tartotta az október 30-i határidıt az
önkormányzat és a két Futball Klub között történı megállapodás
tervezet elkészítésére.
Babos Lászlóné a Városi Sportcsarnok vezetıje elmondta, hogy az
elıterjesztést elısorban személyi és pénzügyi kérdésekrıl szól.
A személye és a testnevelık között felmerült probléma elsısorban
abból ered, hogy eddig a Diáksport költségeit a csarnok költségvetésébıl kellett fedezni, amit a továbbiakban nem tud a csarnok
vállalni. A következı probléma, hogy nincsenek megfelelı tornaszerek. Annak idején egy testnevelı összeállította a szükséges
tornaszerek listáját amelyekek a lista alapján kerültek megvásárlásra. Azóta már egy-két új tornaszert vásároltak. Véleménye
szerint azok az iskolák amelyeknek nem kellett tornaterem főtésére, világítására költeni a saját költségvetésükbıl, hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a saját diákjaik testnevelés órái jobban
felszereltek legyenek.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt testületnek, hogy a beterjesztett határozati javaslatokról külön külön szavazzanak.
A Képviselı-testület a határozati javaslat 1./, 2./, 3./, 4./,
pontjait egyhangulag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntéseket hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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255/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felhívja a Sportcsarnok vezetıjének figyelmét, hogy a csarnok házirendjét készítse el
és azt véleményeztesse a csarnokot használó
testnevelıkkel.
Határidı: 1994. október 15.
Felelıs: Babos Lászlóné a sportcsarnok vezetıje
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
256/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati támogatás erejéig készítessen pénzügyi
ellenırzı vizsgálatot a Sportkörnél.
Határidı: 1994. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomai városrészen lévı sportpályák / futballpálya, atlétikapálya, kézilabdapálya,
salakpálya, távolugrópálya, teniszpálya /
kezelıi jogát a Gyomai Futball Klubnak adja
és felkéri a klubot az ehhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételek 1995-ös évre történı kidolgozására. Az önkormányzat és a
Futball Klub között az errıl szóló megállapodás tervezetet a Klub vezetıje és a Polgármester készítsék elı és terjesszék a Képviselı-testület elé véleményeztetésre.
Határidı: 1994. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Hornok Péter a GYFC vezetıje
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
258/1994./IX.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az endrıdi városrészen lévı sportpályák /
futballpálya, kézilabdapálya, atlétikapálya
/ kezelıi jogát az Endrıdi Barátság Sportegyesületnek adja és felkéri a klubot az ehhez szükséges pénzügyi és egyéb feltételek
1995-ös évre történı kidolgozására. Az önkormányzat és a Barátság SE között az errıl
szóló megállapodás tervezetét az Egyesület
és a Polgármester készítsék elı és terjeszszék a Képviselı-testület elé véleményeztetésre.
Határidı: 1994. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Szakállas Ernı a Barátság SE vezetıje
Tájház felújítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés támogatására
kérte a tisztelt testületet.

A Képviselı-testület az elıterjesztést a beterjesztésnek megfelelıen egyhangúlag - 14 fı igen szavazattal - támogatta és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/1994./IX.29./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Tájház vízbekötését szükségesnek tartja, a munkálatok elvégzéséhez saját munkaerı bevonását kéri.

2./

A Tájház felújítási munkálatai ez évben a
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Mőemlékvédelmi Felügyelıség bevonásával az
önkormányzat szakemberei elıkészítik.
A felújítás költségének összegét az
1995-ös költségvetésében kell tervezni.
3./

A Tájház mőködtetéséhez szükséges pénzeszközt a Mővelıdési Központ költségvetésében
külön szakfeladatként kell 1995. évtıl tervezni.
Határidı: az 1995. évi költségvetés tervezésének idı-

szaka
Felelıs: dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök
Liget- Fürdıben terület értékesítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a két vállalkozó által
benyújtott területvásárlási kérelmeket a Mezıgazdasági Bizottság
megtárgyalta, azokat nem támogatta.
Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben a bizottság véleményével egyetértenek, úgy a beterjesztett határozati javaslatokról
külön külön szavazzanak.

A képviselı- testület a határozati javaslat I. pontját 13 igen
szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
WAFE Kft/ képviselı: Farkas János
Gyomaendrıd, Áchim u. 1/1. szám alatti lakos
/ kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a
határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül jogszabálysértésre történı hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál pert kezdeményezhet.
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INDOKLÁS
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem kívánja a Liget-fürdı területét csökkentetni.
Határidı: azonnal

A Képviselı- testület a határozati javaslat II. pontját 13 igen
szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Bankó János Gyomaendrıd, Petıfi S u. 50.
szám alatti lakos kérelmét elutasítja. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A
határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül
jogszabálysértésre történı hivatkozással a
Gyulai Városi Bíróságnál pert kezdeményezhet.
INDOKLÁS
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem kívánja a Liget-fürdı területét csökkentetni.
Határidı: azonnal
Sikér GMK Gyomaendrıd, Fı u. 26. szám alatti ingatlan ügye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület témával kapcsolatos véleményét.
Csorba Csaba jegyzı a Sikér GMK által kért határidı hosszabbítást túl hosszúnak tartotta. A maga részérıl javasolt egy lényegesen rövidebb határidıt meghatározni, vagy ideiglenes megoldás-
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ként a GMK az üzlet nyitvatartási ideje alatt biztosítsa a gépkocsik részére a parkolási lehetıséget.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület, hogy a határozati javaslatot jegyzı úr által tett javaslattal kiegészítve fogadják el.
A képviselı- testület az elhagzott javaslatot egyhangúlag elfogadva az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
SIKÉR GMK kérelmét támogatja, részükre a
Gyomaendrıd, Fı u. 26. szám alatti ingatlanon a 8 állásos parkoló 1995. szeptember 30ig történı megépítését engedélyezi.
A képviselı-testület kéri a SIKÉR GMKt, hogy a parkoló megépítéséig a területet
ideiglenesen alakítsa ki parkolás céljára.
Határidı: 1995. szeptember 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bácsi Imréné kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a testület nem írhatja
elı a kérelmezınek a Rekline Stúdióval történı kapcsolat felvételét.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke a képviselı
úr felvetésére elmondta, a bizottságnak az volt a véleménye,
hogy a vállalkozó által építendı üzlethelyiség a Rekline Stúdió
által építendı épülethez hasonló legyen.
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Dr. Kulcsár László képviselı javasolta a határozat módosítását
úgy, a testület bízza meg a polgármestert elızetes tárgyalás folyatásával Bácsi Imrénével. A tárgyalások során törekedjen megállapodásra a jelenleg használt épületrész lebontásával, illetve
az újonnan építendı épület városképi szempontokhoz igazodó külsı
megjelenésérıl.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
módosító javaslattal.
A Képviselı-testület az elhangzott módosítással egyhangúlag, 14
fı igen szavazattal egyetértve, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem zárkózik el Bácsi Imréné Gyomaendrıd,
Körös sor 13.szám alatti lakos kérelmének
teljesítésétıl.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy a kérelmezıvel a jelenleg használt épületrész lebontásáról, illetve a városképbe illı új
épület építésérıl egyeztetı tárgyalást folytasson.
A Képviselı-testület a tárgyalás eredményének ismeretében fog dönteni a terület eladásáról.
Határidı: 1994. október 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Oláh József volt gyomaendrıdi lakos hagyatékának fogadása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselı
testületet, a hagyatékot elfogadására.
A képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/1994./IX.29./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Oláh József volt Gyomaendrıd, Mirhóháti u.
3.sz. alatti lakos takarékbetétben elhelyezett 241.926.-Ft-ot és annak kamatát összesen 355.662.-Ft-ot hagyatékként elfogadja.
Az örökhagyó végrendelkezése alapján a
hagyaték összegét az 5.413-Ft közjegyzıi díj
levonása után a Városi Gondozási Központ intézménye fejlesztésére használhatja fel.
A képviselı-testület utasítja a Városi
Gondozási Központ vezetıjét, hogy a hagyaték
összeg felhasználásáról a képviselıtestületet tájékoztassa.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1994. évi költségvetés módosításáról intézkedjen.
Határidı: a tájékoztatásra és a rendelet módosításra
1994. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Városi Gondozási Központ vezetıje
Átmeneti segély fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester a kérelem elutasításával egyetértett, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 14 fı igen szavazattal- elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/1994./IX.29. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kocsik Györgyné Gyomaendrıd, Szabó D. u.
16.szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, a IV. 757-5/1994. számú határozatot
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél
30 napon belül jogszabálysértésre történı
hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál kifogással élhet.
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INDOKLÁS
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az elıterjesztésbıl megállapította, hogy Kocsik Györgyné havi rendszeres jövedelme
9.304.-Ft. Ezen összeg nyugdíjból és lakásfenntartási támogatásból tevıdik össze. A
Képviselı-testület a módosított
16/1993./V.20./KT. számú rendelet 6. § /2/
bekezdésében foglaltak alapján döntött,
amely kimondja, hogy átmeneti segély téli
tüzelı támogatásra nem adható abban az esetben, ha a kérelmezı lakásfenntartási támogatást kap.
A lakásfenntartási támogatás alapján
téli tüzelı beszerzése, lakáscélú kiadások
stb. képezik. A kérelmezınek átmeneti segélyt ezért téli tüzelı beszerzésre a képviselı - testület sem tud nyujtani.
A fent említet rendelet alapján a képviselı -testület Kocsik Györgyné fellebbezését elutasítja.
Határidı: 1994. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
Csorba Csaba jegyzı a maga részérıl nem javasolta a képviselıknek a részletfizetési kérelem támogatását, mert akkor ez szociális kölcsönnek minısülne. Tisztességtelennek tartaná, hogy arra
a jogtalanul felvett támogatásra, amely tulajdonképpen állami
pénzbıl került kifizetésre részletfizetési kedvezményt adna a
testület.
A határozati javaslat "B" alternatíváját javasolta elfogadni.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértve a jegyzı úr véleményével javasolta a testületnek a határozati javaslat " B " alternatíváját elfogadni.
A képviselı-testület a " B " alternatívát 13 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Baktainé Fülöp Erika Gyomaendrıd, Dobi u.
19/1.szám alatti lakos kérelmét elutsítja.
Kötelezi Baktainé Fülöp Erika kérelmezıt,
hogy az 53.856.-Ft, azaz Ötvenháromezernyolcszázötvenhat forint jogtalanul felvett
pénzösszeget egyösszegben fizesse meg az önkormányzatnak a határozat kézhezvételétıl
számított 15 napon belül.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél,
a határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül jogszabálysértésre való hivatkozással
kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Baktainé Fülöp Erika részére a jövedelempótló támogatást megállapító határozat 4.
bekezdésében szerepel:
" Tájékoztatom Baktainé Fülöp Erika kérelmezıt arról, hogy a támogatás folyósítását meg kell szüntetni abban az esetben, ha
az ügyfél:
-keresı tevékenységet
folytat, a tevékenység megkezdésétıl számított 30 napon belül.."
5 bekezdés:
" Kötelezem, hogy szociális / anyagi /
helyzetében fellépı bármilyen változást, valamint a lakhelyváltozást 8 napon belül hivatalomnál jelentse be. "
nevezett a megállapítást követıen egy
hét múlva elhelyezkedett dolgozni. Bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, sıt
három havonként mint jövedelempótlóban részesülı jelentkezett a Munkaügyi Központnál.
Ezzel a magatartással megvalósította a Szociális törvény 17.§-ában foglaltakat:
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" ... szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt pedig kötelezni kell
a./ a pénzbeli szociális ellátás viszszafizetésére, "

" /3/ A szociális hatáskört gyakorló
szerv a jogtalanul és rosszhiszemően igénybe
vett ellátás megtérítését az igénybevételrıl
való tudomásszerzéstıl számított három hónapon belül rendelheti el. "
A fentiek, valamint az 1994. VI. tv-el
módosított 1993. évi III. tv. 17. § /1/ a,
valamint /3/ bekezdésben foglaltak alapján a
Képviselı-testület Baktainé Fülöp Erika
részletfizetés iránti kérelmét elutasítja.
Határidı: 1994. október 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Tájékoztató a helyi piac és vásár forgalmáról
Dr. Frankó Károly polgármester a tájékoztatóval kapcsolatban elmondta, a közmeghallgatáson felmerült az a vélemény, hogy talán
csökkent az új piacnak a forgalma a KGST piac kihelyezésével. A
vállalkozók egy része úgy nyilatkozott, hogy nem bánnák, ha KGST
piacot az új piactérre helyeznék.
Véleménye szerint a képviselı-testület nem engedheti meg, hogy
az adófizetı vállalkozók esélyeit rontsa azzal, hogy egy illegálisan mőködı piacot- amely nem engedélyezett Magyarországon- támogat.
Ezt követıen a beterjesztett tájékoztató tudomásul vételére kérte a testületet.
A képviselı-testület a helyi piac és vásár forgalmáról készített
tájékoztatót tudomásul vette.
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt testületet, mint
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munkáltatót, hogy részére túlmunka elismeréseként 20 munkanap
szabadidı megváltását engedélyezze.
A képviselı-testület a polgármester úr kérésének 13 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett helytadva, az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
munkáltatói jogkörében eljárva dr. Frankó
Károly polgármester részére túlmunka elismeréseként 20 munkanap szabadidı megváltását
engedélyezi.
Határidı: azonnal

A határozat meghozatala után Csorba Csaba jegyzı visszatérve a
Keresztény Demokrata Néppárt képviselıjének kérésére elmondta,
tekintettel arra, hogy a könyvek tulajdonjoga az iskoláké, amelyeket állami támogatásból tudtak megvásárolni azokat a könyveket amelyek az oktatási probramokat nem érintik, illetve az iskoláknak tovább nincs rá szüksége az iskola vezetésének ki kell
selejtezni és selejtezés után adhatók át a Máltai Szeretet Szolgálatnak.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület határozhat arról, hogy a
Keresztény Demokrata Néppárt kezdeményezését támogatja és engedélyezi, hogy az 1.számú és a 2. számú Általános Iskolában kiselejtezett tankönyveknek a Kárpátaljai magyar gyerekek részére
történı átadását.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a jegyzı úr által elhangzottakat támogassák, miszerint a
képviselı-testület a Keresztény Demokrata Néppárt kezdeményezését támogatja és engedélyezi, hogy az 1. és a 2.számú Általános
Iskolában kiselejtezett tankönyveknek a Kárpátaljai magyar gyerekek részére történı átadását.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag támogatva az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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268/1994./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Keresztény Demokrata Néppárt kezdeményezését
támogatja és engedélyezi az 1. számú és a
2.számú Általános Iskolában kiselejtezett
tankönyveknek az átadását a Kárpátaljai magyar gyerekek részére.
Határidı: azonnal

Miután több kérdés, interpelláció a képviselık részérıl nem
hangzott el dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a képviselık részvételét és az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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