Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16 /1994.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. november
3-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Márton
Gábor, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, dr. Kovács Béla, Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselı,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László fımunkatárs,
Kurilla János, Balog Károlyné, Szabó Beáta, Tímárné
Binges Irén, Havelda Jánosné csoportvezetık,
Dógi János etnikai szószóló, Szőcs József alezredes
a helyi Rendırırs parancsnoka, intézmények vezetıi,
pártok és a sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület megjelent tagjait és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt 14 fı.
Betegség miatt nem tud részt venni az ülésen dr. Kulcsár László, Kruchió Lajos képviselı és Gellai József alpolgármester.
Távolmaradásának okát nem jelezte dr. Koleszár József képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Farkas Zoltán és
Bátori Gyula képviselı urakat.
Tájékoztatásként elmondta, hogy Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony érdekvédelmi teendıinek ellátása miatt a
mai testületi ülésen nem tud részt venni.
Ezt követıen ismertette a két ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményit.
- október 25-én a Katona József Mővelıdési Házban került megrendezésre az Országos Agrárkamara és a helyi önkormányzat által szervezett Agrárfórum. A fórum vendégdeként jelen volt dr.
Orosz Sándor az országgyőlés Mezıgazdasági Bizottságának elnö-
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ke, illetve meghívást kaptak a környezı települések, valamit a
helyi mezıgazdasági vállalkozók, érdekképviseleti szervek.
- október 28-án dr. Kovács Béla képviselı úrral részt vettek a
Megyegyőlésen.
- részt vett a Megyei Honvédelmi Bizottság ülésén
- részt vett a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság
ülésén
- az elmúlt hétvégén a Körös Rádió mősorát hallgathatta a város, illetve környezı település lakossága. Véleménye szerint a
mősor egy jó kezdeményezés, a lakosság nagy érdeklıdéssel
hallgatta. A mősor további sorsáról tárgyalásokat folytatnak a
mősort kezdeményezı vállalkozóval.
A bejelentés elhangzása után a polgármester felkérte az alpolgármester urat illetve a bizottsági elnököket, hogy amennyiben
van bejelenteni valójuk, úgy tegyék meg.
Miután az érintetteknek bejelenteni valójuk nem volt dr. Frankó Károly polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére,
mely a meghívóban leírtakkal megeggyezı.
Napirend:
1./

A módosított 6/1994./II.23./KT. sz. rendelet - a lakások
és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló képviselı-testületi rendelet -kiegészítése

2./

Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonmegosztása

Az elsı napirendi pont tárgyalása elıtt dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Szőcs József alezredes úrnak a helyi
Rendırırs parancsnokának.
Szőcs József alezredes megköszönte a felszólalás lehetıségét,
majd elmondta, felszólalásának célja, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet a rendırırs I-III. negyedévi tevékenységérıl, illetve jelenlegi helyzetérıl.
Az ırsın belül az elmúlt héten került sor a tevékenység értékelésére.
Pozitívumként említhetı, hogy a rendırırs nyugodt légkörben,
nyugodt körülmények között dolgozik. Rend van. A dévaványai
rendırırs kialakítása miatt illetve egyéb okokból a helyi ırs
létszáma csökkent ezzel szemben a rendıri intézkedések, illetve a minıségi intézkedéseket száma növekedett.
Az iktatott bőnügyek számánál csökkenés tapasztalható. Az ırs
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felderítési mutatója 78 %-os volt az elmúlt idıszakban amely
jelentısen nıtt az elızı évekhez képest.
Jelentıs volt a településen és környékén a kerékpár és
segédmotorkerékpár lopások száma. A fiatalkorú elkövetı jelenleg elızetes letartóztatásban van. A Főzfás-zugi holtágon a jó
idı ellenére megkezdıdıtt a víkendház feltörések sorozata. A
megelızés érdekében a rendırırs a helyi polgárırséggel összefogva megteszi a szükséges intézkedéseket. Jelentısen megnıtt
az orv vadászat és halászat száma melyeknek a bizonyítása elég
nehéz.
Ezt követıen szólt arról, hogy a jövıben tervezik, az ifjú
közlekedési rendırık folyamatos felkészítését. Ezzel kapcsolatban a 3. sz. Általános Iskolával már folytattak megbeszéléseket. Ugyan csak a 3. sz. Általános Iskola megkeresésére tervezik , hogy segítséget nyújtanak a Népligetben található kerékpáros ügyességi pálya felújítását követıen - amelyhez segítséget kérnek az önkormányzattól- a gyerekek kerékpáros
ügyességi versenyre történı felkészítésében.
A következı hetekben a szarvasi rendırkapitánysággal összefogva meghívják az iskolák igazgatóit, valamint az önkormányzat
illetékes szakembereit, hogy tájékoztatást adjanak a fiatalkorú bőnelkövetésekrıl, illetve azok megelızısének lehetıségeirıl.
Végezetül elmondta, megítélése szerint az ırs állománya igyekezett és igyekszik az elvárásoknak megfelelni ezt bizonyítja,
hogy sem a lakosság sem az önkormányzat részérıl munkájukkal
kapcsolatosan panasz kifogás nem érkezett.
Dr.Frankó Károly polgármester megköszönte az alezredes úr beszámolóját, majd felkérte a tisztelt testületet térjenek rá az
elsı napirendi pont tárgyalására.
A módosított 6/1994./II.23./KT. számú rendelet - a lakások és
helyiségek bérletérıl és elidegenítésrıl szóló testületi rendelet - kiegészítésérıl
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a témával kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
Miután a témával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el a
polgármester felkérte a testület tagjait a rendelet megalkotására, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A Képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
20/1994./...../ Kt. számú rendeletét
a módosított 6/1994./II.23./ KT. számú rendelet
- a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérılkiegészítésérıl
Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonmegosztása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztést a
Pénzügyi Bizottság a legutóbbi ülésén megvitatta és az ingatlan értékesítését javasolta.
A maga részérıl bizottság javaslatával egyetértett, kérte az
elıterjesztés megvitatását.
A képviselık részérıl a témával kapcsolatos vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így javaslatot tett a határozat elfogadására, miszerint a képviselı-testület hozzájárul a Békés
Megyei Temetkezési Vállalat központi épületének értékesítéséhez a vállalkozók által felajánlott 12 millió forint + ÁFA vételi áron.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag 14
fı igen szavazattal elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/1994./XI.3./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul a Békés Megyei Temetkezési Vállalat által kezelt állami tulajdonú vagyonból a tulajdonjog átruházásához 12
millió forint + ÁFA vételár kikötése mellett.
A képviselı-testület az önkormányzatot megilletı 727.200.-Ft-ra igényt tart.
Határidı: azonnal
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
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Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, a helyi választási bizottság tagjai közül Csányi István és Koloh Imre a bizottsági tagság alóli felmentésüket kérték, mert velük szemben
összeférhetetlenség áll fenn. A képviselı-testület legutóbbi
ülésén döntött arról, hogy a választási szervekkel kapcsolatos
feladatainak ellátásával a Jogi és Ügyrendi Bizottságát bízza
meg. Tekintettel arra, hogy a Jogi Bizottság legutóbbi ülése
nem volt határozat képes, így felkérte a képviselı-testületet,
hogy a két bizottsági tag lemondását fogadják el.
A Képviselı-testület a helyi választási bizottság tagjainak
lemondását egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/1994./XI.3./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a módosított 1990. évi LXIV. tv. 17. § /1/
bek. b. pontjában foglaltakra figyelemmel
Csányi István és Koloh Imre helyi választási bizottsági tagok lemondását elfogadja.
Határidı: azonnal

Ezt követıen Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy
a Vagyongazdálkodási csoport vezetıje november 1-tıl a hunyai
polgármesteri hivatalnál dolgozik mint jegyzı, így a csoportvezetıi tisztség jelenleg nincs betöltve. A hivatal vezetése
úgy döntött, hogy a a megüresedett tisztséget egyenlıre nem
kívánja betölteni. A csoport tagjai a szakterületükkel kapcsolatos csoportokhoz kerültek áthelyezésre. A vagyonjogi ügyek
ellátásával ideiglenesen dr. Debreceni Gizella ügyvédnıt bízta
meg a hivatal.
Hornok Lajosné képviselı felhívta a figyelmet a Selyem út és
Táncsics M.u.keresztezıdésére mely igen forgalmas és közlekedési szempontból igen veszélyes. Véleménye szerint az utat
megkellene szélesíteni.
Végezetül dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a képvi-
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selıket arról, hogy a legközelebbi testületi ülés idıpontja
1994. november 17.
Több bejelentés, kérdés, interpelláció nem hangzott el, így a
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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