Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. november
17-i ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Márton Gábor, Martinák
Csaba, Knapcsek Béla, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Szeretı Béla, dr. Valach
Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Tímárné Binges Irén, Pápai
Pálné, Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog
Károlyné, Kurilla János csoportvezetık, Nagyné
Látkóczki Margit kirendeltségvezetı, Dógi János etnikai szószóló,
a 3. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási
joggal volt jelen Hosszú Szilárd a Békés Megyei Vízmő Rt. vezérigazgatója,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek, valamint a sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület jelenlévı tagjait, és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt az ülésen
15 fı. Jenei Bálint képviselı jelezte, hogy késıbb fog érkezni. Gellai József alpolgármester betegség miatt nem tudott az
ülésen résztvenni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr.
Farkas Zoltán és dr. Valach Béla képviselıket.
Ezt követıen néhány gondolatot szólt a képviselı-testület elmúlt négyévi munkájáról,
majd felkérte az alpolgármester urat, valamint a bizottsági
elnököket amennyiben van napirend elıtti bejelenteni valójuk,
úgy tegyék meg.
Miután az érintetteknek napirend elıtti bejelentésük nem volt,
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így javaslatot tett az ülés napirendjére mely a meghívóban
szereplıvel mindenben megegyezı.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
Napirend:
1./

Az 1994. évi költségvetésrıl szóló 5/1994./II.27./KT. sz.
rendelet módosítása

2./

A személyes szociális gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/1994./III.17./KT. sz. rendelet kiegészítése

3./

Az 1995. évi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendelet-tervezet

4./

Rövidlejáratú hitel felvétel

5./

Alapító okiratok módosítása, intézmények Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának jóváhagyása

6./

Pénzügyi gazdasági utóellenırzés összefoglaló jelentése

7./

Jelentés a " SPARTACUS" Testnevelési Körnél végzett ellenırzésrıl

8./

Bejelentések

A napirendi pontok tárgyalás elıtt dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy a lejárt határidejő
határozatokról szóló jelentést fogadják el, és a kért határidı
hosszabbításokat biztosítsák.
A Képviselı-testület a jelentést az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
274/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
105/1994./V.03./, 108/1994./V.03./,
111/1994./V.03./, 149/1994./VI.07./,
153/1994./VI.07./, 190/1994./VII.14./,
208/1994./IX.06./, 209/1994./IX.06./,
212/1994./IX.06./, 220/1994./IX.06./,
234/1994./IX.06./, 237/1994./IX.06./,
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240/1994./IX.29./, 241/1994./IX.29./,
249/1994./IX.29./, 256/1994./IX.29./,
257/1994./IX.29./, 258/1994./IX.29./,
265/1994./IX.29./, 266/1994./IX.29./ számú
határozatokról készült jelentést elfogadta, a 219/1994./IX.06./,
22/1994./IX.06./, 223/1994./IX.06./,
255/1994./IX.29./, 263/1994./IX.29./ számú
határozatok határidejét 1994. december hó
31-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Az 1994. évi költségvetésrıl szóló 5/1994./II.27./KT. számú
rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a tisztelt képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy az érvényben lévı SZMSZ
szerint a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület a rendelet-tervezetet az elıterjesztésnek
megfelelıen egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/..../1994./KT. számú rendeletét
az 1994. évi költségvetésrıl szóló
módosított 5/1994./II.27./KT. számú rendelet
módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./KT. számú rendelet kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a rendelet kiegészítése a Családsegítı Szolgálat tevékenységi körének bıvítése
miatt vált szükségessé. Kérte a tisztelt testületet, amennyiben a kiegészítéssel egyetértenek, úgy a rendeletet alkossák
meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a rendelet kiegészítéssel egyhangúlag
15 fı igen szavazattal - egyetértve megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/...../1994./KT. számú rendeletét
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./KT. számú rendelet módosításáról
Az élelmezési nyersanyagköltség meghatározása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
rendelet 1. számú mellékletének módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztésben
foglaltakat az Oktatási Albizottság, majd ezt követıen a Pénzügyi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságok megtárgyalták és elfogadását javasolták.
Figyelemmel a bizottságok véleményére a polgármester kérte a
tisztelt képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen egyhangúlag elfogadta, és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi élelmezési nyersanyagköltséget az elıterjesztés szerinti összegben
határozza meg.
Határidı: 1995. évi költségvetés tervezése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
1995. évi víz-és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról
szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Valach Béla képviselı urat a Városfenntartó Bizottság elnökét az elıterjesztés
rövid ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a felkérésnek eleget téve elmondta, figyelembe véve a Békés Megyei Vízmő Rt. döntéseit,
valamint az igazgatóság által hozott határozatokat a képviselı-testületnek a döntésre vonatkozóan nem sok lehetısége van.
Ugyanis vagy elfogadja az Rt. Igazgatósága által javasolt hatósági díjakat, vagy döntés hiányában a jövı évben a díjkülönbözet az önkormányzatot fogja terhelni.
Hosszú Szilárd a Vízmő Rt. vezérigazgatója felszólalásában el-
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mondta, az Rt. az elmúlt évben, illetve az idei évben is úgy
végezte a munkát, hogy a lehetı legkisebb ráfordítás mellett
érjenek el egy viszonylag elfogadható szintő szolgáltatást.
Igen nagy jelentısége van annak, hogy egy szolgáltató a mőszaki és közegészségügyi biztonságot el tudja e érni, van -e megfelelı anyagi fedezete és megfelelı szakmai ismerete. A szakmai ismeret rendelkezésre áll, ami az anyagi fedezetet jelenti
a csekély állami támogatástól eltekintve nincs más mint a vízdíj. Számukra nagyon fontos, hogy január 1-tıl érvényes vízdíjak legyenek, hiszen İk ebbıl gazdálkodnak. Éppen ezért kérte
a tisztelt képviselı-testületet, hogy az Rt. által javasolt
hatósági díjat fogadják el.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester véleménye szerint rugalmasabb
elszámolási rendszert kellene bevezetni. Meg kellene oldani,
hogy a vízórán átfolyó víz mennyisége ne legyen azonos a csatornadíjban megjelenı vízmennyiséggel.
Dr. Kulcsár László képviselı a maga részérıl nem értett egyet
a vízdíj ismételt emelésével. Elsısorban azért, mert a lakosság így is szinte ihatatlan vizet kap a pénzéért. Másodsorban
el kellene gondolkodni a képviselı-testületnek azon, amennyiben megszavazzák az emelést, úgy kifizethetı-e a széles társadalmi rétegek számára, illetve milyen konpenzációs lehetıségeket tud biztosítani, mely az utóbbi költségvetés helyzetének
ismeretében nem túl kedvezı kilátásokat ad.
Balázs Imre képviselı kérdésként felvetette mikorra várható,
hogy a város lakossága tiszta ivóvizet ihat?
Dr. Kovács Béla képviselı kérdése az volt, hogy az önkormányzat lesz-e abban a helyzetben, hogy az elkövetkezı években az
árkülönbözetet átvállalja?
Nagy Istvánné Pénzügyi csoportvezetı az elhangzott kérdésre
válaszolva elmondta, elızetes számítások szerint a város költségvetését mintegy 2,5-3 millió forint plusz költség terhelné
abban az esetben, ha a képviselı-testület nem dönt az áremelésrıl. Hangsúlyozni kívánta, hogy Vízmő Rt. a lakossági vízdíjat érintı díjtámogatási kérelmet csak úgy tudja benyújtani
a kormány felé, ha rendelkezik az önkormányzatok hatósági díjat megállapító rendeleteivel.
/ dr. Koleszár József képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 16 fı /
Hunya Lajos képviselı csak abban az esetben ért egyet a díjemeléssel, ha a lakosság ezért az összegért minıségi ivóvizet
kaphat.
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Hosszú Szilárd a Vízmő Rt. vezérigazgatója a elhangzottak kiegészítéseként elmondta, a jelenleg érvényben lévı rendelet
szerint a Vízmő Rt-nek a vízóra állás szerint kell a csatornadíjat számlázni. A szennyvíz mérése lehetséges, azonban ez
csak a nagyfogyasztóknak éri meg.
Elmondta még, hogy az Rt. által ajánlott hatósági díj tulajdonképpen az üzleti tevékenységeknél alkalmazott díjat jelenti. A lakossági díj ettıl alacsonyabb, egyrészt mert a jövı
évben is hasonló állami támogatásra számítanak, másrészt a
Vízmő Rt. a lakossági fogyasztók esetében 3% díjtartalékot,
míg a nem lakossági fogyasztók esetében 10% haszonkulcsot állapított meg, tehát ez a két tényezı adja a különbözetet.
A tiszta vízzel kapcsolatban elmondta, a Vízmő Rt. nem tett le
arról a legkézenfekvıbb és legbiztonságosabbnak látszó megoldásról, hogy Gyomaendrıd lakossága a Közép-Békés Regionális
Vízmőrıl kapja a jó minıségő ivóvizet, melynek megvalósulását
az Rt. anyagilag is támogatni kíván.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint az egészségügy vonalán kellene bebizonyítani, hogy ez a nagy mennyiségő
jódot tartalmazó ivóvíz, amit jelenleg fogyaszt a lakosság,
hosszú távon pont annyira káros mint az arzén.
Kérdése ezt követıen az volt, hogy követ-e el a testület tartalmi vagy formai hibát akkor, ha most nem hoz döntést.
Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésre válaszolva elmondta,
amennyiben a testület nem módosítja az ivóvíz és a csatornadíj
hatósági ár megállapításáról szóló rendeletét, úgy mulasztásos
jogszabálysértést követ el, figyelemmel arra, hogy a testületnek egy hatósági ár megállapító kötelezettsége van.
Hangsúlyozni kívánta, ahhoz, hogy a Vízmő Rt. tovább tudjon
lépni és a lakossági díj támogatásra vonatkozó pályázatot be
tudja nyújtani, mindenképpen szükséges a hatósági díj megállapítása.
Márton Gábor képviselı arra kért választ, hogy mi történik
azokkal a fogyasztokkal akik a fizetési kötelezettségüknek nem
tesznek eleget.
Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, tulajdonképpen az
összes közüzemre az a jellemzı, hogy a lakosság egy része nem
fizeti a díjakat. A jelenlegi törvények szerint más közüzemmel
szemben a Vízmő Rt. annyival van hátrányosabb helyzetben, hogy
a vízszolgáltatásból a fogyasztót nem lehet kizárni.
Hosszú Szilárd a Vízmő Rt. vezérigazgatója kiegészítve a Jegyzı úr által elmondottakat hangsúlyozta, folyamatban van a ren-
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delet módosítása arról, hogy bizonyos megkötés mellett a lakossági szférában is alkalmazhassák a vízszolgáltatásból való
kizárást.
A vízdíjak általában 90%-ban befizetésre kerülnek, 5% a következı hónapban befizetésre kerül, míg 5% az aki nem fizet.
Ezekkel szemben a szokásos jogi utat járják be, ha kell a bíróságig is elmennek a behajtás érdekében.
Dr. Kulcsár László képviselı álláspontja szerint a képviselıtestület jelenleg is rendelkezik egy érvényes hatósági díjjal.
Jelen esetben a testületnek arról kell dönteni, hogy elfogadja
a Vízmő Rt. Igazgatósága által javasolt hatósági díjat, amenynyiben nem, úgy marad a már meglévı hatósági díj.
Hosszú Szilárd a Vízmő Rt. vezérigazgatója elmondta, a képviselı úr által elmondottak részben igazak, azonban az Önkormányzat és a Vízmő Rt. között a lakossági díjjal kapcsolatos
megállapodás csak 1994. évre vonatkozik. Így tehát kettıs veszélye lehet annak, ha ma nem születik döntés. Egyrészt, hogy
az Rt. nem tud benyújtani pályázatot a lakossági díj támogatására, másrészt az 1994-ben elfogadott hatósági árak lesznek
érvényben 1995-ben melynek következménye, hogy mesterségesen
megemeli a lakossági díjat.
/ Jenei Bálint képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 17 fı /
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt képviselıknek, hogy a hatósági díj megállapításáról
szóló rendelet megalkotásáról névszerinti szavazással döntsenek.
A képviselı-testület a polgármester úr által tett javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/1994./XI.17./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 1995. évi víz- és csatornadíj hatósági
ár megállapításáról névszerinti szavazással dönt.
Határidı: azonnal
A szavazás elıtt dr. Frankó Károly polgármester felhívta a
tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotá-
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sához minısített többségő szavazatra van szükség.
Ezt követıen sor került a névszerinti szavazásra, amely a következı képpen alakult:
Balázs Imre igen, Bátori Gyula igen, dr. Frankó Károly igen,
dr. Farkas Zoltán igen, Hangya Lajosné igen, Márton Gábor
igen, Hornok Lajosné igen, Hunya Lajos igen, Jenei Bálint
igen, Knapcsek Béla igen, dr. Koleszár József igen, dr. Kovács
Béla igen, Kruchió Lajos igen, dr. Kulcsár László tartózkodott, Martinák Csaba igen, Szeretı Béla tartózkodott, dr.
Valach Béla igen.
A szavazatok arányából a polgármester megállapította, hogy a
képviselı-testület 15 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás
mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/..../1994./KT. számú rendeletét
az 1995. évi víz-és csatornadíj megállapításáról
Rövidlejáratú hitel felvétel
Dr.Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a hitel felvételére a költségvetés egyensúlyának
biztosítása miatt van szükség. A hitel felvétele az ezévi
költségvetésben a Dégáz részvények értékesítésének elhúzódása
miatti forrás kiesése miatt történik.
A maga részérıl a rövidlejáratú hitel felvételének elfogadását
javasolta.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag 17 fı igen
szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/1994./XI.17./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1994. évi bevételek kiesése miatt
15.000.000.-Ft összegő 12 hónapon belüli
rövidlejáratú hitelt vesz fel.
A Képviselı-testület kinyilatkozza,
hogy az önkormányzat az 1995. éves költségvetésében a hitel visszafizetését és a
kamat fizetési kötelezettségét betervezi.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a hitelkérelem benyújtására.
Határidı: 1994. december 10.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester a kérte a tisztelt képviselıket
az alapító okirat elıterjesztés szerinti elfogadására.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést
hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278/1994./XI.17./számú határozata

Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. § /1/,/3/ bekezdésének alapján, Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete az 1993. május 1-el létesített
Városi Gondozási Központ alapító okiratát
a következık szerint határozza meg.
1./

A szociális ellátást biztosító intézmény
alapításának ideje:
1993. május 1.

2./

A költségvetési szerv neve: Városi Gondozási Központ
Székhelye: Gyomaendrıd, Sallai u. 4.
Jogelıdje: Gondozási Központ
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1.
Az intézmény egységei:
-Gyomaendrıd,
-Gyomaendrıd,
-Gyomaendrıd,
-Gyomaendrıd,
-Gyomaendrıd,

3./

Mirhóháti u. 1-3. sz.
Blaha u. 6. sz.
Fı u. 66. sz.
Kondorosi u. 1. sz.
Mester u. 19. sz.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: a SZOCIÁLIS ELLÁTÁS /TEOR: 853 ,
melybıl fı tevékenységként látja el
a./ Szociális alapellátásból a:

349

b./

szociális étkeztetést / TEÁOR szám: 8532 /
házi segítségnyújtást / TEÁOR szám: 8532 /

Szakosított
Idısek
Idısek
Idısek

ellátást biztosít az
Otthonában /TEÁOR szám: 8531 /
Klubjában / TEÁOR szám: 8532 /
Gondozóházában / TEÁOR szám: 8531 /

Fı tevékenysége mellett másodlagos
tevékenysége a
Munkahelyi / étkeztetés / vendéglátás TEÁOR
szám: 5524
4./

Az intézmény gazdálkodás jogköre:
-Önálló gazdálkodó
költségvetési szerv. Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Tevékenységét maradványérdekeltségi rendszerben végzi.

5./

Felügyeleti szerv neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete

6./

Alapító szerv neve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete

7./

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezése:
-Az 1990. LXV. törvény
II. fejezet 10. § /b/ pontjában
foglaltak szerint

8./

Az ellátható vállalkozási tevékenység köre
és mértéke:
-Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet.
Az alapító okirat- módosítás elfogadásakor a Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének 53/1993./III.23./ számú határozata hatályát veszti.

Határidı: azonnal
Városi Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzata
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Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Hangya Lajosné képviselıt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét az elıterjesztés szóban történı kiegészítésére.
Hangya Lajosné Bizottsági elnök a felkérésnek eleget téve elmondta, a bizottság az elıterjesztést részletesen megtárgyalta. Az intézményben a különbözı ellátási formák esetében változtatásokra van szükség. A bentlakásos intézmények esetében a
zsúfoltság miatt, illetve, hogy az intézmény a NM rendeletben
meghatározott elıírásoknak meg tudjon felelni, a bentlakók
számát kényszerült csökkenteni az Idısek Otthonában. Elmondható, hogy a város lakossága el van öregedve. Nagyon sok a
sorbanálló aki szeretne az intézménybe bekerülni. Azoknál az
idıs embereknél akiknél az intézmény keretein belül nem tudják
az ellátást biztosítani házi szociális gondozás formájában
próbálnak segítséget nyújtani, ennek érdekében a házigondozói
körzet emelésre került. Mivel a jelentkezı igényeket a közeljövıben sem tudják kielégíteni, így a következı testület figyelmébe ajánlotta, hogy a mindenképppen el kell gondolkodni
az intézményhálózat bıvítésének lehetıségén.
Jenei Bálint képviselı kérdése az volt a Bizottság elnökéhez,
hogy vizsgálta-e a bizottság esetleg annak a lehetıségét, hogy
a jelenlegi hálózaton belül hogyan lehetne az elhelyezési
problémát megoldani. Tudomása szerint jelentıs számú öregszılıi idıs embert gondoznak az itteni intézményekben, míg Öregszılıben elég kihasználatlan az idısek otthona. A maga részérıl javasolta a határozati javaslatot annyiban kiegészíteni,
miszerint a képviselı-testület bízza meg az intézmény vezetıjét, hogy vizsgálja felül az öregszılıi intézményében Idısek
Gondozóháza létesítésének lehetıségét, illetve dolgozza ki annak anyagi vonzatát.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy határozati javaslatot a Jenei képviselı úr
által javasolt kiegészítéssel, miszerint a Képviselı-testület
megbízza a Városi Gondozási Központ vezetıjét, hogy vizsgálja
felül az öregszılıi intézményében Idısek Gondozóháza létesítésének lehetıségét, illetve annak anyagi vonzatát, fogadja el.

A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag- 17 fı igen
szavazattal- egyertéve az alábbi döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jóváhagyja a Városi Gondozási Központ
Szervezeti Mőködési Szabályzatát.
A képviselı-testület megbízza a Városi Gondozási Központ vezetıjét, hogy vizsgálja meg Öregszılı, Kondorosi u. 1.sz.
alatt lévı intézményében Idısek Gondozóháza létesítésének a lehetıségét, illetve
dolgozza ki annak anyagi vonzatát.
Határidı: 1995. január. 01.
Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek az alapító okirat módosításának elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/1994./XI.17./számú határozata
Az államháztartásról szóló 1992.
XXXVIII. törvény 88. § /1/, /3/ bekezdésének alapján, Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete a Városi Egészségügyi Intézmény
alapító okiratának 3., 5., 6., 7., pontját
a következık szerint módosítja:
3./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Az egészségügyi és szociális ellátásból, melyet fı tevékenységként lát el
-egészségügyi alapellátás TEÁOR 8512
egészségügyi szakellátás TEÁOR 8512
orvosi ügyelet
TEÁOR 8512
munkaegészségügy
TEÁOR 8512
iskolaegészségügy
TEÁOR 8512
aktív kórházi fekvıbeteg ellátás TEÁOR 8511
gyermekek bölcsıdei ellátása 0-3 éves korig /
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TEÁOR 8532
-

bölcsıdei gyermekhotel
sportorvosi ellátás

TEÁOR 8532
TEÁOR 8512

Fı tevékenység mellett másodlagos tevékenysége a Bölcsıdében, Szülıotthonban
- munkahelyi / étkeztetés / vendéglátás TEÁOR 5524

5./

6./

7./

Felügyeleti Szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete Egészségbiztosítási Önkormányzat,
Szakmai felügyelet:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Alapító neve:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az 1990. évi LXV. törvény II. fejezet
10. § b. pontja alapján, az 1992. évi
XXXIII törvény 23. § /2/, /3/ bekezdésében
foglaltak szerint a Képviselı-testület pályázat útján nevezi ki az intézmény vezetıjét.
Az alapító okirat módosításával a Városi Egészségügyi Intézmény Alapító okiratáról szóló 56/1994./III.08./ számú Képviselı-testületi határozat 3., 5., 6., 7.,
hatályát veszti.
Határidı: azonnal

Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester egyik észrevétele az volt,
hogy a vezetıi testületben a lakosság nincs képviselve. Másik
észrevétele, hogy a " Kórházi háttér" -nél a Mezıtúri Kórház
miért nem lett feltüntetve, mikor sok esetben kezelnek
gyomaendrıdi lakost a mezıtúri kórházban.
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Dr.Bánki Gyula az Intézmény vezetıje a maga részérıl jó elgondolásnak tartotta, hogy a vezetı testületben a lakosság is
képviselve legyen, bár fokozza az összehívás nehézségét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl az elıterjesztésben meghatározott kórházi hátteret ajánlásként tudja
elfogadni, mert a vállalkozó orvosok nagyrészének megvan a már
kiépített kapcsolata, hogy hová utalja a betegeket.
Kruchió Lajos képviselı észrevétele az volt, hogy a Járóbeteg
szakellátás táblázatban Hunya úgy lett feltüntetve, hogy ott
mőködik hétvégi és hétközi, illetve központi orvosi ügyelet.
Tudomása szerint központi orvosi ügyelet csak Gyomaendrıdön
mőködik.
Dr. Bánki Gyula az intézmény vezetıje elmondta, hétköznap a
hunyai körzeti orvos vállalja az ügyeleti készenlétet. Hétvégén mivel a hunyai körzeti orvos is vállal ügyeletet a központi ügyeleten, így a hunyai lakosok is ellátásban részesülnek
szükség esetén.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti
Mőködési Szabályzatát elfogadja.
Határidı. azonnal
Pénzügyi gazdasági utóellenırzés összefoglaló jelentése
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Nagy Istvánné
Pénzügyi csoportvezetınek.
Nagy Istvánné csoportvezetı felszólalásában elmondta, a pénzügyi és ellenırzı bizottság az ellenırzésrıl készült jelentést
megtárgyalta és az elıterjesztésben megfogalmazott határozati
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javaslatot annyiban javasolja kiegészíteni, miszerint a képviselı-testület felhívja az intézményvezetık figyelmét arra,
hogy az év hátralévı részében pótolják az ellenırzés során
feltárt hiányosságokat.
Dr. Frankó Károly polgármester miután az elıterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem hangzott el javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a határozati javaslatot
az elhangzott kiegészítéssel, miszerint a képviselı-testület
felhívja az intézményvezetık figyelmét arra, hogy az év hátralévı részében az ellenırzés során feltárt hiányosságokat pótolják fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1993. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzés
utóvizsgálatáról szóló jelentést tudomásul
veszi.
A képviselı-testület felhívja az
érintett intézményvezetık figyelmét arra,
hogy az év hátralévı részében pótolják az
ellenırzés során feltárt hiányosságokat.
Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: Intézmények vezetıi
Jelentés a " SPARTACUS " Testnevelési körnél végzett ellenırzésrıl
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.
Ádám Gyöngyi a Testnevelési kör vezetıje felszólalásában elmondta, a Sportkör az 1994. évre vonatkozó költségvetés tervezetét az 1993. évi árak alapján készítette el. Az év során
olyan nem várt kiadások jelentkeztek, amelyre a Sportkör a
költségvetésben nem tervezett kiadást. Például a Röplabda Szövetség által végrehajtott módosítás azt eredményezte, hogy a
Röplabda Szakosztálynak plussz 8 mérkızéssel többet kellett
lejátszani. Ezeknek a mérkızéseknek a plusz költségei mintegy
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120-130.000 Ft-ra tehetık.
Ezen kívül el kívánta mondani, hogy a Sportkör erre az évre
tervezett saját bevételét december elején fogja beszedni és
ebbıl az összegbıl kívánja fedezni az állammal szembeni kötelezettségeit. / Tb, munkaadói járulék /.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívta a tisztelt
képviselık figyelmet a bizottság javaslatára, miszerint a képviselı-testület hívja fel a " SPARTACUS" Testnevelési Kör vezetıjének figyelmét arra, hogy a év hátralévı részében az állammal szembeni tartozásait rendezze, illetve a saját bevételét szedje be.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként javasolta a
tisztelt testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a Képviselı-testület a Spartacus Testnevelési Körnél végzett ellenırzésrıl készült jelentést tudomásul veszi. A képviselıtestület felhívja a Testnevelési Kör vezetıjének figyelmét,
hogy az állammal szembeni tartozását, illetve a saját bevételét rendezze.

A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a " SPARTACUS " Testnevelési Körnél végzett ellenırzésrıl készült jelenetést tudomásul veszi.
A Képviselı-testület felhívja a Testnevelési Kör vezetıjének figyelmét, hogy
az állammal szembeni tartozását, illetve a
saját bevételét rendezze.
Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: a Testnevelési Kör vezetıje
Pénzeszköz átcsoportosítás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság által megtárgyalt és elfogadásra javasolt elıterjesztés elfogadását.
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A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag 17 fı igen
szavazattal elfogadtam, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elrendeli a rendszeres pénzellátások szakfeladatról az átmeneti pénzellátások szakfeladatra 1.100.000.-Ft, azaz Egymillióegyszázezer forint átcsoportosítását.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti átcsoportosítást
a költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: azonnal
Fül-orr-gége szakrendelés beindítása
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, a szakrendelés beindításat mindenképpen nagy segítséget jelentene a
város lakosságának, fıleg a gyerekeknek, mert így megkímélhetnénk ıket az utaztatástól. A problémát mindössze az jelentheti, hogy amennyiben 1995. január 1-tıl kerül a szakrendelés
beindításra, úgy még ebben az évben biztosítani kellene a mőszerek beszerzésére az 1.200.000.-Ft-ot. Véleménye szerint ismerve a város jelenlegi pénzügyi helyzetét ezt az összeget a
testület nem tudja felvállalni.
Az elıterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság és véleményük az volt, hogy támogatják a szakrendelés beindítását, de nem 1995. január 1tıl. Véleményük szerint a feladatbıvítést az 1995. évi költségvetésbe be kell tervezni, de a döntés lehetıségét meg kell
hagyni a következı testületnek.
Dr. Valach Béla Bizottsági elnök kérdése az volt, hogy a heti
hány órában történne a rendelés?
Dr. Bánki Gyula igazgató fıorvos válaszában elmondta, a rendelés heti 2*2 órában történne. A számításaik szerint a szakrendelés beindításához a kezdeti idıszakban elegendı lenne
300.000.-Ft amelybıl az alapmőszereket be tudnák szerezni.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl kevésnek találta a heti 2*2 óra rendelést mivel a közte lévı idıben a betegeknek ugyan úgy utazni kell mint eddig.
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Következı aggálya az volt, hogy van-e garancia arra amennyiben
egy késıbbi idıpontban került beindításra a szakrendelés a
szakorvos akkor is vállalni fogja-e a feladatot.
Hangsúlyozta, a döntés lehetıségét mindenképpen meg kellene
hagyni a következı testületnek.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke a tisztelt képviselık
figyelmébe ajánlotta a két bizottság által beterjesztett határozati javaslatot.
Dr. Kulcsár László képviselı javaslata az volt, hogy a képviselı-testület elvi határozatban döntsön a szakrendelés beindításának támogatásáról, amelyet a következı testület a költségvetés készítésekor figyelembe tud venni.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozta, amennyiben
az Egészségbiztosítási Alap elismeri és jogos igényként támogatni fogja a feladatbıvítésre benyújtott pályázatunkat, abban
az esetben az Önkormányzatnak csak a gép, mőszer beszerzéséhez
szükséges összeget kell biztosítani.
Hunya Lajos képviselı véleménye szerint a jövı évi költségvetésben feltétlen meg kell teremteni a lehetıségét annak, hogy
a szakrendelés beindulhasson.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett az elıtte felszólalók véleményével.
Dr. Bánki Gyula igazgató fıorvos hangsúlyozta, hogy a megyei
fül-orr-gége szakrendelı fıorvosa támogatja a szakrendelés beindítását, illetve dr. Kovács Péter a békési rendelıintézet
fül-orr-gége szakorvosa is biztosította arról, hogy vállalja a
feladat ellátását.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
testületnek, hogy a Pénzügyi valamint az Egészségügyi Bizottságok által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.

A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a fül-orr-gégészeti szakrendelı
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beindítását 1995. évben, amennyiben az
1995. évi költségvetés tud fedezetet biztosítani a feladatra.
Határidı: 1994. december 31.
az 1995. évi költségvetés tervezése
Jelentés a beindításról: 1995. július 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
köszöntötte az idıközben megérkezett Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszonyt, majd kérte a testületet folytassák
az ülést a következı napirendi pont megtárgyalásával.
A Kner Imre Gimnázium területén lévı szolgálati férıhely megszüntetése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolt a tisztelt képviselıknek a Kulturális és Oktatási bizottság által megtárgyalt és
elfogadásra javasolt kérelmet fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kner
Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola területén lévı / Hısök útja 39/A.
számú / 26 m2 alapterülető szolgálati férıhelyet a Diákotthon részére tároló
helyiségkét hasznosíthatja.
Határidı: azonnal
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola szolgálati lakásra benyújtott igénye
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl az intézmény
kérelmét támogatta, javasolta a testületnek a Kulturális és
Oktatási Bizottság által beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag -17
fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és
Szakmunkásképzı Iskola részére használatba
adja a Hısök útja 38. szám alatti szolgálati lakást a tulajdonviszony rendezéséig.
A felújítási, karbantartási kiadásokat az
intézmény saját költségvetésébıl fedezi.
Határidı: azonnal
A volt kertészet területének hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólásában elmondta, a
testület a szeptember 6-i ülésén döntött arról, hogy a volt
kertésztét továbbra is bérbeadás útján hasznosítja. A bérbeadásra kiírt pályázatra egy pályázat érkezett, Lizák István és
felesége virágkertész vállalkozók részérıl, akik jelenleg is
üzemeltetik a kertészetet.
Kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Miután vélemény, hozzászólás a képviselık részérıl nem hangzott el a polgármester felkérte a tisztelt képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 15 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Lizák István és Lizák Istvánné
Gyomaendrıd, Semmelweis u. 5. szám alatti
lakosú virágkertész vállalkozók üzemeltetési pályázatát elfogadja.
A képviselı-testület Gyomaendrıd 1295
és 1296 hrsz-ú ingatlanokat 1995. január
01. napjától kezdıdıen 1997. december 31.
napjáig terjedı idıre 130.000.-Ft/ év bérleti díj ellenében fent nevezettek bérletébe adja.
A képviselı-testület utasítja a Pol-
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gármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Pásztor J. úti piac közmőépítése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek az
elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı testület az elıterjesztést 16 fı igen szavazattal,
1 fı tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot
hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a Pásztor
J. úti piac közmőbemérés, vízmérıhelyek
tervezése, átemelı átalakítása, átemelı
elektromos tervezése, folyamatirányító
tervezés és a felsoroltakhoz tartozó kivitelezési munkát a Vízmő Rt-tıl, valamint
az elektromos teljesítmény bıvítéséhez
szükséges hálózat bıvítési munkát a Titász
Rt-tıl 1995. évre rendelje meg és valósítsa meg.
Határidı: 1995. május 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Építési tilalom bejegyzés gázvezeték védıövezetére
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után javasolta a testületnek, hogy a elıterjesztés mellékletében felsorolt ingatlanokra az építési tilalom bejegyzését írja elı.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértve az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/1994./XI.17./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gázvezeték védısávjának biztosítása érdekében építési tilalom bejegyzését rendeli
el az alábbi ingatlanokra:
Kör utca 8119., 8120., 8121., 8122., 8219.,
8220., 8221., 8222.
hrsz.-ú ingatlanok,
Szıllıskert utca8644., 8645., 8646.,
8647., 8648., 8649., 02081/3., 02081/2.
hrsz-ú ingatlanok,
Ugari utca 8115., 8114., 8113.,
8112., 8111., 8110., 8109., 8108/2.,
8108/1., 8107., 8106., 8105., 8104/2.,
02081/1., 02114/2 hrsz-ú ingatlanok,
Álmosdomb utca 8601., 8602., 8603.,
8604., 8605., 8606., 8607., 8608., 8610.,
8611., 8613., 8626., 8627., 8628., 8632.,
8633., 8634., 8635., 8636., 8637., 8638.,
8639., 8663. hrsz-ú ingatlanok,
Kondorosi út 8599. hrsz-ú ingatlan,
Tanya III. ker. 02121/12 hrsz-ú ingatlan.
Határidı: 1994. december 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Ridegné dr. Török Anna lakásvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Dr. Kulcsár László képviselı a maga részérıl támogatta a pénzügyi bizottság által beterjesztett határozati javaslatot. Álláspontja szerint a város érdeke az, hogy rendelkezzen egy
stabil lakáskontingensel a szakemberszükségleteinek biztosítása érdekében.
A képviselık részérıl több hozzászólás, vélemény nem hangzott
el dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, el-
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lenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Kacsóh P. u. 4. szám alatti
ingatlant a helyi ingatlannyilvántartásban
visszasorolja forgalomképtelen ingatlanná.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelıen
a rendelet módosítását készítse elı, és
terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. január.01.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
/ Hornok Lajosné és dr. Kovács Béla képviselık távoztak a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 15 fı /
Csapó Andrea ingatlanvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester a Szociális és Egészségügyi,
valamint a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetértett, javasolta annak elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag -15 fı igen szavazattal elfogadta, és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/1994/XI.17. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
értékesíti a Gyomaendrıd, Dobó I. u. 15.
szám alatti ingatlant 120.000.-Ft vételi
ár mellett Csapó Andrea Gyomaendrıd, Dobi
I. u. 15. szám alatti lakos részére.
Határidı: 1994. december 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Hankó Faragó Mihály Hejıpapi, Széchenyi u. 18. szám alatti lakos méltányossági kérelme egyszeri használatbavételi díj viszszafizetésére
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket a
kérelem elutasításáról szóló
határozati javaslatot fogadják el.
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A Képviselı-testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Hankó Faragó Mihály és felesége Hejıpapi,
Széchenyi u. 18. szám alatti lakosok méltányossági kérelmét elutasítja, mert a
1993. évi LXXVIII tv. és a módosított
6/1994./II.23./KT. számú rendelet alapján
a határozott idıre/ munkaviszony idejére /
kiutalt bérlakások visszaadása miatt a
bérlıt egyszeri használatbavételi díj
visszatérítés nem illeti meg.
Határidı: azonnal
Lakásfenntartási támogatás fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslatok közül az "
A" alternatíva elfogadását javasolta a testületnek.
A Képviselı-testület a határozati javaslat " A " alternatíváját 13 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett elfogadta
és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
özv. Tímár Gergelyné Gyomaendrıd, VII. kerület 1. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezési kérelmét elutasítja, egyben a Szociális és Egészségügyi Bizottság
191/1/1994./VIII.22./ számú határozatát
helybenhagyja.
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
özv. Tímár Gergelyné 1994. június 23án kérelemmel fordult hivatalunkhoz, melyben kérte, hogy a megemelkedett önkormányzati bérlakások lakbérének kompenzálása
címén, lakásfenntartási támogatást állapítsunk meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
8/1994./III.12./KT. számú rendelettel módosított 16/1993./V.19./KT. számú rendeletnek a 32. § /1/ bekezdése alapján, nevezett részére 1.250.-Ft/hó lakásfenntartási támogatást állapított meg.
özv. Tímár Gergelyné a megállapító
határozatban szereplı összeg ellen fellebbezéssel élt, kérve további 250.-Ft/hó támogatás megállapítását, azzal az indoklással, hogy a megemelt lakbér, valamint a
megélhetés jelentıs anyagi terhet jelent a
család számára.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a benyújtott fellebbezést felülvizsgálta
és megállapította, hogy a rendelet alapján
a támogatás összege helyesen lett megállapítva, méltányossági jogkörével élni nem
kívánt, ezért a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 19/1/1994./VIII.22./számú határozatát helybenhagyta, nevezett fellebbezési kérelmét elutasította.
Határidı: 1994. november 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
/ Dr. Kovács Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı /
Átmeneti segély fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése
után javasolta a testületnek a átmeneti segély iránt benyújtott kérelem elutasítását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi döntést hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Demeter Zoltán Gyomaendrıd, Sugár u. 25.
sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja,
a VI.1333-2/1994. ikt. 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.
INDOKLÁS
Nevezett kérelmét a képviselıtestület a módosított 16/1993./V.20./ Kt.
sz. rendelet 6. § /2/ bekezdésben foglaltak alapján utasította el, amely kimondja,
hogy átmeneti segély téli tüzelı támogatás
nem adható abban az esetben, ha a kérelmezı lakásfenntartási támogatás kap.
Határidı: 1994. december 17.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Rekline Stúdió üzleti ajánlata
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, a képviselı-testület döntése azért is fontos
mivel a rádióstúdió mőködtetéséhez a frekvencia kiépítésére a
pályázatot be kell nyújtani még ebben az évben. Amennyiben a
képviselı-testület úgy dönt, hogy támogatja a rádió kiépítését
csak abban az esetben kell a támogatást megadni, amennyiben
Rekline Stúdió megnyeri a pályázatot. Természetesen a kért támogatás a jövı évi költségvetést terhelné.
A maga részérıl az elgondolást egy jó kezdeményezésnek tartotta mivel ezáltal a lakosság naponta friss információhoz, hírekhez juthat. Megkívánta jegyezni, hogy a Dévaványa polgármestere is támogatásáról biztosította a Rekline Stúdiót a rádióalapítást, illetve mőködtetését illetıen.
Ezt követıen kérte a testület témával kapcsolatos véleményét.
Hunya Lajos képviselı a maga részérıl nem támogatta a Rekline
Stúdió kérelmét. Kétségtelen tény, hogy az embereknek szüksége
van a kultúrára, de akkor amikor vitatott egy szakrendelés beindítása mert nincs rá pénzügyi fedezet, akkor hogyan tudnának
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a nicsbıl és leendı nincsbıl egy ilyen beruházást támogatni.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy jelen helyzetben a képviselı-testület részérıl egy elvi döntésre
van szükség.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a kezdeményezést csak támogatni lehet, mert ha a város egy vállalkozásbarát politikát akar csinálni ez a legkiválóbb alkalom arra,
hogy a város gazdagodjon egy helyi rádióstúdióval.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, mivel jelen esetben egy
szándéknyilatkozatról van szó véleménye szerint a képviselıtestület nyugodtan megszavazhatja. A következı testület feladat lesz, hogy megállapodást kössön a Rekline Stúdióval a támogatás feltételirıl.
/ Hornok Lajosné képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
Szeretı Béla bizottsági elnök egyetértett az elıtte felszólalókkal, az elvi határozat meghozatalát támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek határozatban rögzíteni miszerint a képviselıtestület helyi rádióstúdió létrehozását támogatja. A támogatás
összegérıl az 1995. évi költségvetés ismeretében a következı
képviselı-testület dönt.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot 16 fı igen szavazattal, 1 fı ellenszavazattal elfogadta, és az alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
helyi rádióstúdió létrehozását támogatja.
A támogatás összegérıl az 1995. évi
költségvetés ismeretében a következı képviselı-testület dönt.
Határidı: az 1995. évi költségvetés tárgyalása
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaszolg Kft prémium kifizetésének jóváhagyása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba
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jegyzı úrnak.
Csorba Csaba jegyzı felszólalásában hangsúlyozta, hogy képviselı-testület a 27/1994./II.08./ számú határozatában határozta
meg a Kft ügyvezetıjének prémium feladatait, illetve, hogy
amennyiben a prémium feladatban vázolt munkák 50%-a elvégzésre
kerülnek, úgy a Kft ügyvezetıje részére elıleg 50% kifizethetı
július 31.-ig. A Kft. által benyújtott adatok alapján látható,
hogy a meghatározott feladatokat teljesíteni tudja. Jelen
esetben a testületnek nincs más feladata, mint a Kft. által
benyújtott tájékoztatót tudomásul venni.
Miután több hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem
hangzott el, dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója részére
kiírt prémium feladat elvégzésérıl készült tájékoztatót fogadja el.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadva az
alábbi döntést hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója részére kiírt prémium feladat elvégzésérıl
készült tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a következıkrıl tájékoztatta
a tisztelt képviselıket. Az elmúlt napokban levél útján kereste fel a Hıtechnikai és Gépipari Kft. vezetıje melyben kéri az
önkormányzatot mint tulajdonost, hogy járuljon hozzá a Fı út
140. szám alatti ingatlan nyereség terhére történı megvásárlásához.
Dr.Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt testületet,
hogy a Hıtechnikai és Gépipari Kft. ingatlanvásárlásához járuljon hozzá.

A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyetértett, az alábbi döntést hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/1994./XI.17./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárulását adja a Hıtechnikai és Gépipari Kft. ingatlan vásárlásához.
A Kft. nyeresége terhére vásárolja
meg a Gyomaendrıd, Fı út. 140. számú ingatlant.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester át
adta a szót Dógi János etnikai szószólónak.
Dógi János etnikai szószóló felszólalásában köszönetét fejezte
ki a képviselı-testületnek, a Polgármester úrnak és a Jegyzınek, hogy négy éven keresztül részt vehetett a testület munkájában. Szeretné, ha a jövıben is együttmőködhetnének és támogatnák a kisebbségi önkormányzat létrejöttét.
Végezetül dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a képviselık részvételét, hozzászólásaikat, az ülést bezárta.

K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

dr. Valach Béla
hitelesítı
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