Gyomaendrıd Város Önkormányzata
1/1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. január 26i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, dr. Kovács
Béla alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,
Hanyecz Margit, Katona Lajos, Kovács Kálmán,
Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, dr.
Szendrei Éva, Tótka Sándor, Tótka Sándor, dr.
Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László megbízott
aljegyzı, Balog Károlyné, Kurilla János, Nagy
Istvánné, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné, Tímárné
Binges Irén csoportvezetık, dr. Debreceni Gizella, dr. Varga Imre jogász, Józsa Béla könyvvizsgáló,
az önkormányzati intézmények vezetıi, pártok,
társadalmi szervezetek képviselıi, érdeklıdı
állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a Képviselıtestület tagjait, a meghívott vendégeket, és mindazokat akik
érdeklıdnek a testület munkája felıl. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, hiszen jelen van valamennyi megválasztott
képviselı.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek felkérte Katona Lajos és dr.
Valach Béla képviselı urakat.
Mindezek után bemutatta a tisztelt testületnek dr. Varga Imre
urat, aki az önkormányzat jogászi feladatait látja el, és
Józsa Béla könyvvizsgáló urat. Elmondta, mindketten hosszabb
ideje látnak el olyan feladatokat, melyekre felkérik, és mind
az elızı testület, mind pedig a Hivatal számít a jövıben is a
munkájukra.
Ezt követıen röviden beszámolt

a decemberi alakuló ülés óta
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eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
-Január elsı napjaiban a Polgárırség tagjaival találkozott, majd január 20-án az alpolgármester úrral részt
vettek a Polgárırség által szervezett vacsorán.
-Január 5-én a bizottsági elnökökkel tartottak egy költségvetést elıkészítı megbeszélést.
-Január 6-án került sor a kisebbségi önkormányzat alakuló
ülésére. A kisebbségi önkormányzat megválasztotta elnökét
és elnökhelyettesét.
-Több alkalommal tárgyalt Sipos tiszteletes úrral, aki
testületi ülésen is szeretne szót kérni.
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-Január 13-án a Közúti Igazgatósággal tárgyaltak, illetve
ezt megelızıen került sor a Erzsébet Ligethez vezetı hídon elhelyezett szobor avatására.
-Január 16-án vállalkozókkal találkozott, melyen részt
vett Szılısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony is.
-Január 26-án délelıtt tárgyalt a Gyulai Húskombinát képviselıjével, melynek eredményeként a Kisréti Gyógyszálló
Rt. részére lehetıség nyílik egy irodahelyiség biztosítására.
Az utóbbi két hétben zajlottak a bizottsági ülések a költségvetési koncepció kidolgozásáról. Ezek jelentıs részén részt
vett. A költségvetés elıkészítéséhez kapcsolódóan egyeztetı
megbeszélésen vett részt a Mővelıdési Házban, ahol is arról
egyeztek meg, hogyan illeszthetı be a Mővelıdési Központ alaptevékenységébe a néptánc alapítvány munkája.
Sem az alpolgármester úrnak, sem pedig a bizottsági elnököknek
napirend elıtti bejelentésük nem volt.
Hanyecz Margit képviselı asszony a napirendek tárgyalása elıtt
javasolta, hogy az önkormányzat mezıgazdasági bizottsága nézze
át mekkora terület került, illetve kerül az a kárpótlás során
magántulajdonba, mekkora terület kerül az önkormányzat tulajdonába, összesen hány AK lett kimérve, hány ha területre kötött az önkormányzat bérleti szerzıdést. Mindezt a mezıgazdasági bizottság elıkészítése után javasolta napirendre tőzni.
Kérte kivizsgálni a Lenin Tsz földeladásának körülményeit.
Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, a Földkiadó Bizottságok munkájának vizsgálatára az önkormányzatnak nincs jo-
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ga, csupán tájékoztatást kérhet munkájukról.
A Földrendezı Bizottságot a Mezıgazdasági Bizottság beszámoltathatja. Javasolta, hogy a
téma a márciusi testületi ülésen
kerüljön tárgyalásra.
Dr. Frankó Károly polgármester mindezek után javaslatot tett
az ülés napirendjére, mely teljes mértékben megegyezett a meghívóban feltüntetettel.
1./

A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2., 5., 6. számú mellékleteinek módosítása

2./

A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb
díjairól szóló 4/1991./III.29./KT. számú rendelet többször módosított 1. számú mellékletének módosításáról
A köztisztaságról szóló 23/1992./VII.01./KT. számú rendelet 2. számú mellékletének módosításáról

3./

4./

Az önkormányzati mérlegek használatáról szóló
35/1992./IX.24./KT. számú rendelet 1. számú mellékletének
módosítása

5./ Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1995. évi költségvetésének koncepciója
6./

Igazgatói pályázatok kiírása

7./

Aljegyzıi pályázat elbírálása

8./

Bejelentések

1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2., 5., 6. számú mellékleteinek módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a módosításokat
az illetékes bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják.
Miután a testület részérıl kérdés nem vetıdött fel, így javasolta az elıterjesztés elfogadását, illetve, hogy az önkormányzatok bizottsági tagságára vonatkozó határozati javaslatokat, majd pedig a a rendelet-tervezetet fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással az
alábbi határozatokat hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság nem képviselı bizottsági tagjának Dógi Józsefné kisebbségi önkormányzati képviselıt megválasztja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képvielı-testülete
2/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselı tagjának Rácné Dógi Piroska kisebbségi önkormányzati képviselıt megválasztja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási
Bizottság nem képviselı bizottsági tagjának
Rácz Imre kisebbségi önkormányzati képviselıt
megválasztja.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügy Bizottság nem képviselı bizottsági tagjának Dógi János kisebbségi önkormányzati képviselıt megválasztja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel
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Foglalkozó Bizottság nem képviselı bizottsági
tagjának Botos János kisebbségi önkormányzati
képviselıt megválasztja.
Határidı: azonnal
A határozathozatal után a
zattal megalkotta

Képviselı-testület egyhangú szava-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1/1995./..../ KT. számú
rendeletét
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2., 5., 6. számú mellékleteinek
módosításáról.
2. A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb
díjairól szóló 4/1991./III.29./KT. számú rendelet többször módosított 1. számú mellékletének módosításáról
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend szóbeli kiegészítésére felkérte Csorba Csaba jegyzıt.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a tisztelt testületet arról,
miszerint Tímár Lajos vállalkozó az egy útra szóló vonaljegy
árát 30 Ft-ban javasolta meghatározni.
Hangsúlyozta, a vállalkozó ennek ellenére nem nyújt be többlet
támogatási igényt az önkormányzat felé.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a kiegészítést kérte a testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
A polgármester javaslatának megfelelıen a Képviselı-testület
egyhangú szavazással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2/1995./.../KT. számú
rendeletét
A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjairól szóló
többször módosított 4/1991./III.29./KT. számú rendelet
1. sz. mellékletének módosításáról.
3. A köztisztaságról szóló 23/1992./VII.01./KT. számú rendelet
2. számú mellékletének módosításáról
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában elmondta,
amennyiben az önkormányzat a kommunális adó mértékét némileg
megemelné, ez fedezetül szolgálna a kukás szemétszállítás dí-
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jának és a lakosságnak nem kellene a szolgáltatásért külön is
fizetni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a maga részérıl - figyelembe
véve az Alkotmánybíróság határozatát is - a lakosság részérıl
fizetendı díjtételt magasnak tartja. Módosító javaslattal élt,
és javasolta a lakossági személyszállítási díjat 100 Ft/hó
összegben, illetve a lakótelepi lakások esetében 120 Ft/hó
összegben meghatározni. Felhívta a testület figyelmét a Kft.
által benyújtott költség kalkulációra, melyben néhány tételt
túlzottan magasnak tartott, többek között az építésvezetı általános költségét, illetve a központi költség mértékét. Amenynyiben e két tétel csökkentésre kerülne, úgy a kft. a szemétszállítási díj általa javasolt összegével nem lenne veszélyeztetve. Javaslatát annál is inkább indokoltnak tartja, miután
a fenti összeg ÁFA nélküli összeg, illetve a lakosság az ÁFA-t
vissza sem igényelheti.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı javasolta, hogy az
önkormányzati intézmények részére ne kerüljön emelésre a szemétártalmatlanítási díj.
Nagy Pál képviselı, mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje reflektálva elmondta, a Kft. a költség kalkuláció összeállításánál
így is jóval alacsonyabb általános költségeket vesz figyelembe, mint egyéb vállalások esetében.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint a módosító javaslatot
figyelembe véve az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy
dönteni tudjon. Ezért javasolta, hogy a napirendet vegyék le
napirendrıl és a következı ülésen térjen rá vissza.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
rendelet-tervezetet vegye le napirendrıl, és kérje fel a Pénzügyi Bizottságot az elhangzottak alapján átdolgozni a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadva a polgármester javaslatát az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1995./I.26./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Köztisztaságról szóló többször módosított
23/1992.VII.01./KT. számú rendelet módosítását
napirendrıl leveszi.
A Képviselı-testület felkéri a Pénzügyi
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Bizottságot a rendelet-tervezetben szereplı díjtételek felülvizsgálatára, majd a
rendelet-tervezet ismételt testület elé
terjesztésére.
Határidı: 1995. február 28.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Katona Lajos bizottsági elnök
4. Az önkormányzati mérlegek használatáról szóló
35/1992./IX.24./KT. számú rendelet 1. számú mellékletének módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester miután a képviselık részérıl
kérdés nem merült fel, javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen a tervezetet
elfogadta és egyhangú szavazással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 4/1995./.../KT. számú
rendeletét
az önkormányzati mérlegek használatáról szóló
33/1992../IX.24./KT. számú
rendelet módosításáról
5. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1995. évi költségvetésének
koncepciója
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában elmondta, az
önkormányzat bevétele 790 millió forint, ezzel szemben jóval
nagyobb kiadási igény merült fel a költségvetés készítése során. Sajnos ahhoz, hogy az önkormányzat mőködıképes legyen
több millió forint hiányzik. A testületre komoly felelısség
hárul, amikor a jogos intézményi igényeket kell rangsorolnia.
Tény, hogy évek óta elmaradtak az intézmények felújításai, pedig igazán szükség lenne rá. Természetes az is, hogy a képviselı-testület valamennyi tagja szeretne eredményt felmutatni,
szeretnék, ha a város tovább fejlıdne, igazi városi arculatot
nyerne.
Súlyosbítja az önkormányzat helyzetét a magas munkanélküliség,
az hogy egyre többen kerülnek ki a munkanélküli ellátásból.
Sajnos a városban alacsonyak a jövedelmek, így az SZJA bevétel
is alacsony, ugyanakkor az önkormányzattal szemben támasztott
igények magasak.
Szeretnék a megkezdett közmővesítési programokat folytatni,
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azonban sajnos fejlesztésre szinte nem is marad fedezet.
Mindezek után felkérte Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetıt, az elıterjesztés kiegészítésére.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozta, a rendszerváltás óta
a legnehezebb költségvetési év elıtt áll az önkormányzat. Addig, amíg a központi költségvetés lehetıséget biztosított 9192-ben arra, hogy az intézményhálózatot az önkormányzat fejlessze, illetve szinten tartsa, addig 93-tól különbözı megszorítások történtek, pl. az ÁFA törvény hatálya alá kerültek
olyan feladatok, amelyek korábban mentesek voltak. Az állami
hozzájárulás mértéke 93 óta nem változik, az ellátottak száma
pedig csökkent. A céltámogatási rendszer is változott. Ugyanakkor a koncepció elkészülte óta történtek olyan dolgok, melyek befolyásolják a költségvetést, például a Békés Megyei
Vízmő Rt.-vel kötött megállapodás a kötbérigénnyel kapcsolatosan. A megállapodásból következıleg a piaci szennyvízfejlesztésnél 2,6 millió forint marad meg. Vannak olyan kiadások,
amelyek kötelezettséget jelenteken az önkormányzat számára,
többek között a szennyvízhálózat mőszaki ellenıri díja, vagy a
Blaha úti szennyvízvezeték tervezésénél számszaki hiba történt, ez további 1 millió forintot jelent. Lényegében tehát a
felszabadult 2,6 millió forintból 489 ezer forint az, ami felszabadul. Felhívta a testület figyelmét arra is, miszerint a
Polgármesteri Hivatal költségvetése bázis szemlélettel került
tervezésre, így közvilágítás szakfeladatnál elıre látható a
hiány. Ugyanakkor a koncepció nem tartalmazza a hitel kamatnövekedését, mely az év végére elérheti a 34 %-ot is. A jelenlegi 30 %-os kamatteher is 1,5 millió forint többlet kiadást
jelent.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
arra is, hogy az önkormányzat még 1992-ben kötelezettséget
vállalt a református egyház ingatlanjainak visszaadásával kapcsolatban. Akkor a garanciavállalás a református iskola beindításához kapcsolódott, azonban azóta újabb elképzelés van,
miszerint szociális otthont szeretne a református egyház indítani az önkormányzat támogatásával. Tudni kell azt - hangsúlyozta a polgármester, hogy a jelenlegi szociális hálózat
fenntartása is sokba kerül a városnak. A város nagyon sok önként vállalt feladatot lát el. Ugyanakkor az is tény, hogy az
elızı önkormányzat is vállalt kötelezettséget az 1995-ös évre,
melybıl, a földhivatal épületvásárlása, illetve a Bethlen Gábor iskola részére a kollégiumi férıhely növelését szolgáló
épületvásárlás már megtörtént. A REKLINE Stúdió részére adandó
támogatás az, amelyet esetleg vissza lehet vonni fedezet hiányában, illetve miután csak idıszaki rádió alapítására nyílna
lehetıség. A rádió támogatásának esetleges fedezete lehetne a
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Gyomaendrıdi Híradó megszüntetésével felszabaduló összeg, természetesen csak abban az esetben, ha az önkormányzat a lapot
meg kívánná szüntetni.
Elmondta, a bizottságok, a Városfenntartási Bizottság kivételével a koncepció I. alternatíváját elfogadták, tárgyalásra
alkalmasnak tartották.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a bizottság döntését indokolva elmondta, amennyiben a fejlesztések elmaradnak, nem biztos,
hogy a céltámogatással nyert összeget az önkormányzat megkaphatja. Véleményük szerint legalább egy minimális fejlesztést
végre kell hajtani, hogy a céltámogatástól ne essen el a város. Ugyanakkor elodázhatatlan az úthálózat fejlesztése. Nehezményezte, hogy a lakossági közmőtársulások támogatására sem
tartalmaz fedezetet a koncepció. Nem ért egyet a 95 %-os intézményi fedezet biztosításával sem, hiszen ez nem egyenlı
terheket jelentenek az intézmények részére.
Nagy Istvánné csoportvezetı egyetértett azzal, ha a fejlesztések elmaradnak, az bizonyos fokú visszafejlıdést eredményez.
Természetesen a Hivatal is azt szeretné, ha látványos eredmények születnének, de azt látni kell, hogy a 95-ös esztendı nem
alkalmas erre. A szennyvízhálózat fejlesztési céltámogatással
kapcsolatban hangsúlyozta, az önkormányzatnak 97-ig joga van a
céltámogatási összeget visszaigényelni, illetve a Blaha úti
szennyvízhálózatra történt is már visszaigénylés. Véleménye
szerint lakossági hozzájárulással és az állami támogatással
ebben az évben is lehet minimális fejlesztést végrehajtani e
területen.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a költségvetésben
fejlesztési célra egyedül a Blaha úti szennyvízhálózat minimális fejlesztésére, illetve a a gyomai piacnál a szennyvízrendszer kiépítésére van fedezet. Ennél többre ebben az évben
nincs lehetıség.
A költségvetés tervezése során felvetıdött, esetlegesen ebben
az évben lemond az önkormányzat a szúnyogirtásról. Véleménye
szerint errıl teljes mértékben nem szabad lemondani, legalább
az üdülıterületeken permetezni kellene.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke hangsúlyozta, nagyon
nehéz a feladata az önkormányzatnak a költségvetés készítése
során a kiadási és bevételi oldalt egyensúlyba hozni. Ez azért
is nehéz probléma, mert igény szinten sokkal több pénzre lenne
szükség.
A költségvetés elıkészítése során a hitelfelvétel lehetısége
is felmerült. Véleménye és a Pénzügyi Bizottság véleménye
szerint, akkor, amikor az önkormányzatnak 12 % fejlesztési hi-

9

tele van, a hitelállományt nem szabad tovább növelni. A fejlesztési célú hitel felvételével azért sem értenek egyet,
mert a felvett hitel és annak járulékai tovább növelnék az önkormányzat, illetve a következı önkormányzat terheit. A meglévı hitelállomány önmagában is nagy terhet jelent az önkormányzatnak. Az állami bevételeket, normatívákat figyelembe véve
nem tudni meddig folytatható ez így. Az önkormányzatok ki vannak szolgáltatva az országos politikának. Ha ez így megy tovább, önkormányzatok sora megy tönkre. A helyi bevételek vonatkozásában át kell tekinteni mit is lehet tenni. Számba kell
venni az önkormányzati vagyont, a mővelésbe vonható területeket, azok hasznosítását. Ezek felülvizsgálata után némi bevétel növekedésre lehet a következı években számítani. Az önkormányzatnak minden lehetıséget meg kell ragadnia, hogy minél
több bevételre tegyen szert. A szolgáltatások tekintetében arra kell törekedni, hogy azok piaci áron történjenek. A jövıben
szigorúbban kell venni a különbözı bírságolásokat. Ugyanakkor
felül kell vizsgálni a helyi adózási rendszert. A jelenlegi
rendszer nem igazságos, vannak olyanok akik nem fizetnek, vagy
nem olyan mértékben fizetnek adót, mint ahogy fizethetnének.
Példaként említette a csıdbement mezıgazdasági üzemekbıl alakult kisebb-nagyobb vállalkozásokat. Ennek azonban ebben az
évben szintén nem lesz kihatása.
Miután a bevételi oldal növelésére nincs lehetıség, így csak
a kiadásból kell lefaragni. A meglévı intézményhálózatot természetesen fenn kell tartani, intézmények bezárását nem vállalja fel senki. A Pénzügyi Bizottság az I. alternatíva elfogadását javasolja azzal, hogy az intézmények a támogatás idıarányos részét kapják meg az I. félévre vonatkozóan, és az
egész intézményrendszert át kell tekinteni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint az önkormányzat olyan költségvetést fog elfogadni, amely az intézmények mőködését kritikussá teszi. Véleménye szerint jelezni
kell a Kormány felé a különbözı érdekképviseleteken keresztül,
hogy ilyen költségvetési pozícióban a vidék teljesen ellehetetlenül. A szociális és egészségügyi költségvetést tragikusnak találja. A szociális háló napjainkra már pókhálónak sem
nevezhetı. A lakásépítési támogatásra 4 millió forint maradt,
amelybıl a jogos igényeket sem tudják kielégíteni. Illetve az
elmúlt évben már néhány elutasításnál kötelezettséget vállaltak ezévre. A kialakított CT telepen három éves beépítési kötelezettséget írt elı az önkormányzat, és ha mindezeket figyelembe veszi a bizottság ezen a szakfeladaton szinte nem is marad pénz. A szociális juttatás is alulkalkulált. Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyezésnél a 800 Ft-os nyugdíjemeléssel számolt, a valóságban azonban 920 Ft-os nyugdíjemelés volt. Így a szociális kiadás itt is emelkedni fog. Az
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egészségügy vonatkozásában szintén alulkalkulált a költségvetés. Az ügyeleti gépkocsi beszerzésére 800 ezer forint került
betervezésre, ugyanakkor egy új gépkocsi 1.050.000 Ft. Orvosi
gép-mőszer beszerzésre gyakorlatilag a város évek óta csak a
céltámogatási rendszerkihasználásával tudott fedezetet biztosítani.
A költségvetés elıkészítése során a polgármester úr azt mondta, minden bizottság adja meg mit szeretne. A Szociális Bizottság ebben az évben az endrıdi városrészben szeretné a fogászati rendelıt kialakítani, majd jövıre a gyomai részen.
Nagy problémának látja, hogy nincsenek pontos információk az
Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott feladatokról. A
vállalkozó háziorvosok részérıl is felvetıdött már, hogy mostohán kezeli ıket a város, szeretnének egy új orvosi rendelıt.
Belátható idın belül persze erre pénze nem lesz az önkormányzatnak. A Szociális Bizottság a már jelzett problémák miatt
további 1.730 ezer forintot kér a költségvetésbıl.
Dávid István képviselı felszólalásában elmondta, hogy közvélemény kutatást végzett az érintett lakosság körében a Blaha úti
szennyvíz csatorna további építésével kapcsolatban. A lakosság
igenis várja és igényli a szennyvízcsatorna további építését.
A maga részérıl csatlakozik a Valach képviselı úrnak és a Városfenntartó és fejlesztı bizottságnak a koncepcióról alkotott
véleményéhez.
Véleménye szerint a koncepció nem tartalmazza tisztán és világosan azt, hogy mennyi pénz van az endrıdi és mennyi a gyomai
részre. Megítélése szerint az endrıdi rész esetében további
lemaradás lesz a gyomai részhez viszonyítva, pedig a polgármester úr a választások idején felzárkózást ígért.
Ezen kívül luxusnak tartotta, hogy 1.5 millió forintot költsenek a városházán légkondicionáló berendezésre.
A piac területén lévı pavilonok építése késıbb kezdıdött, mint
a Blaha úti szennyvíz csatorna építése ezért inkább annak
folytatását javasolta a piac közmővesítése helyett.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a költségvetés
soha nem városrészenként készült, mindig is egységes
Gyomaendrıdben gondolkozott és tervezett a terület. Ami a piactéren lévı területeket illeti, annak idején az önkormányzat
a területeket, mint közmővesített területet értékesítette, tehát kötelezettségének eleget kell tenni.
Természetesen a felzárkózási igények továbbra is jogosak, a
törekvés, a szándék meg van most is, azonban látni kell azt,
hogy ebben az évben nincs fedezet nagyobb fejlesztésekre.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a hivatal Mőszaki csoportja
készített egy kimutatást a Blaha úti szennyvíz csatorna épí-
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tésre vonatkozóan. Összesen 2.241 m csatorna épült, erre 117
bekötés történt, az érintett lakások száma 87.
Mindenképpen figyelembe kell vennie a városnak, hogy jelenleg
nincs abban a helyzetben, hogy további fejlesztési hitellel
terhelje a költségvetést.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke a bizottság nevében kívánt szólni.
Vizsgálva a költségvetést azt tapasztalta, hogy a városnak a
mőködtetését az 1994. évi szinten mindenképpen biztosítani
kell attól függetlenül, hogy az energia árak emelkedtek.
A költségvetési intézmények az össz költségvetésen belül 533
millió Ft-tal tudnak gazdálkodni. Amikor döntenünk kell tudnunk kell azt is, hogy milyen hatása lesz majd a hozott döntésnek.
A testület felvállalta, hogy a várost és az intézményeket mőködtetni kell. A kettı között kell az egyensúly megtalálni,
amely jelenleg úgy néz ki, hogy az 5 %-os csökkentéssel talán
megoldható. Természetesen ez a csökkentés már elkezdıdött akkor amikor az intézmények dologi kiadásait 4 %-kal csökkentették. Jelenlegi helyzetben nincs különbség téve dologi kiadás
és bér között.
Az intézmények eddig is megpróbáltak gazdálkodni a rájuk szabott pénzekbıl, ki a bérbıl tudott megtakarítani, ki a dologiból és volt aki mindkettıbıl.
Ahhoz, hogy az intézmény vezetık ne kényszerüljenek létszámcsökkentésre valamiféle ésszerő javaslatot kell kidolgozniuk,
mint például csoport összevonások, túlóra megtakarítások.
Tehát elmondható, hogy az I. alternatíva feladja a leckét valamennyi intézmény számára. A nehézség az, hogy lesznek olyan
kiadások amelyeket nem lehet csökkenteni. Jó lenne, ha a képviselı-testület legalább az alapvetı feladatokra biztosítaná a
költségeket, bér, főtés, világítás. Ezért kérte a bizottság,
hogy fél év után vizsgálják meg, hogy egyes intézményeknél hogyan alakulnak a költségek, és az akkori tapasztalatok és információk birtokában esetleg okosabb döntést tud hozni a testület bizonyos területeken. Lényegében jó lenne tartalékot képezni, amennyire lehetséges. A koncepció társadalmi megvitatása során is merülhetnek fel problémák, ugyan is némely intézmények esetében nincsenek összhangban a bevételek és kiadások
a bevételek rovására.
A beszélgetések során több ésszerősítési javaslat is felmerült, melyeket már az elızı testület is tárgyalt, ilyen például a két általános iskola összevonása.
A koncepció tárgyalása során erısen meglett csonkítva a sportra szánt összeg, hiszen a tavalyi évben erre a feladatra fordított 6 millió forint helyett 4.5 millió forintot javasoltak.
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az hogy a sportra az
elmúlt évi összeghez képest kevesebbet javasolnak nem azt jelenti, hogy az önkormányzat nem akarja a sportot támogatni. A
kérdés csak az, hogy tudja-e az önkormányzat a két futballcsapat által igényelt összeget biztosítani.
A polgármester ezt követıen átadta a szót Sipos Tas Töhötöm
református lelkész úrnak.
Sipos Tas Töhötöm református lelkész megköszönte a felszólalás
lehetıségét majd röviden ismertette az egyház szándékát.
A Fı úton lévı volt ipari iskola és a mellette álló épület ebben az évben visszakerül az egyház tulajdonába. Az önkormányzat és az egyház között létrejött egy megállapodás mely többek
között arról szól, hogy az ingatlanok felújított állapotban
kerülnek visszaadására az egyház részére, melyre sajnos az önkormányzatnak nincs pénze, így jelenleg a két épület használhatatlan állapotban van.
1992-ben az egyház a tulajdonát képezı 2. sz. Általános iskola
fıépületérıl valamint a Kisréti úton lévı óvoda épületérıl lemondott. Az egyház és az önkormányzat között született megállapodás szerint az ingatlanok kártalanításaképpen kapna az
egyház 10 millió forintot, mely összeget az önkormányzat megelılegezne az egyház részére amit majd a minisztériumtól viszszaigényelhet. Természetesen a minisztérium minden ilyen jellegő igényt ki fog elégíteni, a kérdés csak az, hogy mikor.
Az elmúlt választásokig minden igényt kielégített a minisztérium a miniszterelnök úr ígérete szerint az igények további
kifizetésére is hamarosan sor fog kerülni.
A megállapodásban szereplı 10 millió Ft-os összeg felét a tavalyi évben kellett volna megkapnia, míg a másik felét az idei
évben kell az egyház részére kifizetni.
Az egyházi testület beszélgetést folytatott arról, hogy a
visszakapott ingatlanokat milyen célra kellene felhasználni. A
testület végül arra az álláspontra jutott, hogy egy olyan intézményt kell létrehozni amelyre nagy szükség van, nevezetesen
egy idısek szociális otthonát. Ezen szándékkal felkereste a
Zsinat elnökét aki támogatásáról biztosította.
Tehát az egyháznak szüksége lenne a megállapodásban meghatározott kártalanítási összeg elsı felére ahhoz, hogy a visszakapott ingatlanok rendbehozatalát, átalakítását ebben az évben
el tudják kezdeni.
Kérte a testület megértését, támogatását.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítve a lelkész úr által elmondottakat hangsúlyozta, tulajdonképpen nem két épületrıl mondott le
az egyház, hanem lemondott a Hısök úti épületérıl melyet jelenleg a Mezıgazdasági iskola hasznosít, valamint lemondott a
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Zeneiskola épületérıl is. Ez azt jelenti, hogy ha 1992-ben a
képviselı-testület úgy döntött volna, hogy visszaadja ezeket
az épületeket az egyháznak a gyomai rész oktatáshelyzetét teljesen felborította volna. Tulajdonképpen ezért vállalta fel a
testület azt, hogy a 10 millió forintos kárpótlást az állami
döntéstıl függetlenül felvállalja és ezzel az épületek az önkormányzat tulajdonába kerülhetnek.
A másik dolog amit vizsgálni kell a döntés során, hogy az egyháznak a visszakapott ingatlanokra vonatkozó szándéka eltér
attól a korábbi szándékától amelyre az elızı testület a döntéseit hozta. Nevezetesen az egyháznak az akkori szándéka az
volt, hogy az épületeket iskola céljára kívánja hasznosítani.
Tehát mérlegelni kell a testületnek, hogy az egyház ezen eltérı célját is hasonló szinten és ütemben kívánja támogatni.
Kétségtelen tény, hogy a város lakossága fokozatosan elidısödik és a szociális igényeket a jelenlegi intézményhálózattal
nem lehet kielégíteni.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke összegezve a koncepcióval kapcsolatosan elhangzott javaslatokat elmondta, rendkívül sok javaslat hangzott el a képviselık részérıl pró és
kontra. A testületnek ezt a koncepciót úgy kellene elfogadni,
hogy azon már ne sokat kellejen változtatni. A Pénzügyi bizottság nevében javasolta a beterjesztett szőkített koncepció
I. alternatíváját további szőkítés mellett - az elhangzottak
alapján - az alábbi sarokszámokkal fogadja el a testület: az
önkormányzat bevétele 810.542.000 Ft, ebbıl 10 millió forint
rövid lejáratú hitel / a rövid lejáratú hitel igénybevételével
a Pénzügyi Bizottság egyetért/, és 810.542.000 Ft kiadás, valamint tartalék. A fentieknek megfelelıen átdolgozott költségvetési koncepciót a testület küldje meg az érdekképviseleti
szerveknek, illetve az önkormányzati intézmények vezetıinek
véleményezésre.
Balázs Imre képviselı az alábbi észrevételekkel élt a koncepcióval kapcsolatban. Nem értett egyet a Kulturális bizottság
javaslatának azon részével, hogy a két futball csapat ne
egyenlı arányban részesedjen. Véleménye szerint a futballcsapat támogatására szánt összeget- amelyet nem tartott elegendınek, hiszen az csak a létesítmények fenntartására lesz elegendı - egyenlı arányban kellene elosztani.
A bevételek növelése érdekében fokozottabban kellene takarékoskodni, véleménye szerint megfelelı takarékossággal 20 %
megtakarítást is el lehetne érni.
Ugyancsak a bevétel növelésére célszerő lenne kidolgozni az
érintett bizottságoknak egy olyan javaslatot, hogy például egy
mezıgazdasági tevékenységbıl álló vállalkozás folytatása mit
jelentene az önkormányzatnak.
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Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Hornok Ernı urat a
Rekline Stúdió vezetıjét néhány szóban tájékoztassa a testületet arról, hogy milyen fejlemények születtek a helyi rádió kiépítésével kapcsolatban.
Hornok Ernı a Rekline Stúdió vezetıje elmondta, véleménye szerint a helyi rádió támogatására olyan megoldást lehetne találni, hogy a képviselı-testület ideiglenesen szüneteltetné a
Gyomaendrıdi Híradó megjelentetését és az ott megtakarított
összeget a rádió stúdió támogatására fordítaná, melynek kiépítése a jelenlegi árviszonyok szerint 5 millió Ft+ ÁFA kerülne.
Ennek fejében a Szóbeszéd felajánlaná, hogy az önkormányzat
részére biztosít havi 4 oldalt az önkormányzati hírek megjelentetésére.
Dr. Frankó Károly polgármester arra a kérdésre kért választ,
hogy amennyiben az önkormányzat nem tudja biztosítani az ígért
2 millió forintos támogatást, mennyi az az összeg amivel a rádió adó kiépítését el lehet kezdeni?
Hornok Ernı válaszában elmondta, az eredeti megállapodás szerint az önkormányzat vállalta, hogy biztosítja az össz költség
50 %-át vagyis a 2 millió forintot amelyre szükség is lenne,
mivel idıközben a 4 millió forintos össz költség 5 millió forintra emelkedett.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tudni kell azt, hogy
az önkormányzat egy állandó rádió kiépítéséhez kíván támogatást nyújtani. Értesülései szerint azonban állandó frekvenciát
azok kaphatnak akik már elızıleg ideiglenes frekvenciát mőködtettek.
Az eddig elhangzott vélemények, hozzászólások összegzése után
kérte a testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke által megfogalmazott javaslatot - mely a képviselık véleményét
is tükrözi - fogadják el.
Kérdésként felvetette, hogy a határozati javaslatban meghatározott határidık kivitelezhetık e?
A maga részérıl kissé rövidnek tartotta a határozati javaslatban meghatározott határidıt.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, intézmények részérıl nem jelenthet gondot a képviselı-testület által elfogadásra kerülı
költségvetési koncepció további véleményeztetése. Véleménye
szerint február 14-ig véleményeztethetı az intézmenyekkel és
az érdekképviseleti szervekkel, majd ezen vélemények összegzése után kerülhet ismét a bizottságok majd a képviselı-testület
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elé. Lényegében mind az érdekképviseleti szerveknek mind az
intézményeknek érdeke, hogy az önkormányzatnak minél hamarabb
elfogadott költségvetése legyen.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, az intézményeknek a koncepció tárgyalása során el kell dönteniük, hogy a
csökkentést hogyan oldják meg, bevételt akarnak-e növelni, azt
milyen arányban avagy kiadást akarnak csökkenteni és azt milyen arányban. A végleges költségvetésben ennek már szerepelni
kell.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy
addig amíg nincs elfogadott költségvetési rendelet, a város
tulajdonképpen nem tud mőködni.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, tulajdonképpen
most sor kerül a költségvetés sarok számainak elfogadására.
Tehát lényegében ezeken a sarok számokon már nem kívánunk változtatni a jövıben. Február 23-ig ezeken a számokon belül még
lehet változtatásokat eszközölni és még marad 5 nap a végleges
költségvetés elfogadásához.
Csorba Csaba jegyzı nem értett egyet az eddig elhangzottakkal
mert véleménye szerint itt már csodák úgy sem fognak történni.
Összességében a sarok számok már lényegében úgy sem változnak.
Megítélése szerint február 23-ig kivitelezhetı a koncepció ismételt megvitatása és február 28-án a képviselı-testület részérıl megszülethet a végleges döntés.
Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta az intézmények az 5 %os csökkentést tudomásul veszik.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt képviselıknek, hogy a határidık az alábbiak szerint
kerüljenek elfogadásra.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1995./I.26./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1995.
évi költségvetés koncepcióját 810.542 ezer Ft
bevétellel, ezen belül 10 millió Ft rövid lejáratú hitellel és 810.542 ezer Ft kiadással, valamint tartalékkal javasolja az érdekképviseleti szervek és önkormányzati intézmények vezetıi
részére javasolja megküldeni véleményezésre.
A Képviselı-testült utasítja a Polgármestert,

16

hogy a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésérıl szóló 1994. évi CIV. tv. 96. § /1/ bekezdése alapján az 1995 évre szóló költségvetési rendelet-tervezetet 1995. február 28-ig
nyújtsa be a Képviselı-testületnek.
Határidı:

az érdekképviseleti szerveknek
történı véleményeztetésre:
1995. február 14.
a költségvetési rendelet megalkotására: 1995. február 28.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Tájékoztató az önkormányzat hitel és egyéb tartozásáról
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket a
tájékoztató tudomásul vételére.
A képviselı-testület az önkormányzat hitel és egyéb tartozásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Az 1. számú Általános Iskola igazgatói pályázatának kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetését követıen kérte a témával kapcsolatos észrevételeket,
hozzászólásokat.
Katona Lajos bizottsági elnök felszólalásában elmondta, beszélgetés szintjén már volt szó arról, hogy elvileg szóba kerülhet az 1. sz. és a 2.sz. általános iskola összevonása. Természetesen erre nem kerülhet sor egyik napról a másikra hiszen
rengeteg szempont van amit figyelembe kell venni, azonban nem
szabadna hosszú távra bebetonozni ezt a helyzete azzal, hogy
határozatlan idıre írja ki a testület az igazgatói pályázatot.
A maga részérıl az öt évre történı kiírást is túl hosszúnak
tartotta mert, ha idıközben mégis összevonásra kerül a két iskola az idı elıtti felmondásnak súlyos anyagi következménye
lehet. Éppen ezen bizonytalanságok miatt javasolt egy rövid
idıre- 1 évre történı - pályázat kiírását.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint amennyiben a
következı egy évre esetleg a jelenlegi igazgató kerül megbízásra ez arra utalhat, hogy a képviselı-testület eleve kimondja a két iskola összevonásának szándékát. Ehhez azonban több
fordulós egyeztetı tárgyalásokra lesz szükség az önkormányzat
és az két iskola vezetése, pedagógusai között.
Továbbra is fenntartotta az ezzel kapcsolatos korábbi vélemé-
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nyét miszerint nem támogatja a két iskola összevonását. Az
összevonás hihetetlen nagy ellenállást váltana ki mind a pedagógusok, mind pedig a szülık részérıl. Megszőnne a két iskola
között az az egészséges versenyszellem amely jelenleg fenn
áll. Nem tartotta politikus lépésnek az összevonást valamint
az egy évre történı kinevezést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett az elıtte felszólaló Katona képviselı úr azon véleményével, hogy határozott
idıre -1 évre kell az igazgatói pályázatot kiírni. Amennyiben
nem így dönt a testület, az összevonást elveti legalább 5 évre, s ez a jelenlegi helyzet bebetonozását jelenti!
Dr. Kovács Béla alpolgármester véleménye szerint a pályázat 5
évre történı kiírása nem jelenti azt, hogy a jelenlegi igazgatót ne lehessen további egy évre megbízni amennyiben úgy döntene, hogy vállalja a feladat ellátását.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint ha valakivel
határozott idıre köt szerzıdést a testület és mivel itt közalkalmazottakról van szó így a munkaszerzıdést nem lehet megszüntetni csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással. Tehát ha nem közös megegyezéssel történik a munkaszerzıdés felbontása hanem a képviselı-testület mond fel annak komoly anyagi következményei lesznek.
Várfi András képviselı elmondta a két iskolának az összevonása
több bizottság ülésén is felmerült a költségvetési koncepció
tárgyalása közben. Végül is jelentıs megtakarítást lehetne elérni. A maga részérıl egyetért azzal a javaslattal, hogy a
nyár folyamán ki kell dolgozni az összevonás lehetıségét. Nem
javasolta az igazgatói pályázat 5 évre történı kiírását, az 1
évre történı kiírást támogatta. A nyári átvilágítást követıen,
amennyiben bebizonyosodik az összevonás szükségessége egy iskolaigazgatói állásra írjon ki pályázatot a képviselı testület.
Dr.Frankó Károly polgármester kérdése az volt, hogy hogyan
hajtható végre a két összevonás technikailag.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az összevonás gondolatát, mint ésszerősítést kell kezelni, nem a rosszindulatot kell feltételezni a képviselı-testület részérıl.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl kategorikusan
elzárkózik az elıl, hogy kimondja, a két iskolát össze kell
vonni. Az átvilágítást követıen derülhet majd ki, hogy az öszszevonás megléphetı, vagy nem.
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Azonban továbbra is fenntartotta a korábbi javaslatát, miszerint a lehetıség gondolatát nem lehet elvágni azzal, hogy most
5 évre íjuk ki a pályázatot.
Dr. Szendrei Éva Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke jogilag kívánta megvilágítani az ügyet.
Tulajdonképpen ami jelenleg gondot jelent az az, hogy ha valakivel megköti a testület a határozott idejő munkaszerzıdést
az nem bontható fel a határozott idı lejárta elıtt csak közös
megegyezéssel. Nem szabad elfeledni viszont azt, hogy itt nem
munkaviszony megszőnésrıl, hanem vezetıi megbízatás megszőnésérıl lenne szó. Tehát ebben az esetben nem kell végkielégítést fizetni.
Csorba Csaba jegyzı egyetértett a képviselı asszony által elmondottakkal. Azonban el kellene gondolkodni a képviselıtestületnek arról, hogy azzal szemben aki 5 évre elvállalja az
igazgató állást és utánna közli vele a testület, hogy egy év
múlva nem igazgató mert az intézmény átszervezésre kerül az
nem biztos, hogy egy korrekt döntés.
Czibulka György képviselı véleménye szerint egy évre pedagógiai programot nem tud készíteni egy igazgató.
Dr. Kovács Béla alpolgármester rekonstruálva az elmúlt évek
eseményeit elmondta, az elmúlt évben kiírta a testület 5 évre
az 1. sz. Általános Iskola igazgatói pályázatát. Susányi
Istvánné a jelenlegi igazgató latolgatta, hogy talán elvállalja öt évre holott İ már két év múlva nyugdíjas korú lesz. Ezt
mérlegelve, valamint nyitva hagyva a két iskola összevonásának
lehetıségét Susányi Istvánnét egy évre bízta meg a testület.
R. Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint mind a két
dolog ugyan azt takarja mert vagy egy évre írja ki a testület
a pályázatot és ezzel tiszta helyzetet kíván teremteni, vagy
pedig öt évre írja ki a pályázatot azzal a tudattal, hogy csak
egy évre fogj megbízatást adni.
Megítélése szerint az esetleges összevonás során a kérdés az
lesz, hogy mit kapnak a két iskola pedagógusai az összevonás
miatt.
Csorba Csaba jegyzı megítélése szerint amennyiben a képviselıtestület úgy dönt, hogy meg kell vizsgálni az összevonás lehetıségét, úgy meg kell keresni a jelenlegi igazgatónıt és felkérni, hogy még egy évig vállalja az igazgatói megbízatást,
illetve meg kell hosszabbítani a megbízatást. Minden további
nélkül megvizsgálhatja a testület, hogy megtörténjen ez az
összevonás vagy sem. Amennyiben nem kerül sor az összevonásra,
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értelem szerően ki kell írni a pályázatot. Mindenesetre el
kell dönteni, hogy kíván-e foglalkozni a testület az összevonás lehetıségével vagy sem.
Bere József pedagógus felszólalásában elmondta, Dévaványán kb.
8 éve annak, hogy összevonásra került a két iskola. Amíg a két
iskola külön mőködött, két tantestülete volt csodálatos eredményeket értek el. A gyerekek jól felkészítettek voltak. Azonban a két iskola összevonása után érezhetıen csökkent az oktatás színvonala.
Bátori Gyula képviselı egyetértett azzal a javaslattal, hogy
Susányi Istvánnét bízza meg a testület további egy évre a feladat ellátásával.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint senki nem
akarta prejudikálni a döntést, hogy itt most összevonás lesz
vagy nem. Nyitva szerették volna hagyni annak lehetıségét,
hogy a legkisebb erkölcsi veszteséggel megléphetı legyen ez a
szükséges lépés.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök értelmezése szerint az egy
évre történı megbízással az 1. sz. általános iskola igazgatója elıtt eleve elzárjuk annak lehetıségét, hogy İ töltse be az
esetlegesen összevonásra kerülı iskolák igazgatói posztját.
Giriczné Varga Erzsébet a 2. sz. Általános iskola igazgatója
hozzászólásában elmondta, amennyiben a két iskola összevonásra
kerül nem biztos, hogy pályázni fog az összevont iskola igazgatói állására. Végsı soron kissé becsapottnak érzi magát mivel már az elızı képviselı-testület is foglalkozott az összevonás gondolatával és ettıl függetlenül a 2. sz. általános iskola igazgatói állását mégis 5 évre hirdette meg.
A két iskola jelenlegi kapcsolatáról elmondta, az egykor kialakult éles vita szőnı félben van.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, jelenleg senki nincs abban a helyzetben, hogy az
öszevonásról érdemben döntsön, hogy megmondja a két iskola
össze lesz-e vonva, vagy egyáltalán szükség van e az összevonásukra.
R. Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint ha 5 évre
történik az iskola igazgató kinevezése elıfordulhat hogy két
csalódott igazgatója lesz a városnak. El kellene gondolkodni a
testületnek azon, hogy érdemes e 5 évre kinevezni az igazgatót
akkor amikor a két iskola összevonásának gondolatával foglalkozunk.
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A hivatal szakembereivel folytatott beszélgetés során arra az
álláspontra jutottak, hogy ki lehet írni a pályázatot 5 évre
is de az összevonást követıen ismét pályázatot kell kiírni az
új iskola igazgatói állására.
Dávid István képviselı véleménye szerint addig nem érdemes
személyi kérdésekrıl vitatkozni amíg az összevonás szükségességérıl vagy nem szükségességérıl nem születik érdemi döntés.
Egyenlıre azon kellene elgondolkodni, hogy az esetleges összevonás milyen pozitív eredményt jelent az önkormányzatnak.
Dr. Kovács Béla alpolgármester a maga részérıl az 1 évre történı pályázat kiírást támogatta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint az egyházi
iskola beindulásávál meg fog oldódni az összevonás kérdése.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a tisztelt képviselıknek szavazzanak a témáról.
Csorba Csaba jegyzı javaslata az volt, hogy vegye le napirendrıl a képviselı-testület az elıterjesztést. Vizsgálja meg a
három évre történı pályázat kiírásnak a lehetıségét melynek
lényege az lenne, hogy egy idıben járna le a két iskola igazgatójának a mandátuma. Az egyházi iskola beindulását követıen
más pozícióban térjen vissza a testület ennek a témának a megtárgyalására.
Katona Lajos bizottsági elnök a javaslatát visszavonta. Hangsúlyozta véletlenül sem akarta az összevonást kierıszakolni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként összegezve
az elhangzott véleményeket javasolta a testület tagjainak,
hogy elhangzott módosító indítványokat szavazzák meg, miszerint az 1. sz. Általános Iskola igazgatói pályázata egy, három
illetve öt évre kerüljön e kiírásra.
A Képviselı-testület az igazgatói pályázat egy évre történı
kiírását 11 igen szavazattal a három évre történı kiírást 6
igen szavazattal és az öt évre történı kiírást 1 igen szavazattal fogadta el.
A szavazás eredményének megfelelıen a polgármester kihirdette
az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1995./I.26./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. számú Általános Iskola igazgatói állására pályázatot ír ki 1995. augusztus 1tıl 1996. július 31-ig szóló határozott
idıre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § /3/ bekezdése, valamint a közoktatási törvény végrehajtásáról szóló többször módosított
138/1992./X.08./ Kormányrendelet 5. §-a
alapján.
A pályázati kiírás követelményeit az
1993. évi LXXIX. számú közoktatási törvény
18. §-a szerint az alábbiakban határozza
meg:
-felsıfokú iskolai pedagógus szakképesítés,
-legalább öt év szakmai gyakorlat az
elıírt képesítésnek megfelelı pedagógus munkakörben,
Az igazgató vezetıi pótlékát a
318/1993./XI.09./KT. határozat az A1 fizetési fokozat /8500 Ft/ 205 %-ában határozta meg, azaz 17.425 Ft.
Határidı: azonnal
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói
pályázatának kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése
után kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Az érintettek részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el,
így a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola igazgatói állására pályázatot ír ki a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § /3/
bekezdése, valamint a közoktatási törvény
végrehajtásáról szóló többször módosított
138/1992./X.08./ Kormányrendelet 5. §-a
alapján.
A pályázati kiírás követelményeit az
1993. évi LXXIX. számú közoktatási törvény
18. §-a szerint az alábbiakban határozza
meg:
-egyetemen szerzett tanári képesítés,
-legalább öt év szakmai gyakorlat az
elıírt képesítésnek megfelelı pedagógus munkakörben,
Az igazgató vezetıi pótlékát a
318/1993./XI.09./ KT. számú határozat az A1
fizetési fokozat / 8500 Ft / 240 %-ában
határozata meg, azaz 20.400 Ft.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatal után dr. Frankó Károly polgármester az
alábbi kéréssel fordult a testület felé.
Az önkormányzatnak lehetısége van 1996. évre vonatkozóan címzett támogatásra pályázatot benyújtani közoktatási és mővelıdési intézményekre. A pályázat benyújtásának határideje 1995.
február 15. Kéri a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó valamint a Pénzügyi Bizottság elnökeit,
hogy a következı napokban a kiírásnak megfelelıen a pályázatot
dolgozzák ki és azt elfogadásra terjesszék a képviselıtestület elé.
Aljegyzıi pályázat elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzıt
az elıterjesztés ismertetésére.
Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, a képviselıtestületi döntésnek megfelelıen az aljegyzıi állás betöltésre
a pályázat kiírásra került. A kiírt pályázatot Dr. Tímár János
szarvasi lakos és Megyeri László fımunkatárs a Polgármesteri
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Hivatal dolgozója jelentkezett.
Mind két pályázó pályázata és önéletrajza az elıterjesztéshez
mellékelve lett.
Megismerve mind két pályázatot, a törvény által biztosított
jogkörénél fogva továbbra is fenntartotta az elızı testületi
ülésen tett javaslatát, miszerint Megyeri László fımunkatárs
pályázatát javasolja elfogadásra. Amennyiben a javaslattal a
képviselı-testület nem ért egyet és azt nem fogadja el, úgy
kérte, hogy az aljegyzıi tisztség betöltésére új pályázat kerüljön kiírásra.
Hangsúlyozni kívánta, hogy mivel személy kérdésrıl van szó a
pályázóknak nyilatkozni kell arról, hogy kérik -e a zárt ülés
elrendelését.
Dr. Frankó Károly polgármester feltette a kérdést a két pályázónak kérik-e a zárt ülés elrendelését.
Az érintettek nem kérték a zárt ülés elrendelését.
Ezt követıen a polgármester kérte a képviselıket amennyiben
van kérdésük a pályázókhoz akkor tegyék fel.
A képviselık részérıl kérdés nem hangzott el, így a polgármester kérte a képviselıket, hogy amennyiben a Jegyzı úr által
tett javaslattal egyetértenek, úgy a határozati javaslat I.
alternatíváját fogadják el.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kinevezi Megyeri László Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 27/A. II. emelet 7. szám
alatti lakost Gyomaendrıd Város aljegyzıjének 1995. február hó 1. napjától.
A képviselı-testület az aljegyzı illetményét a Ktv. 45. § /2/ bekezdése szerint állapítja meg.
Határidı: 1995. február 1.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Gyógyszertári Központ vagyonának önkormányzati tulajdonba adá-
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sa
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, az elızı testület korábban már döntött e témáról. A jelenlegi elıterjesztésben szereplı szándéknyilatkozatot a képviselı-testület a Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság
részére adja. Tudni kell azt, hogy a megye 75 települése közül
50 településen van gyógyszertár. Ebbıl az 50 gyógyszertárból
23 mőködik nyereségesen. Az egész megyét érintı gyógyszertári
vagyon egy milliárd forintot ér. Ennek az összegnek az egyik
fele a gyógyszertáraké a másik fele a békéscsabai központi
gyógyszerraktáré. A megye szerette volna ennek a vagyonnak a
jelentısebb részét megkapni mintegy 51 %-ot. Azonban az érintett települések önkormányzatainak többsége részérıl ez idáig
nem született egyhangú döntés ebben a kérdésben.
Mindezek után javasolta a testületnek, hogy az ülésen kiosztott szándéknyilatkozat-tervezetet fogadja el a tisztelt Képviselı-testület, illetve a 186/1994./VII.14./ számú határozatát vonja vissza. A megyei önkormányzat részesedését 25+1 %
javasolta meghatározni. Javasolta továbbá, hogy a vagyonátadás és az átalakulás külön történjen.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1995./I.26. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
186/1994./VII.14./ számú határozatát visszavonja és
a Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság részére az az
alábbi szándéknyilatkozatot adja.
Szándéknyilatkozat
Gyomaendrıd Város település képviselı-testülete
nevében a Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat /Békéscsaba,
István király tér 6./ által kezelt állami vagyon önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos önkormányzati szándékról az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.,

Településünk közigazgatási területén lévı
gyógyszertári vagyont, /az 14/22; 14/24.
sz. vagyonátadási egységeket:
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A., önkormányzatunk kizárólagos tulajdonába kérjük,
B., a megye valamennyi települési önkormányzatának osztatlan közös tulajdonába kérjük,
C., a Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kérjük adni.
2.,

A vállalat központi mőködtetı-, és vállalkozói
vagyonát:
A,.

Valamennyi érintett település önkormányzat
osztatlan közös tulajdonába kérjük,

B., A Megyei Önkormányzat tulajdonába javasoljuk adni:
a,
kikötés nélkül,
b., a mellékelt kikötéssel:
A közös tulajdonból a Megyei Önkormányzat részesedése 25+1 %-os mértékő
legyen.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a
részvénytársaságban kér egy igazgatósági vagy egy felügyelı bizottsági
tagságot.

3.,

Ha osztatlan közös tulajdonba kerül a központi mőködtetı- és vállalkozói vagyon,
akkor:
A., Az egyes településeket megilletı tulajdoni hányadokat
a.,
b.,

B.,

a lakónépesség arányában
a vállalati gyógyszerértékesítés
1993. évi árbevételének arányában javasoljuk megállapítani.

Az önkormányzatunkat megilletı tulajdoni hányadot:
a.,
b.,

tulajdonunkba kérjük.
a Megyei Önkormányzat tulajdonába adjuk.
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4.,

A vagyonátadás után az alapítói jogokat
gyakorló önkormányzat/ok/nak javasoljuk:
A., A vagyonból legnagyobb tulajdoni hányadokkal rendelkezı
alábbi önkormányzatokat: a hét legnagyobb vagyonnal
rendelkezıt.
B., A Megyei Önkormányzatot.

5.,

A vagyon felosztásának a vagyonátadási
koncepcióban megfogalmazott elveivel, valamint az önkormányzatunkat megilletı vagyonrésszel:
A.,
B.,

6.,

egyetértünk.
nem értünk egyet a csatolt észrevételek miatt.

A vagyonátadási határozat jogerıssé és
végrehajthatóvá válásának idıpontjától önkormányzatunk a tulajdonába került vagyon
üzemeltetését - a zavartalan gyógyszerellátás érdekében - a Sanopharma
Gyógyszerkereskedelmi Vállalatra ill. jogutódjára bízza:
A.,
B.,
C.,
D.,

a közösen ütemezett birtokba vételig,
az általunk meghirdetett és végrehajtott értékesítésig,
1995. szeptember 01-ig,
meghatározatlan ideig.

A képviselı-testület megbízza a polgármestert a fenti szándéknyilatkozat aláírásával.
Határidı: 1995. február 10.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
PANNON GSM Telecommunications Rt. területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök a maga részérıl nem értett
egyet a szakbizottságok által beterjesztett határozati javas-
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lattal. Véleménye szerint ha a részvénytársaság által kért területet pénzért értékesítené az önkormányzat az értékesítésbıl
befolyó összeget a diáksportkör támogatására lehetne fordítani. A terület pénzért történı értékesítését támogatta.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy
az ingatlan vételára a forgalmi értéken kerüljön meghatározásra.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, kétségtelen tény,
hogy szüksége lenne a városnak egy mobil telefonra, de ha figyelembe vesszük a jelenlegi szőkös költségvetést, talán célszerőbb lenne a készpénzért történı értékesítés.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy amennyiben a képviselı
asszony által elhangzott javaslattal egyetértenek, úgy határozatban kerüljön rögzítésre miszerint a képviselı-testület a
Zrínyi M. utca végén található 2029 hrsz-ú / kutyakiképzısertéspiac közötti területet/ ingatlanából 10m *20m nagyságú
terültet forgalmi értéken értékesíti a PANNON GSM
Telecommunication Rt. részére.
A képviselı-testület a ingatlan értékesítésébıl befolyó összeget a diáksportkör támogatására fordítja.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 16 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Zrínyi M. utca végén található 2029
hrsz-ú / kutyakiképzı-sertéspiac közötti
területet/ ingatlanából forgalmi értéken
értékesít 10m * 20m nagyságú területet a
PANNON GSM Telecommunication Rt. részére.
A képviselı-testület az ingatlan értékesítésébıl befolyó pénzösszeget a diáksportkör támogatásra fordítja.
Határidı: 1995. február 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Önkormányzati szolgálati lakás kérelem
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a
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Kulturális bizottság által beterjesztett határozati javaslat
elfogadását.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1995./I.26. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kiutalja a Gyomaendrıd, Október 6. ltp.
A/5. szám alatti BM szolgálati lakást Károlyi Antal részére 1995. január 01. napjától 1995. május 30-ig.

Határidı: azonnal
Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának 1994. évi prémiuma
Dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában elmondta, tekintettel arra, hogy ez a téma Nagy Pál képviselı urat személyesen érinti mivel İ a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója, így
kérte nyilatkozzon arról, hogy kéri e a zárt ülés elrendelését.
Nagy Pál képviselı nem kérte a zárt ülés elrendelését.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte a képviselık
témával kapcsolatos véleményét.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke elmondta az
év folyamán történtek bizonyos érték-azonos feladat átcsoportosítások, ezért a bizottság úgy gondolta, hogy elfogadja az
elıterjesztésben felsorolt gépek, berendezések megvásárlását
prémiumfeladat teljesítésének mert valahol ez volt az elvárás
a Gyomaszolg Kft.-vel szemben.
Elmondta még, hogy az elıterjesztést átnézte néhány helyi vállalkozóval, iparossal akik nehezményezték, hogy 100 % prémium
jár a Kft. vezetıjének.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint az eddigi
döntés annyiban lesz tanulságos, hogy az idei év prémium feltétel meghatározásánál mindent figyelembe véve kell határozni.
Nagy Pál képviselı és mint a Kft. ügyvezetıje elmondta, ahhoz,
hogy a Kft.-nek prémiumot lehessen fizetni többlet eredményt
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kell elérni. A többlet eredmény nem csak a ügyvezetı prémiumát
jelenti, hanem ki kell termelni a fizikai dolgozók 13. havi
fizetésével egyenlı jutalmat és a középvezetı jutalmát is.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a közeljövıben
a gazdasági állami vezetık prémiumához viszonyítva kellene
meghatározni a Kft. ügyvezetıjének prémiumát.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként javasolta a
testületnek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 17 fı igen szavazattal,
1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1995./I.26./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elismeri a Gyomaszolg Kft. eredményes munkáját, és ennek megfelelıen a Gyomaszolg
Kft. ügyvezetı igazgatójának prémiumát
1994. évre 100 %-ban határozza meg.
Határidı: azonnal
Blaha u. és térsége és a Besenyszegi szennyvízcsatorna építmények apportként való bevitele a Vízmő Rt-be.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket az elıterjesztés elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az elıterjesztést elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1995./I.26. /számú határozata
Szándéknyilatkozat
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Blaha u. és térsége, valamint a
Besenyszegi szennyvízcsatorna hálózat létesítményeket a Békés megyei Vízmővek Rt.vel kívánja üzemeltetni, ezért a létesítményeket apportként beviszi az Rt.-be.
Határidı: 1995. február 01.
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Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Átmeneti segély fellebbezésének elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a
Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület a bizottság által beterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1995./I.26 /számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szabó Lajosné Gyomaendrıd, Pósa u. 22.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, és a VI. 2105-2/1994. számú határozatát 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
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az elıterjesztésbıl megállapította, hogy
Szabó Lajosné családjában az egy fıre esı
jövedelem 11.485.-Ft. Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete a módosított
16/1993./V.20./KT. számú rendelet 6. § /1/
bekezdésében foglaltak alapján döntött,
amely kimondja, hogy átmeneti segély csak
abban az esetben adható ha a kérelmezı és
a vele közös háztartásban élık egy fıre
esı jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át azaz 11.220.-Ft-ot
mely a kérelem benyújtásakor mérvadó volt.
Mivel a kérelmezı a családtagja jövedelme meghaladja a jogszabályban meghatározott összeget, ezért nevezett kérelmét
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el kellett utasítani.
A határozat a fent említett rendeleten alapszik.
Határidı: 1995. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Horváth János Gyomaendrıd, Vadász u. 3. szám alatti lakos
rendszeres szociális segély fellebbezése
Dr. Frankó Károly kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az elıterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag - 18
fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Horváth János Gyomaendrıd, Vadász u. 3.
szám alatti lakos fellebbezési

kérelmét elutasítja és egyben a Szociális és Egészségügyi Bizottság
232/1/1994./X. 11./ számú határozatát
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
Horváth János Gyomaendrıd, Vadász u.
3. szám alatti lakos rendszeres szociális
segély megállapítása iránt nyújtott be kérelmet hivatalunkhoz.
A Szociális és Egészségügyi bizottság
232/1/1994./X.11./ számú határozatával nevezett kérelmét elutasította, mert az I.
fokú Orvosi Bizottság 50 %-ban vélelmezte
Horváth János munkaképesség csökkenését.
Horváth János fellebbezést nyújtott
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be a bizottság döntése ellen. Nevezettet
beutaltuk a II. fokú Orvosi Bizottság elé,
mely szakhatóság helybenhagyta az I. fokú
OB. döntését.
A határozat a többször módosított
16/1993./V.20./KT. sz. rendelet 21/A. §
/1/ bekezdésében foglalt 2/1969.
/V.04./EÜM. rendelet 1. § /1/ bekezdésén
alapszik.
Határidı: 1995. január 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Sütkei Jánosné Gyomaendrıd, Október 6. ltp. 8. szám alatti lakos rendszeres szociális segély fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag elfogadva
az alábbi döntés hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Sütkei Jánosné Gyomaendrıd, Október 6.
ltp. 8. szám alatti lakos fellebbezési kérelmét elutasítja, s egyben a Szociális és
Egészségügyi Bizottság
274/1/1994./XII.01./ számú határozatát
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
Sütkei Jánosné Gyomaendrıd, Október
6. ltp. 8. szám alatti lakos rendszeres
szociális segélyben részesült, mely ellátást a Szociális és Egészségügyi Bizottság
274/1/1994./XII.01./számú határozatával
1994. november 30-ával megszüntetett, mert
nevezett jövedelemhez jutott.
Sütkei Jánosné részére vakok személyi
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járadéka és vakok rendszeres segélye került megállapításra 1994. november 01.
napjától, mely ellátás havi összege:
6.800.-Ft.
Nevezett a fenti számú határozat ellen fellebbezést nyújtott be, melyben kéri
a rendszeres szociális segély továbbfolyósítását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
1995. január 19-én tartott ülésén a fellebbezést megtárgyalta, s a korábbi határozatát helybenhagyta.
A határozat a többször módosított
16/1993./V.20./KT.számú rendelet 21./A. §
/1/ bekezdésében foglalt 2/1969./V.04./
EÜM rendelet 14. § /3/ bekezdésén alapszik.
Határidı: 1995. január 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Rajkó Sándor területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester nevezett kérelmét a Mezıgazdasági Bizottság megtárgyalta és a beterjesztett elıterjesztés
szerint nem kívánja vásárlásra felajánlani a kért ingatlant.
Tulajdonképpen az elızı testület is már úgy döntött, hogy a
Liget fürdı területén kívül nem kíván területet értékesíteni.
Ezen kívül nem tudható, hogy az önkormányzatnak mikor lesz
szüksége erre a területre.
Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben a bizottság által beterjesztett javaslattal egyetértenek, úgy szavazzák meg.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1995./I.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Rajkó Sándor Gyomaendrıd, Vidovszky u.
4/1. szám alatti lakos részére az 1293.
hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
Határidı: 1995. február 10.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Szmola József területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét, hozzászólását.
Várfi András Mezıgazdasági Bizottság az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, a bizottság úgy foglalt állást, hogy az
1995. december 31-ig érvényes bérleti szerzıdést fenn kívánja
tartani, de az értékesítést nem támogatja.
Dávid István képviselı a maga részérıl úgy foglalt állást,
hogy a bérlı csak arra a célra használhatja a területet, amire
az elızı önkormányzattal szerzıdést kötött. A jelenlegi állapotot meg kellene szüntetni. Az ott folyó tevékenységgel a temetı csendjét zavarja.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak alapján javasolta a testületnek, hogy a területhasználat engedélyezését
felül kellene vizsgáltatni.
Megengedhetetlen, hogy a temetı mellett olyan tevékenységet
folytassanak, mely kegyeletet sért.
Hanyecz Margit képviselı az elıterjesztéshez kapcsolódóan javasolta, hogy a szóban forgó területtel szemben lévı épület
elfogadhatatlan állapotát is meg kell szüntetni.
Csorba Csaba jegyzı javasolta, hogy a képviselı-testület utasítsa a polgármestert, hogy az elhangzott problémák megoldásáról tájékoztassa a testületet a következı ülésen.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita alapján az alábbi határozatot javasolta elfogadni:
A Képviselı-testület Szmola József területvásárlási kérelmét
utasítsa el, egyben bízza meg a polgármestert a területbérleti
szerzıdés felülvizsgálatával, illetve a kialakult körülmények
tisztázásával. Határidınek javasolta a következı testületi
ülést meghatározni.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyetértve,
egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1995./I.26./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szmola
József Gyomaendrıd, Zöldfa u. 2. szám alatti
lakos területvásárlási kérelmét /az 5168/16-17.
hrsz.-ú ingatlanok/ elutasítja.
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A Képviselı-testült felkéri a polgármestert a
Szmola Józseffel kötött területbérleti szerzıdés felülvizsgálatára.
Határidı: azonnal, illetve 1995. február 28.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A bejelentések megtárgyalása után dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy a testület 1995. évi
munkatervének összeállításához adják le javaslataikat február
végéig.
Az önkormányzatnak készítenie kell egy városfejlesztési programot, melynek részletes kidolgozásához szintén javaslatot
kért a testülettıl.
Tájékoztatta a tisztelt képviselıket arról, miszerint a ligeti
hídon átadásra került szobor párjának elkészítésére ajánlatot
kapott a szobrászmővész úrtól. Ennek értelmében a Képzımővészeti Lektorátus anyagi támogatásával, illetve önkormányzati
pénzeszközbıl el lehetne készíttetni Szent Kristóf szobrát. Az
elızetes tárgyalások alapján az önkormányzatnak a jövı évi
költségvetésbıl kellene csak kifizetni a rá esı részt.
A Kulturális Bizottságnak javasolta megtárgyalni a Honfoglalás
1100 éves évfordulójának megünneplése alkalmából egy esetleges
szobor készíttetését az egyházi iskola és az ipari iskola környékén.
Több bejelentés, kérdés, interpelláció nem lévén a polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Katona Lajos
hitelesítı

Dr. Valach Béla
hitelesítı
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