Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. február 28 i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Kovács Béla alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Kovács Kálmán, Nagy Pál, R. Nagy János,
dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi
András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné,
Kurilla János, Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog
Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit
kirendeltségvezetı,

önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervezetek és a sajtó képviselıi.
Dr. Kovács Béla alpolgármester köszöntötte a jelenlévı képviselıket, a hivatal munkatársait, az intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jelen volt az ülésen 16 fı. Az ülés megkezdésekor hiányzott
Knapcsek Béla képviselı. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte R.
Nagy János és Nagy Pál képviselı urakat.
A jelenlévık tájékoztatására elmondta, dr. Frankó Károly polgármester egy negyven fıs delegációval külföldön tartózkodik ezért
az alpolgármesteri tisztségébıl következıen a testületi ülést İ
vezeti le.
Ezt követıen megkérdezte a bizottság elnökeit van e napirend
elıtti bejelentésük ?
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy
az elmúlt héten a polgármester úr, a jegyzı úr és az alpolgármester úr fogadta dr. Latorcai Jánost az Országgyőlés Gazdasági
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Bizottságának elnökét. A Latorcai úrral folyatatott beszélgetés
során többek között tájékozódtak az ország jelen és a várható
gazdasági helyzetérıl, illetve segítséget kértek a bizonyos fejlesztési és környezetvédelmi beruházások támogatásában. Fejlesztési támogatás terén mérsékelt biztatást kaptak Latorcai úrtól.

Ezt követıen az alpolgármester javasolta a tisztelt képviselıknek az ülés napirendjének elfogadását, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı.
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértve az alpolgármester
javaslatával, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta
el.
Napirend:
1./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1995. évi költségvetésérıl
szóló rendelet-tervezet vitája

2./

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a
tisztségviselık költségtérítésérıl szóló rendelet-tervezet
megvitatása

3./

Köztisztaságról szóló 23/1993./VII.01./KT. számú rendelet
2.sz. mellékletének módosítása

4./

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/1994./III:17./KT. számú rendelet 1. és 2.számú mellékletének módosítása

5./

1996. évi céltámogatás orvosi gép-mőszer beszerzéshez

6./

Gyomaendrıd szennyvízelvezetés céltámogatási igény bejelentése

7./

Bejelentések

Az elsı napirendi pont tárgyalásának megkezdése elıtt az alpolgármester kérte a képviselıket a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadásra, illetve a kért határidı hosszabbítások biztosítására.
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Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a jelentésben szereplı
282/1994./XI.17. számú határozatra leadott jelentést, melynek
tárgya a pénzügyi utóellenırzésrıl készült jelentés annyiban kívánta kiegészíteni, hogy a 3.sz. általános iskola estében az
utóellenırzés során nem merültek fel olyan hibák melyeket az intézménynek javítani kellett volna. Az Ipari Szakközépiskola idıközben jelentette, hogy a feltárt hibák kijavításra kerültek.
A képviselı-testület a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról készült jelentést egyhangúlag elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1995./II.28. /számú határozata
A képviselı-testület a 6/1995./I.26./,
7/1995./I.26./, 11/1995./I.26./,
15/1995./I.26./, 16/1995./I.26./,
17./1995./I.26./, 18/1995./I.26./,
19/1995./I.26./, 27/1994./II.08./,
65/1994./III.08./, 67/1995./III.08./,
71/1995./III.08./, 113/1994./V.03./,
137/1994./V.10./, 174/1994./VI.30./,
182/1994./VII.14./, 183/1994./VII.14./,
184/1994./VII.14./, 209/1994./IX.06./,
211/1994./IX.06./, 212/1994./IX.06./,
215/1994./IX.06./, 217/1995./IX.06./,
224/1994./IX.06./, 228/1994./IX.06./,
241/1994./IX.29./, 242/1994./IX.29./,
243/1994./IX.29./, 244/1994./IX.29./,
245/1994./IX.29./, 246/1994./IX.29./,
247/1994./IX.29./, 253/1994./IX.29./,
259/1994./IX.29./, 264/1994./IX.29./,
271/1994./X.13./, 275/1994./XI.17./,
277/1994./XI.17./, 279/1994./XI.17./,
282/1994./XI.17./, 283/1994./XI.17./,
285/1994./XI.17./, 288/1994./XI.17./,
289/1994./XI.17./, 290/1994./XI.17./,
292/1994./XI.17./, 294/1994./XI.17./,
296/1994./XI.17./, 300/1994./XI.29./,
301/1994./XI.29./, 304/1994./XII.22./,
305/1994./XII.22./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta
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a 12/1995./I.26./ számú határozat határidejét
1995. március 31-ig, a 20/1995./I.26./ számú határozat
határidejét 1995. december 31-ig, a
291/1994./XI.17./számú határozat határidejét 1995. április 30-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 17 fı. /
Az 1995. évi költségvetés
Dr. Kovács Béla alpolgármester bevezetıjében elmondta, az önkormányzat 1995. évi költségvetését a képviselı-testület bizottságai több alkalommal is megvitatták és a költségvetési koncepcióban elfogadott keretszámokon belül próbáltak olyan költségvetést
kialakítani amely bizonyos szinten mindenki igényét kielégíti. A
viták során a bizottságok több határozatot is hoztak amelyek
célja, hogy egyrészt betekintést nyerjenek az önkormányzati feladatok folyamatába, másrészt a költségvetési rendeletben szabályozott stabilitást megırizzék. Ezt követıen megkérdezte Nagy
Istvánné pénzügyi csoportvezetıt kíván e néhány szót szólni az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı szóbeli kiegészítésként elmondta, úgy érzi, túl sok újat már nem lehet mondani a költségvetésrıl, hiszen már lassan fél éve annak, hogy megkezdıdtek az
elıkészületi folyamatok.
Tájékoztatásként néhány elgondolkodtató adatot mondott. Az eddigi költségvetésünknek mintegy 91.5 %-a mőködési kiadás, a fejlesztési kiadás mindösszesen 7,1% az össz költségvetésen belül.
Az elmúlt évben a mőködési kiadások 79.8 % volt, a fejlesztési
kiadás pedig 15.2 %. Ez a szám is mutatja és az elmúlt ciklusnál
is tapasztalható volt, hogy míg 1991-ben a fejlesztési arányokat
meghaladta az 1994 évi szintet is lassan úgy néz ki, hogy a város csak mőködik de fejlesztés nem történik. A hitel visszafizetési teher 13 millió forinttal nıtt az elmúlt évhez képest.
Dr. Kovács Béla alpolgármester ezt követıen megnyitotta a vitát
az önkormányzat 1995. évi költségvetésérıl.
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Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke, a bizottság és a saját
nevében kívánt néhány szót szólni. Lényegében a mai napra nehéz
munkával összeállt egy olyan költségvetés ahol senkinek sem lett
az érdeke és kívánsága maximálisan kielégítve. Szőkösségét nézve
kialakult egy konszenzuson alapuló költségvetés. A bizottságok
véleménye többé kevésbé tükrözıdik a mai költségvetésben. Részletekbe menı vitának már nincs értelme, mert bár hová is nyúlunk
az borítja az egész költségvetést. Meggyızıdése, hogy ezen a
költségvetésen olyan finomítás végrehajtani, amely elıbbre lépést jelentene, már nem tudunk.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy alapjaiban a mai napra
beterjesztett költségvetést fogadják el.
Tudjuk, hogy ez nem egy jó költségvetés olyan szempontból, hogy
sok jogos igény nem tudtak kielégíteni, de a jelenlegi adottságokból nem telik többre.
Balázs Imre képviselı a sport támogatáshoz kapcsolódóan kérte a
tisztelt képviselıket, hogy az eredeti költségvetési koncepcióban elfogadott alternatívát támogassák. A Futball klub 1.600
ezer Ft, a Barátság SE 1.400 ezer Ft és a Spartacus SE 1.500
ezer Ft támogatást kapjon.
Dr. Kovács Béla alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a
bizottsági üléseken
a költségvetés vitája során a sporttámogatás legalább annyi idıt
vett igénybe, mint az egész költségvetés.
Tudni kell azonban, hogy azok a pénzösszegek, amelyeket az önkormányzat a kötelezıen ellátandó feladatai ellátására kap nem
elegendıek a feladat ellátására, így más területrıl kell elvenni
pénzt a hiányzó összeg pótlására.
Vannak azonban az önkormányzatnak olyan önként vállalt feladatai
amelyeket addig jól tudtak ellátni amíg voltak szponzorok, ezek
közé tartozik a sport. A sportra kapott állami támogatás mintegy
500.000 forint. Az önkormányzat az idei költségvetésébıl 4.500
ezer forintot szánt a sport támogatására. A gondot az jelentette, hogy a városban mőködı három sportegyesület között ez az
összeg hogyan kerüljön felosztásra.
Az elsı alternatíva az volt, hogy a Futball klub 1.600 ezer Ftot, a Barátság SE 1.400 ezer Ft-ot, és a Spartacus SE 1.500 ezer
forint támogatás kapjon.
Ezt követıen a kulturális bizottság ülésére egy újabb felosztási
javaslat érkezett a Spartacus SE részérıl, amelyet a kulturális
bizottság ismételten megtárgyalt és a 2. alternatíva szerinti
javaslatot terjesztették elı. E szerint a Futball klub kapjon
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1.000 ezer forintot, a Barátság SE szintén 1.000 ezer forintot
és a Spartacus SE 2.000 ezer forint támogatást kapjon.
A fennmaradó 500.000 forintot a bizottság javasolta sportpályák
fenntartására, karbantartására fordítani, melynek felhasználását javasolták a kulturális bizottságra átruházni.
Ezen kívül voltak bizottságok amelyek egy harmadik alternatívát
vezettek be amely szerint a Futball klubnak 1.500 ezer forintot,
a Barátság SE-nek 1.000 ezer forintot és a Spartacus SE-nek
2.000 ezer forint támogatást javasoltak.
Befejezésként kérte a képviselıket, hogy mondják el a sporttámogatással kapcsolatos véleményüket.
Czibulka György képviselı véleménye szerint figyelembe kell venni, hogy a Spartacus SE jóval több fiatalnak ad sportolási lehetıséget mint a két futball club, így megérdemelnék, hogy nagyobb támogatást kapjanak.
Katona Lajos bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, lehetne
vitatkozni azon, hogy mennyire jogos a Spartacus SE támogatásának 500.000 forinttal történı emelése. A maga részérıl azt helyezi elıtérbe ahol többen tudnak sportolni, ami a két futball
csapat támogatási arányát illeti egyetértett az egységes támogatással.
A 2.számú alternatíva elfogadását támogatta.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke elmondta, amikor a
bizottság döntött a felosztásról figyelembe vette azt, hogy
mennyivel többen sportolnak a Spartacus SE-ben. Azonban be kell
látni, hogy nem csak a sportnál hanem a mővelıdés terén is jóval
kevesebb a pénz. Az arányokat tekintve a mővelıdés területén is
hasonló elvonások történtek.
A maga részérıl a 2. alternatívát támogatta.
Dávid István képviselı elmondta, ha az 1.sz alternatívát fogadja
el a testület úgy a két futball klub között 200.000 forint lesz
a támogatás különbség.
Ha figyelembe vesszük a gyomai és endrıdi városrészen lévı
sportpályák állapotát, a gyomai a körülményekhez képest versenyképes, míg az endrıdi sportpályát rövid idın belül rendbe kell
hozni. Ezen kívül azt is tudni kell, hogy a Futball klubban nem
gyomai fiatalok sportolnak hanem a többség más városból jött.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett az elıtte felszólaló képviselı úr azon elmondásával, hogy az endrıdi városrészen lévı
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sportpályát rendbe kell hozni, hiszen azt nem csak a futballisták használják, hanem a 3.számú általános iskola diákja is.
Véleménye szerint el kellene azon gondolkodni, hogy akkor amikor
a Spartacus SE-be sportoló fiatalok tagdíjat fizetnek, a két
futball csapat esetében miért nincs így.
A maga részérıl is egyetértett a 2.sz. alternatíva szerint történı támogatással.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a Spartacus SE kiemelt támogatást kapjon. A maga részérıl a 2. alternatívát támogatta.
A szöveges részben megfogalmazott bizottsági feladatokra vonatkozó határozati javaslatokat annyiban javasolta kiegészíteni,
miszerint a Kulturális Bizottság a határozati javaslatban megfogalmazottakon kívül készítsen külön költségvetést a Tájházra, a
Katona József Mővelıdési Házra, és a Déryné Mővelıdési házra.
A Városfenntartó bizottságra vonatkozóan elgondolkodtatónak tartotta, hogy szükséges-e városfejlesztésrıl beszélni akkor amikor
a költségvetés 7 % -a fordítható fejlesztésre.
Dr. Kovács Béla alpolgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a költségvetés részletezı tábla 2.
a. mellékleténél a társadalmi szervek támogatás feladatnál felsorol alternatívákról külön külön döntsenek.

A Képviselı-testület az 1. alternatívát 2 fı igen szavazattal, a
2. alternatívát 13 fı igen szavazattal, míg a 3. alternatívát 1
fı igen szavazattal támogatta.

Tovább folytatva a költségvetés tárgyalását dr. Kovács Béla alpolgármester átadta a szót Hangya Lajosné képviselı asszonynak a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, a
költségvetési koncepció tárgyalásakor már elmondta a szociális
ágazat problémáit. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a képviselı-testület a bizottságait különbözı feladatokkal bízza meg. A szociális bizottság feladatát négy pontban fogalmazta meg. Többé kevésbé egyetért a felsorolt feladatokkal. A
2. pontban a szociális rendelet szigorítását tartotta legkivitelezhetetlenebbnek. Az energia áremelések, a gyógyszer áremelések, borzasztó nehézséget okoznak a kis jövedelemmel rendelke-
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zıknek.
Az önkormányzat szociális rendeletében beszabályozásra került az
átmeneti segély összege évi 10.000 forintra, amely egy rászorulónak minimális segítség. Az évi tüzelı támogatás 5-6000 forint.
A 3-4000 forintos temetési segély a 40.000 forintos temetési
költségekhez képest elenyészı.
Az elızı képviselı-testület biztosította azt a lehetıséget, hogy
év közben egyik szociális szakfeladatról a másikra lehetet pénzeszközt átcsoportosítani. Éppen ezért arra kérte a tisztelt képviselı -testületet, a jövıben is biztosítsa annak lehetıségét,
hogy a saját kereteiken belül segíteni tudjanak.
Kérte a családsegítı szolgálatot, hogy tárják fel a rászoruló
családokat, végezzenek több környezettanulmányt azért, hogy segélyt csak a ténylegesen a rászorulók kapjanak.
A fejlesztést illetıen ebben az évben az ügyeleti gépkocsi lecserélésére, és az 1996. évre orvosi gép-mőszer beszerzésre céltámogatás benyújtására lesz lehetıség.
Végezetül elmondta, hogy az 1995 kemény erıpróba lesz mindenki
számára, de a reményt nem szabad elveszteni.
Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta, az elıttünk lévı költségvetésrıl többször fogunk még tárgyalni, hiszen fél év eltelte után ismét át kell tekinteni.
Hanyecz Margit képviselı felszólalásában elmondta, siralmas az
a helyzet, hogy a város fejlesztésére szinte alig lesz pénz. Véleménye szerint a jobban szervezett közösségi munkával sokat
tudnánk segíteni.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a képviselı asszony által elmondottakra hangsúlyozta, mintegy 50 fı lett berendelve közösségi munkára. Ezeknek a munkásoknak fı feladata volt a parkok és ligetek
rendezése, takarítása. Elég szigorú szankciókat alkalmaznak
ezekkel a munkásokkal szemben, mert aki nem jelenik meg és nem
hoz orvosi igazolást, annak 3 hónapig a segélyezése szünetel.
Ilyen módon 450.000 forint megtakarítás jelentkezett a segélyezési kiadásoknál. Meg kívánta jegyezni, hogy mintegy 1 millió
forint értékő az a munka amelyet a közösségi munkások végeztek
el. Mindaddig amíg jogszabály lehetıséget biztosít a közösségi
munkavégzésre, addig ez a lehetıség kihasználásra kerül.
Knapcsek Béla képviselı elmondta, a költségvetés sok vitával
hosszú idı alatt alakult ki olyanná amely mindenki számára elfo-
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gadható. A városfejlesztésre ténylegesen nagyon kevés pénz marad, azonban van egy olyan tétel a költségvetésben, amelyre nem
sikerült pénzt biztosítani. Ez az útépítések feladat valamilyen
módon történı támogatása, errıl a következı években nem kellene
megfeledkezni.
/ Nagy Pál képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı képviselık
száma 16 fı. /
Mivel több vélemény, hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatosan
nem hangzott el, dr. Kovács Béla alpolgármester javasolta a képviselıknek az önkormányzat 1995. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotását, az elıbbiekben már megszavazott a költségvetés részletezı tábla 2. a. mellékleténél a Társadalmi szervek
támogatás feladatnál a Futball klub részére 1 millió forint, a
Barátság SE részére 1 millió ezer forint és a Spartacus SE részére 2 millió forint támogatás figyelembevételével.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag -16
fı igen szavazattal- egyetértett és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1995./..../ KT. számú rendeletét
az 1995. évi költségvetésrıl

A rendelet megalkotását követıen az alpolgármester kérte a képviselıket, hogy a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében megfogalmazott bizottsági feladatokról külön külön szavazzanak.
Elsıként kérte, hogy a Szociális és Egészségügyi bizottság által
elvégzendı feladatokról szavazzanak.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag vita nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/1995./II.28. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi feladatok el-
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végzésével megbízza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot:
1./ A bizottság vizsgálja felül a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994./II.23./ KT.számú rendeletet, különös tekintettel az un. szolgálati lakások lakbér megállapítására.
2./ A bizottság vizsgálja felül a többször módosított, az egyes pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 16/1993./V.20./KT. számú rendeletet, a
rendelet szigorítása céljából, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról
szóló 9/1994./III.17./KT. számú rendeletet, kiemelten a szociális intézeti ellátás helyzetére.
3./ A bizottság tekintse át a bölcsıdei ellátás
helyzetét ezen belül a bölcsıdei ellátottak számát és alkalmazotti létszám arányát.
4./ A bizottság végezzen vizsgálatot a védınıi
körzetek arányosítására a körzeti védınıi szolgálatról szóló 5/1995./II.8./NM. rendelet figyelembevételével.
Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Ezt követıen az alpolgármester javasolta a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságra vonatkozó
feladatokat a Dr. Valach képviselı úr által tett módosító javaslattal, miszerint a Kulturális Bizottság készítse el Gyomaendrıd
Város Közmővelıdési koncepcióját, ezen belül fogalmazza meg a
költségvetési támogatás függvényében a Mővelıdési Központ alaptevékenységét, ezzel együtt határozzák meg külön a Katona József
Mővelıdési Ház, a Déryné Mővelıdési Ház és a Tájház költségvetését- fogadják el.

A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve az
alábbi döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében megbízza a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, hogy készítse el
Gyomaendrıd Város Közmővelıdési koncepcióját, ezen belül fogalmazza meg a költségvetési támogatás függvényében a Mővelıdési
Központ alaptevékenységét, és ezzel együtt
határozza meg külön a Katona József Mővelıdési Ház, a Déryné Mővelıdési Ház és a Tájház költségvetését.
Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: Kult. Okt. és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság
A határozat meghozatala után az alpolgármester kérte, hogy a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságra kitőzött
feladatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében megbízza a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy tekintse át a Fürdı mőködését, kiemelten a saját bevétel és kiadás viszonyára, az önkormányzati támogatás csökkentésének lehetıségére.
Határidı: 1995. március 31.
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Felelıs: Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi
Bizottság
Végezetül az alpolgármester kérte a Pénzügyi Bizottságra vonatkozó feladatok elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértve a javaslattal az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1995./II.28. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy az 1995. évi elsı félévi információk alapján vizsgálja meg az intézmények pénzügyi helyzetét. Az értékelésben amennyiben azt szükségesnek látja - vonja be
a szakbizottságokat is.
Határidı: 1995. július 31.
Felelıs: Pénzügyi Bizottság
A határozatok meghozatala után dr. Kovács Béla alpolgármester
javasolta a képviselıknek, hogy a határozati javaslat 2. pontjáról szavazzanak.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
pénzellátás zavartalanságának biztosítása
érdekében az intézmények részére az elsı
félév végéig az éves költségvetési támogatás
50 %-át engedélyezi kiutalni.
Kérelemre alapos indok alapján az idıarányos
résztıl 5 %-ban, polgármesteri engedéllyel el lehet
térni, de az engedélyrıl a képviselı-testületet a következı ülésen tájékoztatni kell.
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Határidı: 1995. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló - rendelet tervezet
Dr. Kovács Béla alpolgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Mivel a képviselık részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így az alpolgármester a javasolta a rendelet megalkotását.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1995./...../ KT. számú rendeletét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl,
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról,
valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl
A köztisztaságról szóló 23/1992./VII.1./KT. számú rendelet
2.számú mellékletének módosítása
Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta, a képviselı-testület az
elmúlt ülésén a rendelet-tervezetet már tárgyalta, de több képviselı indítványára akkor levette napirendrıl és megbízta a
Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Gyomaszolg Kft által
kért díjtétel emelés jogosságát.
Felkérte Katona Lajos képviselı urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét röviden ismeretesse a képviselı-testülettel a lefolyatatott
vizsgálat eredményét.
Katona Lajos bizottsági elnök a felkérésnek eleget téve elmondta, a pénzügyi bizottság több- oldalú költség elemzés után úgy
találta, hogy a kft. által kalkulált költségek a költségelemzés
módozatainak függvényében - 5+10 % eltéréssel megfelelnek a valóságnak. Ennek megfelelıen a bizottság egyetértett a kft. által
eredetileg javasolt díjemeléssel és javasolja a képviselıtestületnek az 1995. évre vonatkozó szemétszállítási díjakat
rendeletben megállapítani.
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Dr. Kovács Béla alpolgármester javasolta a tisztelt képviselıknek a rendelet megállapítását.
A képviselı-testület 15 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1995./.../KT. számú rendeletét
A köztisztaságról szóló többször módosított
23/1992./VII.01./KT. számú rendelet módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./ Kt. számú rendelet 1. számú és 2. számú mellékletének módosításáról
Dr. Kovács Béla alpolgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Miután a képviselık részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így dr. Kovács Béla alpolgármester javasolta a képviselıknek
a rendelet megalkotását.
A képviselı- testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1995./..../KT. számú rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./KT. számú rendelet 1.és 2. számú
mellékletének módosításáról
1996. évi céltámogatás orvosi gép-mőszer beszerzéséhez
Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható lehetısége van az önkormányzatnak 1996. évre
pályázatot benyújtani orvosi gép-mőszer beszerzéséhez céltámogatás keretében. A Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottságok figyelembe véve a pályázati kiírás feltételeit megtárgyalták az elıterjesztésben foglaltakat, és javasolták a képviselı testületnek a pályázat benyújtását. A bizottságok a céltá-
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mogatással megvalósuló önkormányzati beruházás összköltségét
8.000.000.-Ft-ban határozták meg. Az állami támogatás 30 %-os
mértékét alapul véve saját forrásként 5.600.000.-Ft-ot kértek
biztosítani az 1996. évi költségvetési rendeletben.
Ezt követıen javasolta a képviselıknek, amennyiben egyetértenek
a bizottságok által beterjesztett határozati javaslattal, úgy
fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1996. évi orvosi gép-mőszer beszerzésre
céltámogatás keretében pályázatot nyújt be.
Az állami céltámogatással megvalósuló önkormányzati beruházás összköltségét 8.000.000.Ft-ban határozza meg.
Az állami támogatás 30 %-os mértékét
alapul véve saját forrásként 5.600.000.forintot az 1996. évi költségvetési rendeletében biztosít.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1995. március 31.
a fedezet biztosítására: 1996. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd szennyvízelvezetés céltámogatási igénybejelentése
Dr. Kovács Béla alpolgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, az elıbbihez hasonlóan lehetısége van az önkormányzatnak a szennyvízrendszer kiépítésére céltámogatási igényt benyújtani a TÁKISZ felé 1996. évre vonatkozóan. A szakbizottságok a
városba 5 területi egység szennyvízrendszer kiépítésre készítették el a terveket.
Hanyecz Margit képviselı kérdése az volt, hogy a Blaha Lujza út
is szerepel e a szennyvíz rendszer kiépítésére készített tervek
között?
Kurilla János a mőszaki csoport vezetıje a kérdésre válaszolva
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elmondta, lényegében a Blaha út és térsége a most felsorolt területektıl teljesen független, hisz arra a területre az önkormányzatnak már korbábban nyert pályázatot.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl támogatta a pályázat benyújtását azonban kétségei merültek fel a tekintetben,
hogy a jövı évre vonatkozóan már elıre leterheli a költségvetést
a képviselı-testület a pályázatok benyújtásával. Ezen kívül bizonytalanságok vannak a tekintetben is, hogy a ma megtervezett
költségek az infláció miatt hogyan fognak alakulni, mennyi lesz
a két ár közötti különbözet amelyet majd az önkormányzatnak
kell fedezni.
Kétségtelen azonban, hogy a fejlıdés területén muszáj elıbbre
lépni, még akkor is ha elıre nem látjuk ennek a lépésnek a
plussz következményeit.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök reagálva a Katona képviselı úr
felszólalására elmondta, sajnos a céltámogatási rendszer ilyen,
elıre két-három évvel kell jelezni a beruházási igényeket, és az
inflációt elıre nem lehet kalkulálni benne. Azonban azt is meg
kell jegyezni, hogy ezek a pályázatok nem kötelezı érvényőek,
csak a lehetıséget biztosítja.
A képviselık tájékoztatására elmondta, hogy az elıterjesztésben
felsorolt beruházások közül az 1.2.3 sorszámú öblözetnél az ÁFA
visszaigényelhetı amennyiben a kivitelezés 1996-ban megvalósul.
Ez idıpont után már az ÁFA sem ezeknél sem, sem a többi
öblözetnél nem igényelhetı vissza.

Az elıterjesztéssel kapcsolatosan több vélemény, észrevétel nem
hangzott el, így dr. Kovács Béla alpolgármester javasolt a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag- 16 fı igen szavazattal- elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Népliget területrész szennyvízcsatorna hálózat 1996. évben céltámogatással
megvalósuló 25.653 ezer Ft összköltségő ön-
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kormányzati beruházással.
A képviselı-testület saját forrásként
17.957 ezer Ft-ot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az 1996. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.
Határidı: 1995. március 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1995./II.28. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
Csókási területrész / " B " terület / szennyvízcsatorna hálózat 1996. évben céltámogatással megvalósuló
40.663 ezer Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület saját forrásaként 28.465
ezer Ft-ot a beruházás szerinti ütemezésben az 1996.
évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: 1995. március 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/1995. /II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı- testülete egyetért a
Hısök út, Bajcsy út közötti területrész/" A " terület
/szennyvízcsatorna hálózat 1996.-97-98 évben céltámogatással megvalósuló 151.458 ezer Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület saját forrásaként
106.021 ezer Ft-ot a beruházási adatlap
szerinti ütemezésben az 1996.-97-98 évi
költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Határidı: 1995. március 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1995./II.28./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az
Árpád, Hantoskert közötti területrész / 19,20,21 átmenı körzetek / szennyvízcsatorna hálózat 1996.-97-98
évben céltámogatással megvalósuló 154.781 ezer Ft
összköltségő önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület saját forrásként
108.347 ezer Ft-ot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az 1996.-97-98 évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.

Határidı: 1995. március 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
Bajcsy, Katona, Nagy S. u. közötti / " G " öblözet /
területrész szennyvízcsatorna hálózat 1996.-97-98 évben céltámogatással megvalósuló 147.227 ezer Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület saját forrásként 103.059
ezer Ft-ot a beruházás szerinti ütemezésben az 1996.97-98 évi költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: 1995. március 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Református Egyház tájékoztatása Idısek Otthonának kialakításáról
Dr. Kovács Béla alpolgármester az elıterjesztés ismertetése után
kérte a témával kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl támogatta a
Pénzügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot,
melyet annyiban javasolt módosítani miszerint, a javaslat harmadik sorában szereplı " új megállapodás elkészítése " helyett új
megállapodás elıkészítése szerepeljen.
Tótka Sándor képviselı elmondta, nem látja biztosítottnak, hogy
az önkormányzat a 10 millió forint kifizetésére vállalt garanci-
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át teljesíteni tudja az Egyház felé.
Katona Lajos bizottsági elnök egyetértett a képviselı úr azon
aggályával, hogy ebben az évben az önkormányzat a 10 millió forintot nem tudja kifizetni, ugyanakkor tudni kell azt is, hogy
az Egyházzal kötött érvényes megállapodás köti az önkormányzatot
ennek az összegnek a kifizetésére.
Éppen ezért próbált a bizottság olyan megoldást keresni amellyel
az önkormányzat a megállapodásban vállalt kötelezettségét teljesíteni tudja. Ezt a megoldást célozza meg az a határozati javaslatban megfogalmazott megbízás, amelyet a Szociális és a Pénzügyi Bizottság elnökei kapnának.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint minél elıbb el kellene kezdeni a Szociális Otthon létrehozását, mivel a város meglévı szociális otthonai túlzsúfoltak és egyre több az elhelyezésre
váró idıs ember.
/ Nagy Pál képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 17
fı. /
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így dr. Kovács Béla
alpolgármester javasolta a képviselıknek a Valach képviselı úr
által tett módosító javaslattal, miszerint a " az új megállapodás elkészítése " helyett az új megállapodás elıkészítése szerepeljen, a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 15 fı igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, és 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megbízza a Szociális Egészségügyi Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság elnökeit, hogy
folytassanak tárgyalásokat a Református Egyházzal új megállapodás elıkészítése végett.
Az új megállapodásban a Szociális Otthon tervezésének és építésének üteme kerüljön meghatározásra. Továbbá az önkormányzat
garanciát vállal a 10 millió forint kifizetésére- részletekben, a terv elkészítéséhez
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500.000 forintot biztosít, ha a tervkészítés
költségeinek fennmaradó részét az Egyház
biztosítja.
A Szociális Otthon létrehozására nyújtott garanciavállaláshoz a bizottsági elnökök és a Református Egyház lelkésze közösen
készítsék el a finanszírozási ütemtervet és
jelentsék a képviselı-testület felé.
Határidı: 1995. március 15.
Felelıs: Hangya Lajosné és Katona Lajos bizottsági elnökök
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
kérelme új szakma beindítás ügyében
Dr. Kovács Béla alpolgármester a maga részérıl támogatta az iskola kérelmét, javasolta a képviselıknek az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag elfogadta és
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı -testülete
engedélyezi a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában az
1995-96-os tanévben a géplakatos szakma helyett a vas-és fémszerkezet lakatos szakmai
képzés beindítását.
Határidı: az 1995/96-os tanév beindításának idıszaka
Felelıs: R. Nagy János igazgató
Régi piactér átalakítása
Dr. Kovács Béla alpolgármester átadta a szót Hornok Ernı úrnak a
Rekline Stúdió ügyvezetıjének.
Hornok Ernı ügyvezetı megköszönte a felszólalás lehetıségét,
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majd elmondta, a Mezıgazdasági Bizottság 1995. január 18-i ülésén elfogadta a Rekline Stúdió által a régi piactér részleges
beépítésre vonatkozó pályázatát, egyben megbízta a polgármester
urat, hogy készítesse el a terület értékbecslését külsı szakemberrel.
A szakember 1.200.-Ft/m2 -ben határozta meg a földterület értékét, illetve az ott lévı felépítmények árát 60.000.-Ft +ÁFA-ban
határozta meg.
A Stúdió a felértékelt árat elfogadta és a Polgármesteri Hivatal
Mőszaki csoportjával történı egyeztetés után tette az elıterjesztésben szereplı ajánlatot.
Csorba Csaba jegyzı az I. határozati javaslatot annyiban javasolta pontosítani, miszerint a képviselı-testület a Rekline Stúdió részére elad a Gyomaendrıd, régi piactér területébıl az un.
árkádsort /65*4 m-es sáv / a rajta lévı felépítménnyel együtt. A
képviselı-testület az ingatlan vételáraként határozza meg a
Rekline Stúdiónak a tér rendezési tervének megfelelıen 3 m szélességben a díszburkolat és a tér közvilágításának elkészítését.
A téren végzendı munkálatok idejére, de maximum 1997. március 1ig a képviselı-testület biztosítson a Rekline Stúdió részére ingyenes közterület-foglalási engedélyt. Ezen felül a képviselıtestület bízza meg a Polgármestert és a Városfenntartó Bizottságot a Rekline Stúdió képviselıjével kössön megállapodást a megvalósítás kidolgozásának ütemezésére, és fentiekben meghatározott munkálatok költségeirıl.
Dr. Kovács Béla alpolgármester a maga részérıl egyetértett a
Jegyzı úr által tett javaslattal, kérte a tisztelt képviselıket,
hogy elsıként az I. határozati javaslatról döntsenek, melyet
annyiban javasolt módosítani, miszerint a képviselı-testület a
Rekline Stúdió részére adja el a Gyomaendrıd, régi piactér területébıl az un. árkádsort /65*4 m-es sáv / a rajta lévı felépítménnyel együtt. A képviselı-testület az ingatlan vételáraként
határozza meg a Rekline Stúdiónak a tér rendezési tervének megfelelıen 3 m szélességben a díszburkolat és a tér közvilágításának elkészítését. A téren végzendı munkálatok idejére, de maximum 1997. március 1-ig a képviselı-testület biztosítson a
Rekline Stúdió részére ingyenes közterület- foglalási engedélyt.
Ezen felül a képviselı-testület bízza meg a Polgármestert és Városfenntartó Bizottságot a Rekline Stúdió képviselıjével kössön
megállapodást a megvalósítás kidolgozásának ütemezésére, és fentiekben meghatározott munkálatok költségeirıl.
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A képviselı-testület a módosító javaslattal 15 igen szavazattal,
1 fı ellenszavazattal és 1 fı tartózkodás mellett egyetértett és
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rekline
Stúdió részére eladja a Gyomaendrıd, régi piactér területébıl az un. árkádsort /65 * 4 m-es sáv / a rajta
lévı felépítménnyel együtt.
A képviselı-testület az ingatlan vételáraként az
alábbi munkák elvégzését határozza meg a Rekline Stúdió felé:
1./ A tér rendezési tervének megfelelıen 3 m szélességben díszburkolat készítése
2./

A tér közvilágításának elkészítése

A képviselı-testület a Rekline Stúdió részére a
téren végzendı munkálatok idejére, de maximum 1997.
március 1. napjáig ingyenes közterület-foglalást engedélyez.
A képviselı-testület megbízza a Polgármestert és
a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Rekline Stúdió képviselıjével kössön
megállapodást a megvalósítás kidolgozásának ütemezésére, és az 1.-2. pontban meghatározott munkálatok költségeirıl.
Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Valach Béla bizottsági elnök
Ún. Cigánytelepen telekértékesítés
Dr. Kovács Béla alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a Mezıgazdasági, Pénzügyi Bizottságok valamint a Kisebbségi
Önkormányzat által beterjesztett elıterjesztést fogadják el.
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A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
kérelmezık részére az alábbiak szerint értékesíti a telkeket:
1./

6559 hrsz-ú Vadász utcai 395 m2 területő lakótelket
Dógi Csaba és felesége / kétgyermekes,
elsı lakáshoz jutó/
Gyomaendrıd, Bányász u. 15. sz.

2./

6560 hrsz-ú Vadász utcai 384 m2 területő lakótelket
Pápai Sándor és felesége / kétgyermekes, elsı lakáshoz jutó /
Gyomaendrıd, Táncsics M. u. 10. sz.

3./

6561 hrsz-ú Vadász utcai 380 m2 területő lakótelket
Filipovics József és felesége / 5 gyermekes, elsı lakáshoz jutó/
Gyomaendrıd, Polányi M. u. 43. sz.

4./

6565 hrsz-ú Halász utcai 416 m2 területő lakótelket
Horváth Sándor és felesége
/kétgyermekes, elsı lakáshoz jutó /
Gyomaendrıd, Bányász u. 11.sz.
alatti lakosok részére 50.-Ft/m2 vételár
figyelembevétele, továbbá 5 éves elidegenítési tilalom és 3 éves beépítési kötelezettség mellett.
Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Endrıdi szabadstrand bérleti ügye
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Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta a Mezıgazdasági valamint
a Pénzügyi Bizottság a bérbevevı által javasolt díjtételeket
megtárgyalta és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Az emelés mértéke az elmúlt évi díjtételekhez képest 50 %-os.
Hanyecz Margit képviselı javaslata az volt, hogy a szerzıdés
megkötésekor kerüljön pontosításra, hogy a bérlı a bérleti díj
megfizetése mellett mit vállal. Amennyiben vállalja a fürdıhely
homokkal történı borítását, úgy jó lenne ha azt el is végezné.
Ezen kívül jó lenne, ha legalább egyszer elvégezné a fürdıhely
hínártalanítását.
Nagy Pál képviselı elmondta, hogy évek óta elmaradt a fürdıhely
parkosítása, ezért javasolta a szerzıdésben a bérlı feladatául a
fürdıhely parkosítását is meghatározni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a határozati javaslatot annyiban módosítani, miszerint a két fél között kötendı éves
bérleti szerzıdést az aláírás elıtt mutassák be a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságnak.
Dr. Kovács Béla alpolgármester a téma lezárásaként javasolta a
képviselıknek a határozati javaslatot az elhangzott módosító javaslattal miszerint,- a képviselı-testület kérje fel a Városfenntartó bizottságot, hogy a bérleti szerzıdést aláírás elıtti
áttekintésére - fogadják el.
A képviselı- testülete az elhangozott javaslattal egyhangúlag 17 fı igen szavazattal - egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/1995./II.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Templom zugban lévı un. Endrıdi Szabadstrand bérleti díját
1995. évre 180.000.-Ft + 25% ÁFA / 50 %-os az emelés
mértéke /, míg a belépıjegyek árát a következık szerint határozza meg:
Felnıtt belépı: 32.-Ft + /8 .-Ft ÁFÁ-val /:
/ 60% /
Gyermek belépı: 24.-Ft +/6.-Ft ÁFÁ-val /:
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40.-Ft
30.-Ft

/ 60 % /
Gyermek csoport:
Gyermek 10 éves korig:

ingyenes
ingyenes

A képviselı-testület felkéri a Városfenntartó,
Fejlesztı Környezetvédelmi Bizottságot a bérleti szerzıdés aláírás elıtti áttekintésére.
Határidı: 1995. június 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Városfenntartó Bizottság
Gyomaendrıdi Híradó eladási árának emelése
Dr. Kovács Béla alpolgármester javasolta a képviselıknek a Kulturális bizottság által javasolt 35.-Ft-os eladási árat elfogadni.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Híradó eladási árát 35-Ft-ban / ÁFÁ-val /
határozza meg 1995. március hó 1. napjától.
Határidı: 1995. március 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Rekline Stúdió üzleti ajánlata
Dr. Kovács Béla alpolgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, az elmúlt évben az elızı képviselı testület is tárgyalta a Rekline Stúdió üzleti ajánlatát. Az akkori testület
olyan döntést hozott, hogy támogatja a helyi rádióstúdió kialakítását. A támogatás összegérıl történı döntést az 1995. évi
költségvetés ismeretében a következı testületre bízta.
A képviselı-testület az 1995. évi költségvetés koncepcióban erre
elıirányzott 2.000.000 forintot. A Rekline Stúdió ügyvezetıjének
véleménye szerint a helyi rádió támogatására olyan megoldást lehetne találni az önkormányzatnak, hogy ideiglenesen szüneteltet-
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né a Gyomaendıdi Híradó megjelentetését és az így megtakarított
összeget a rádióstúdió támogatására fordíthatná. A támogatás fejében a Szó Beszéd felajánlaná, hogy biztosít havi négy oldalt
önkormányzati hírek megjelentetésére. Ezen kívül a Rekline Stúdió ügyvezetıje tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a
stúdió kiépítésének összes költségvetése 4 millió forintról 5
millió forintra emelkedett.
A Kulturális Bizottság a Rekline Stúdió kérelmét ismételten megtárgyalta és arra a döntésre jutott, hogy erkölcsileg támogatja,
de elfogadásra nem javasolta, mivel az önkormányzat az 1995. évi
költségvetésben erre fedezetet nem tud kijelölni.
A maga részérıl támogatta a Kulturális Bizottság véleményét és
javasolta a képviselıknek az 1. határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a 1. határozati javaslatot 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/1995.II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Rekline
Stúdió helyi rádióstúdió létrehozására vonatkozó ajánlatát nem fogadja el, mivel az 1995. évi költségvetésében erre fedezetet nem tud kijelölni.
Határidı: azonnal
Közvilágítás
Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 46/1994./XII.27./ rendelet 9.§ értelmében a közvilágítási hálózat fenntartására, javítására az Önkormányzatoknak külön szerzıdést kell kötni a Áramszolgáltatóval. Ez azt jelenti, hogy az áramdíjon felül külön fizetni kell a fenntartási
munkákért, ami az önkormányzatnak havonként 163.000 forint többlet kiadást jelent.
A közvilágítás díjának megváltozása ügyében interpelláció lett
kezdeményezve az országgyőlési képviselıkön keresztül és a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségénél.
A Városfenntartó bizottság az ügyet megtárgyalta és nem javasolja a szerzıdés megkötését az Áramszolgáltatóval. Ezen kívül javasolja a képviselı-testületnek, hogy a közvilágítási díj meg-
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változása ügyében csatlakozzon az országgyőlési képviselıkın keresztül a Kisvárosok Önkormányzatának Szövetségével karöltve a
benyújtandó interpellációhoz.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a határozati javaslat " közvilágítás biztosítására " szakaszát javasolta módosítani " közvilágítás karbantartására. "
Mivel több észrevétel, hozzászólás az elıterjesztéssel kapcsolatosan nem hangzott el, dr. Kovács Béla alpolgármester javasolta
a Valach képviselı úr által tett módosítással, miszerint - a
képviselı-testület 1995. január 1-tıl kezdıdıen nem köt szerzıdést a város közvilágításának karbantartására az Áramszolgáltatóval. A közvilágítás díjának megváltoztatása ügyében csatlakozik az Országgyőlési képviselıkın keresztül és a Kisvárosok Önkormányzatának Szövetségével karöltve benyújtandó interpellációhoz- fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995.január
1-tıl kezdıdıen nem köt szerzıdést a város közvilágításának karbantartására az Áramszolgáltatóval.
A közvilágítás díjának megváltoztatása ügyében
csatlakozik az Országgyőlési képviselıkın keresztül és
a Kisvárosok Önkormányzatának Szövetségével karöltve
benyújtandó interpellációhoz.
Határidı: azonnal
Erdısi Vincéné közgyógyellátás fellebbezés
Dr. Kovács Béla alpolgármester kérte a tisztelt képviselıket a
Szociális Bizottság által beterjesztett elıterjesztést fogadják
el.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 15 fı igen szavazattal, 2
fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.

69

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Erdısi
Vincéné Gyomaendrıd, Népligeti u. 10. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Szociális és Egészségügyi Bizottság 16/1/1995./I.19./ számú elutasító
határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül jogszabálysértésre
való hivatkozással kifogással élhet a Gyulai Városi
Bíróságnál.
INDOKLÁS
Erdısi Vincéné Gyomaendrıd, Népliget u. 10. szám
alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı,
mivel nem értett egyet a Szociális-és Egészségügyi Bizottság 16/1/.1995./I.19./ számú határozatával.
A képviselı-testület a fellebbezést megvizsgálta,
s a többszörösen módosított 16/1993./V.20./KT. sz.
rendelet 26. § /2/ bekezdése alapján döntött, amely
kimondja, hogy méltányosságból annak állapítható meg
közgyógyellátás, akinek az igazolt havi gyógyszerköltsége legalább 500.-Ft és az egy fıre jutó havi jövedelem a gyógyszerköltséggel csökkentve, a mindenkori
legkissebb összegő nyugdíjminimumot nem éri el, ami a
becsatolt nyugdíjszelvényekhez képest 7.480.-Ft.
A fentiek miatt a képviselı-testület a kérelmet
elutasította.
A határozat az említett rendeleten kívül az 1994.
évi VI. törvénnyel módosított 1993. évi III. tv. 49. §
/2/ bekezdésén, illetve a 9/1994./I.30./Korm. rendelettel módosított 28/1993./II.17./Korm. sz. rendeletre
épül.
Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után bejelenetésekre került sor.
Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, az 1991-ben megvá-
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lasztott népi ülnökök megválasztása 1995. áprilisban lejár. Ennek megfelelıen Göncz Árpád Köztársasági Elnök kiírta a népi ülnökök választását és kitőzte a határidıket. Népi ülnököket jelölhetnek magánszemélyek, társadalmi szervezetek és az önkormányzat. A jelöléssel kapcsolatos feladatokat és a jelölés feltételeit tartalmazó plakátok kihelyezésre kerültek a Polgármesteri Hivatal és a Kirendeltség épületében. Az 1991-ben történı
népi ülnök választás során az önkormányzat élve a jelölés jogával több személyt is jelölt népi ülnöknek. A népi ülnököket a
bíróság székhelye szerinti illetékes önkormányzatok választják.
Ezzel kapcsolatosan arra kérte a tisztelt képviselı-testületet,
hogy a népi ülnökök jelölésével kapcsolatos hatáskörét ruházza
át az Ügyrendi és Jogi Bizottságra.
Dr. Kovács Béla alpolgármester javasolta a tisztelt képviselıknek amennyiben egyetértenek és támogatják a Jegyzı úr kérelmét,
miszerint a Képviselı-testület a népi ülnökök jelölésére vonatkozó hatáskörét ruházza át az Ügyrendi és Jogi Bizottságra- fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/1995./II.28./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a népi ülnökök jelölésre vonatkozó hatáskörét átruházza az Ügyrendi és Jogi Bizottságra.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatal után Csorba Csaba jegyzı azzal a kéréssel
fordult a tisztelt képviselı-testület felé, miszerint a képviselı-testület vonja vissza az 1995. január 26-i ülésén hozott
8/1995./I.26./ számú határozatát, melyben arról döntött, hogy az
1. számú Általános Iskola igazgatói állására határozott idıre 1 évre - pályázatot ír ki.
A kérés indoklásaként elmondta, a fent említett határozat meghozatala után olyan új tényezık merültek fel az 1.sz. és a 2. sz.
Általános iskolák összevonásával kapcsolatosan, amelyeket indokolt és szükséges a Kulturális Bizottságnak valamint a képviselı-testületnek újra tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy ha a bizottság illetve a képviselı-testület elfogadja ezeket a megoldási
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alternatívákat abban az esetben az iskola átszervezése lényegesen kisebb problémákkal mehet végbe, és egy olyan iskolaszerkezet alakulhat ki Gyomaendrıdın, amely sokat vitatot, de a nemzeti alaptantervhez megfelelıen illeszkedik, és megfelelıen biztosítja az átjárhatósági pontokat. Ezen feladatok elvégzésével javasolta a megbízni a Kulturális Bizottságot.
A kérés további indoklásaként elmondta, a képviselı-testület
ezen határozata nem felel meg a törvényben leírt feltételeknek,
ezért ezt a határozatot jogszabálysértınek kell tekinteni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a jegyzı úr által elmondottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, hogy konkrétumok ismerete nélkül
ne a visszavonásról, hanem a határozat felfüggesztése mellett
döntsön a testülete.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök véleménye szerint nem jó megoldás a határozat felfüggesztése mivel az ide vonatkozó rendelet
kimondja, hogy igazgató állásra pályázatot csak 5 évre lehet kiírni. Ennek megfelelıen a képviselı-testület ezen határozatát
mindenképpen törvénysértınek kell tekinteni.
Dr. Kovács Béla alpolgármester a maga részérıl egyetértett a határozat visszavonásával. Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület a 8/1995./I.26./ számú határozatát
visszavonja. Ezzel egyidejőleg bízza meg a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot az 1. sz. és
a 2. számú Általános Iskola összevonásának lehetıségével kapcsolatos új tényezık kidolgozásával és kidolgozás eredményének testület elé történı beterjesztésével.
A Képviselı-testület az elhangzott határozati javaslatot 10 fı
igen szavazattal, 4 fı ellen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/1995./II.28./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
8/1995./I.26./számú határozatát visszavonja. Ezzel
egyidejőleg megbízza a Kulturális, Oktatási, Sport és
Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot a város oktatási koncepciójának kidolgozásával és az igazgatói
pályázat kiírásának összehangolásával.
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A fentiekrıl a képviselı-testület a március 30-i
ülésén dönt.
Határidı: 1995. március 30.
Felelıs: Kulturális Bizottság

Mivel több bejelentés, kérdés, interpelláció nem hangzott el,
így dr. Kovács Béla alpolgármester megköszönte a képviselık
részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Kovács Béla
alpolgármester

Csorba Csaba
jegyzı

R. Nagy János
hitelesítı

Nagy Pál
hitelesítı
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