Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1995.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. március
30-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid
István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit,
Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.Nagy János, dr. Szendrei Éva,
Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Kurilla János,
Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit
kirendeltségvezetı, dr. Debreceni Gizella jogász,
önkormányzati intézmények, a helyi sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a testületi ülésen
megjelent képviselıket, a hivatal dolgozóit és valamennyi megjelent érdeklıdıt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van a megválasztott 17 képviselı. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Nagy Pál és Katona Lajos képviselı urakat.
Az írásban megküldött napirendtıl eltérıen a napirendet az
alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./

Dr. Kovács Béla alpolgármester lemondása, bizottsági tagsága, tanácsnokká történı megválasztása /szóbeli elıterjesztés alapján/
Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok
Koncepció Gyomaendrıd Város Önkormányzati rendeletek módosításához
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
szóló 15/1994./VI.16./KT. számú rendelettel módosított
6/1994./II.23./KT. számú rendelet módosítása
Volt ügyeleti gépkocsi felajánlása a rendırség részére
Gyomaendrıd ivóvízellátásának javítását szolgáló program
terveztetése /szóbeli elıterjesztés alapján/
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola pályázata gyakorlati oktatóhely fejlesztésére
Csorba Csaba jegyzı személyi illetményének megállapítása
Vízmővek Rt. által szennyvízcsatorna kiépítésre nyújtandó
céltámogatás pályázata

10./ A Hıtechnikai és Gépipari Kft-ben az önkormányzat képviselete
11./ Gyomaendrıdi Holtági és Horgász Egyesületek Szervezetéhez
való csatlakozás
12./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítása
13./ Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 17/1994./VII.29./KT. számú rendelettel módosított 8/1994./III.12./KT. számú rendelettel módosított 16/1993.,/V.20./KT. számú rendelet módosítása
14./ Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint
az illetményrendszer szabályairól szóló rendelettervezet
15./ Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló rendelet-tervezet
16./ Alpolgármester választás
17./ A víz- és csatornaszolgáltatás számlázásának egyes kérdéseirıl szóló rendelet-tervezet
18./ Vitaanyag Gyomaendrıd Város közoktatási koncepciójához
19./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának 1994.
évi adóigazgatási, adóbevételi munkájáról
20./ Református Egyház által történı Idısek Otthonának kialakítása
21./ Liget-fürdı mőködése-gazdálkodása
22./ A Bölcsıde jelenlegi helyzetének áttekintése
23./ Védınıi szolgálat áttekintése
24./ A Kisebbségi Önkormányzat támogatása
25./ Poharelec László területvásárlása
26./ Kukla István földterület vásárlása
27./ A Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
28./ A Városi Sportcsarnok alapító okiratának módosítása
29./ A Városi Sportcsarnok Szervezeti és Mőködési Szabályzata
30./ Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme
31./ Jövedelempótló támogatás fellebbezése
32./ Bálint Lajosné közgyógyellátás fellebbezése
Bejelentések, interpellációk
A képviselı-testület a napirendi javaslattal egyetértett és
egyhangú - 18 igen szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1995.
március 30-i testületi ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg.
1./

2./

Dr. Kovács Béla alpolgármester lemondása,
bizottsági tagsága, tanácsnokká történı
megválasztása /szóbeli elıterjesztés alapján/
Lejárt határidejő képviselı-testületi ha-

3./
4./

5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

14./

15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./

tározatok
Koncepció Gyomaendrıd Város Önkormányzati
rendeletek módosításához
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 15/1994./VI.16./KT.
számú rendelettel módosított
6/1994./II.23./KT. számú rendelet módosítása
Volt ügyeleti gépkocsi felajánlása a rendırség részére
Gyomaendrıd ivóvízellátásának javítását
szolgáló program terveztetése /szóbeli
elıterjesztés alapján/
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskola pályázata gyakorlati oktatóhely fejlesztésére
Csorba Csaba jegyzı személyi illetményének
megállapítása
Vízmővek Rt. által szennyvízcsatorna kiépítésre nyújtandó céltámogatás pályázata
A Hıtechnikai és Gépipari Kft-ben az önkormányzat képviselete
Gyomaendrıdi Holtági és Horgász Egyesületek Szervezetéhez való csatlakozás
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítása
Az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló
17/1994./VII.29./KT. számú rendelettel módosított
8/1994./III.12./KT. számú rendelettel módosított
16/1993.,/V.20./KT. számú rendelet módosítása
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól,
valamint az illetményrendszer
szabályairól szóló rendelettervezet
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló rendelet-tervezet
Alpolgármester választás
A víz- és csatornaszolgáltatás számlázásának egyes kérdéseirıl szóló rendelet-tervezet
Vitaanyag Gyomaendrıd Város közoktatási
koncepciójához
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának 1994. évi adóigazgatási,
adóbevételi munkájáról
Református Egyház által történı Idısek Otthonának kialakítása
Liget-fürdı mőködése-gazdálkodása

22./ A Bölcsıde jelenlegi helyzetének áttekintése
23./ Védınıi szolgálat áttekintése
24./ A Kisebbségi Önkormányzat támogatása
25./ Poharelec László területvásárlása
26./ Kukla István földterület vásárlása
27./ A Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
28./ A Városi Sportcsarnok alapító okiratának
módosítása
29./ A Városi Sportcsarnok Szervezeti és Mőködési Szabályzata
30./ Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme
31./ Jövedelempótló támogatás fellebbezése
32./ Bálint Lajosné közgyógyellátás fellebbezése
Bejelentések, interpellációk
Határidı: azonnal
A napirendek tárgyalása elıtt a polgármester beszámolt az eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl. Röviden tájékoztatta a
testület tagjait a Franciaországban tett tanulmányút tapasztalatairól, majd elmondta:
-az 1. számú Általános Iskola tantestületi ülésén vett
részt az alpolgármester úrral, ahol dr. Kovács Béla, mint
a Kner Imre Gimnázium igazgatója röviden vázolta elképzelését a város oktatási koncepciójának kialakításához
-március 9-én a környezı települések polgármesterei részére volt egy rendırségi tájékoztató
-13-án a Geológiai Kutató Intézet munkatársaival találkozott, ahol tárgyaltak a Gyomaendrıd ivóvízellátásának,
vízminıségének javítását szolgáló esetleges geológiai kutatásokról
-a 2. számú Általános Iskola tantestületi ülésén vett
részt, ahol szintén az oktatási koncepció kialakításával
kapcsolatos vita, fórum volt
-részt vett a 2. számú Nyugdíjas Klub vacsoráján
-március 17-én Sarkadon részt vett az Országos Matematika
Tanulmányi Verseny Területi Döntıjének eredményhirdetésén. Örömmel állapította meg, hogy több gyomaendrıdi
gyermek is eredményesen szerepelt a versenyen.
-részt vett az endrıdi gazdakör vacsoráján
-március 22-én találkozott Sümeghy Csaba országgyőlési
képviselı úrral, aki tájékoztatta, miszerint a helyi
Iparszövetség vezetıje Fagyas Mátyásné. Emellett hangsúlyozta, szívesen képviseli a város érdekeit, akár országgyőlési interpelláció során is;
-március 24-én a millecentenáriummal kapcsolatos megbeszélést tartottak, melyen megalakítottak egy bizottságot,
melynek feladata az ünnepségsorozat összeállítása.
-március 28-án a Pénzügyi Bizottság elnökével egy konferencián vett részt, ahol igen sok hasznos információt

hallottak az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatosan.
-március 30-án délelıtt a Megyei Bírónál jártak a jegyzı
úr, valamint dr. Szendrei Éva képviselı asszony társaságában, a bíróság visszahelyezésének ügyében. A bíró úr a
maga részérıl támogatja a kezdeményezést.
-Végezetül beszámolt arról, miszerint március 22-én du.
az alpolgármester és dr. Valach Béla képviselı úr társaságában Lotz Károly közlekedési miniszternél jártak. A
miniszter úrnál tett látogatás során ígéretet kapott a
város az ivóvíz probléma megoldásának támogatására, illetve a miniszter úr javaslatára az öregszılıi útépítési
pályázatot ismételten benyújthatja a város.
Tájékoztatta továbbá a testületet arról, miszerint a Kisvárosi
Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét a jövıben ı fogja
képviselni az Érdekegyeztetı Tanácsban, a szociális, egészségügyi, család- és gyermekvédelmi ügyekben.
Dr. Valach Béla képviselı, a Városfejlesztési Bizottság elnöke
rövid tájékoztatást adott
a március 17-én Szegeden lezajlott területfejlesztési konferenciáról.
Hanyecz Margit képviselı kifogásolta, hogy a volt speciális
iskola épületének lebontása után a terület rendbetétele elmaradt. A lakosság részérıl problémaként vetették fel, hogy nagyon sok az engedély nélküli fakivágás, illetve az engedélyek
kiadásával is probléma van.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony által felvetett problémákra írásban fog választ adni.
1.

Dr. Kovács Béla alpolgármester lemondása, bizottsági tagsága, tanácsnokká történı megválasztása /szóbeli elıterjesztés alapján/

Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, miszerint dr. Kovács Béla alpolgármester 1995. március 24-én benyújtotta lemondását e tisztség alól. Kérte a tisztelt testületet, hogy a lemondást fogadják el, egyben dr. Kovács Béla
képviselıt válasszák meg a Pénzügyi, valamint a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tagjának. Dr. Kovács Béla eddig is komoly feladatot vállalt a
város oktatási koncepciójának kialakításában, illetve szakmai
tapasztalatára a jövıben is nagy szükség van. Miután a fenti
javaslatot a bizottsági elnökökkel korábban egyeztette, így
kérte annak elfogadását.
A javaslatot a képviselı-testület elfogadta és 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/1995./III.30./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Kovács Béla alpolgármester lemondását e tisztsége
alól tudomásul veszi.
A Képviselı-testület dr. Kovács Bélát a
Pénzügyi, valamint a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság tagjának megválasztja.
A Képviselı-testület felkéri az Ügyrendi
és Jogi Bizottságot, hogy fenti határozatát az SZMSZ átdolgozása során vegye figyelembe.
Határidı: azonnal, illetve 1995. június
30.
Felelıs : dr. Szendrei Éva biz. elnök
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
javasolta a testületnek, hogy dr. Kovács Bélát tanácsnoknak
válassza meg.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 21. §-a lehetıvé teszi
az önkormányzatok számára a tanácsnoki rendszer kialakítását
azzal, hogy a tanácsnok az önkormányzat azon feladatkörét felügyeli, melyeket a képviselı-testület részére meghatároz. A
tanácsnok tehát rendszeresen többletfeladatot ellátó önkormányzati képviselı. Javasolta, hogy a tanácsnokot a testület
az önkormányzat oktatási ügyeinek felügyeletével bízza meg a
testület. Ennek megfelelıen oktatási ügyekben a képviselıtestület elé csak dr. Kovács Béla ellenjegyzésével kerülhet
elıterjesztés. Javasolta továbbá, hogy a megválasztandó tanácsnok részére pótdíjat állapítson meg a testület, melynek
mértéke az alapdíj 27 %-a, vagyis 3850 Ft/hó. Javasolta továbbá a testületnek, hogy utasítsa a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnökét a tanácsnoki intézmény bevezetésének figyelembevételét az SZMSZ felülvizsgálatánál, illetve a képviselık tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet módosításának beterjesztésére.
A Képviselı-testült a javaslatot vita nélkül, 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/1995./III.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr.
Kovács Bélát tanácsnokká megválasztja. A
Képviselı-testület a tanácsnok részére az
alapdíjon, a bizottsági tagságért jár pótdíjon felül 3.850 Ft /alapdíj 27 %-a/ pótdíjat állapít meg 1995. április hó 1. napjától.
A Képviselı-testület dr. Kovács Béla tanácsno-

kot az iskolai ügyek felügyeletével bízza meg.
A tanácsnokot a feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában megilleti az ellenjegyzési jog, de
nem akadályozhatja a kisebbségi vélemények testület elé terjesztését.
A Képviselı-testület utasítja az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökét, hogy az SZMSZ felülvizsgálata során a tanácsnoki intézményt vegye
figyelembe, egyidejőleg a következı testületi
ülésre terjessze be az 5/1995./III.02./ KT.
számú rendelet módosítását.
Határidı: azonnal, illetve
SZMSZ felülvizsgálatára: 1995. június
1.
rendelet módosításra:
1995. április 30.
Felelıs:
2.

dr. Szendrei Éva bizottsági elnök

Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, a beterjesztett jelentést fogadják el.
A Képviselı-testület vita nélkül elfogadta a lejárt határidejő
képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és egyhangúlag - 18 igen szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/1995./III.30./számú határozat
Gyomaendrıd Város
41/1995./II.28./,
51/1995./II.28./,
számú határozatok
tést elfogadta.

Képviselı-testülete a 36a 46/1995./II.28./, az
valamint a 250/1994./IX/29./
végrehajtásáról szóló jelen-

Határidı: azonnal
3.

Koncepció Gyomaendrıd város önkormányzati rendeleteinek
módosításához

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
koncepciót fogadja el, egyben bízza meg a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottságot az önkormányzat
vagyonáról szóló rendelet módosításának - a koncepcióban megfogalmazott szempontok szerinti - átdolgozásával. Határidınek
javasolta 1995. május 30-át megjelölni.
A Képviselı-testület az elıterjesztést, és a polgármester által beterjesztett javaslatot vita nélkül, egyhangú igen szava-

zattal /18 szavazat/ elfogadta és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
56/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete önkormányzati rendeletek módosításához készített
koncepciót elfogadja.
A Képviselı-testület megbízza a Mezıgazdasági,
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottságot a koncepcióban megfogalmazott szempontok
alapján az önkormányzat vagyonrendeletének átdolgozásával.
Határidı: 1995. május 30.
Felelıs : Várfi András bizottsági elnök
4.

A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
szóló 15/1994./VI.16./KT. számú rendelettel módosított
6/1994./II.23./KT. számú rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a rendelet-tervezettel
kapcsolatos véleményeket.
Katona Lajos pénzügyi bizottsági elnök hozzászólásában felhívta a testület figyelmét arra, hogy a jövıben sajnos egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok. Egyre kevésbé fog
tudni felvállalni olyan dolgokat, melyek nem kötelezı feladatok.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, amennyiben a testület az I. alternatíva mellett dönt, úgy éves szinten 650
ezer forint takarítható meg. És igazán nem a legszegényebb rétegtıl vonja meg a város a lakbértámogatást.
Hangya Lajosné szociális bizottság elnöke a bizottság által
beterjesztett II-III-as alternatívák indoklásaként elmondta,
az önkormányzati tulajdonban lévı bérlakások a központi rendelkezések kapcson jórészt kikerült a szociális szférából.
Ugyanakkor ebbıl a körbıl 28 bérlakás lett kivonva, amelyek
szolgálati lakássá lettek minısítve. Ezeket a lakásokat olyan
emberek lakják, akik szellemi tıkét hoznak a városba. A bizottság abban az esetben tudná támogatni az I. alternatívát,
ha valamilyen formában a fiatal pályakezdı szakemberek megragadását támogatni tudja a város.
Dr. Valach Béla városfejlesztési bizottsági elnök a maga részérıl nem zárkózna el teljes mértékben a lakbértámogatástól.
A kezdı szakembereket, fiatal pedagógusokat támogatni kell.
Javasolta, hogy a testület dolgozza ki a fiatal szakemberek
/1-5 éves munkaviszony/ lakbértámogatási rendszerét.

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
dr. Valach Béla által felvetett probléma megoldásának kidolgozásával és testület elé terjesztésével a testület bízza meg a
polgármestert.
A javaslattal a testület egyetértve, egyhangú szavazással (18
igen szavazat) a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fiatal
pályakezdı szakemberek megtartása érdekében
lakbértámogatási rendszer kidolgozásával bízza
meg a polgármestert. A támogatási rendszer kidolgozásánál az alábbi szempont figyelembevételét tartja szükségesnek:
A lakbértámogatás a fiatal pályakezdı szakembernek munkaviszonya elsı öt évében adható,
egyedi elbírálás alapján.
Határidı: 1995. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat elfogadása után a polgármester javasolta a testületnek a rendelet I. alternatívájának elfogadását. Felhívta a
testület figyelmét arra, miszerint önkormányzati rendelet megalkotása minısített többségő szavazással történik.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1995./..../ KT. számú rendeletét
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
15/1994./VI.16./KT. számú rendelettel módosított
6/1994./II.23./KT. számú
rendelet módosításáról.
5.

Volt ügyeleti gépkocsi felajánlása a rendırség részére

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mindenki elıtt ismeretes, miszerint a központi ügyelet részére új gépkocsi került
megvásárlásra. Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a helyi
rendırség támogatására az önkormányzat az egyik ügyeleti kocsit adja át.
/Az ezzel kapcsolatos elıterjesztés az ülés elıtt kiosztásra
került, mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, vita nélkül,
egyhangú 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ATC267 frsz.-ú VAZ 212 NIVA típusú személygépkocsit (motorszáma: 9759333 alvázszáma:
XTA212100H059442 gyártási éve 1987) a Békés Megyei Rendırkapitányságnak támogatásként felajánlja azzal, hogy a gépkocsi vezénylési helye
csak Gyomaendrıd közigazgatási területe lehet.
Utasítja a Képviselı-testület a polgármestert,
hogy a fenti feltételek mellett a gépkocsi átadását a rendırség részére végezze el.
Határidı: 1995. április 30
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester.
6.

Gyomaendrıd ivóvízellátásának javítását szolgáló program
terveztetése /szóbeli elıterjesztés alapján/

Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztetve a testületet az
ülés elején elhangzottakra a következıket mondta el. Gyomaendrıd város ivóvízellátásának javítása érdekében javasolta a
testületnek, hogy az önkormányzat a Geológiai Kutató Intézet
munkatársaival végeztessen kutató fúrásokat a környék ivóvízbázisának feltárása érdekében. A kutatófúrások beindításához
azonban terveket kell készíteni. Javasolta, hogy a tervek elkészítésének megrendelését engedélyezze a testület, melynek
költséget 150-200 ezer forintra tehetı. Az összeg fedezetéül a
szolgálati lakások lakbértámogatásának megszőnésébıl felszabaduló összeget javasolta megjelölni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a polgármester által elmondottak alátámasztására elmondta, az egész program elsı lépcsıje a tervek elkészíttetése. A maga részérıl egyetértett és
szükségesnek tartotta a tervezés megrendelését. Természetesen
a kutató fúrások már jóval jelentısebb, az önkormányzat erejét
talán meg is haladó költségeket igényelnek.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a tervek megrendeléséhez járuljon hozzá.
A testület, a polgármester kérésének helyt adva, egyhangú szavazattal (18 igen szavazat) a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város
ivóvíz problémájának megoldása érdekében tanul-

mánytervet készített a geológiai kutató fúrások
megkezdéséhez. A Képviselı-testület megbízza a
polgármestert a tanulmányterv elkészítésének
megrendelésével.
Határidı: azonnal
7.

A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola pályázata gyakorlati oktatóhely fejlesztésére

Dr.Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és a
határozati javaslat elfogadását.
A testület az elıterjesztést vita nélkül, 18 igen szavazattal
elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete támogatja és javasolja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı
Iskola gyakorlati oktatás fejlesztésére
benyújtandó pályázatát.
Határidı: azonnal
8.

Csorba Csaba jegyzı személyi illetményének megállapítása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el, Csorba Csaba részére a személyi illetményt megállapítását hagyja jóvá.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és a határozati javaslatot vita nélkül 18 igen szavazattal elfogadta és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
61/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Ktv.
42. § /5/ bekezdés b. pontja alapján Csorba
Csaba részére 1995. január hó 1. napjától
80.000 Ft személyi illetmény megállapítását
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
9.

Vízmővek Rt. által szennyvízcsatorna kiépítésre nyújtandó
céltámogatás pályázata

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztést el-

fogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül elfogadta,
egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
62/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
a Blaha L. utca és térsége Apponyi és Kenderáztató utcák közötti területrész szennyvízcsatorna hálózat 1995-96. években a Vízmővek RT. által nyújtandó céltámogatás megpályázásával.
Határidı: 1995. május 31.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
10.

A Hıtechnikai és Gépipari Kft-ben az önkormányzat képviselete

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület az elıterjesztést és a határozati javaslatot vita nélkül 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
63/1995./III./30./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
251/1993./IX.07./ számú határozatát visszavonja, ezzel egyidejőleg az önkormányzat képviseletével a Hıtechnikai és Gépipari Kft-nél dr.
Szendrei Éva képviselıt bízza meg.
A Képviselı-testület dr. Farkas Zoltán
eddigi eredményes munkáját megköszöni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a képviseleti jogosultság megváltozásáról
a Hıtechnikai és Gépipari Kft-t, valamint dr.
Farkas Zoltánt értesítse.
Határidı: április 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
11.

Gyomaendrıdi Holtági és Horgász Egyesületek Szervezetéhez
való csatlakozás

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek az elıterjesztés elfogadását, a Horgász Szövetséghez való csatlakozást.

A Képviselı-testület a javaslatot vita nélkül, 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
64/1995./III:30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Holtági és Horgászati Egyesületek
Szövetségébe belép, egyidejőleg a Képviselıtestület az önkormányzat képviseletével
Czibulka György képviselıt megbízza.
A Képviselı-testület az éves tagdíj / 2.000
Ft/év / megfizetésének fedezetéül az általános
tartalékot jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az Önkormányzat belépési szándékát a Szövetségnek küldje meg, a tagdíj átutalásával
kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg,
valamint a költségvetési rendelet módosításánál
az általános tartalék felhasználásánál a tagdíj
mértékét vegye figyelembe.
határidı: 1995. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
12.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását és a rendelet megalkotását. Felhívta a testület figyelmét arra, miszerint önkormányzati rendelet alkotásához minısített többségő szavazati arányra van szükség.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
18 igen szavazattal elfogadta és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1995./..../ Kt. számú rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
7/1995./III.02./ KT. számú rendelettel módosított
22/1994./XI.28./ KT. számú rendelettel módosított
9/1994./III.17./ KT. számú rendelet módosításáról.
13.

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 17/1994./VII.29./KT. számú rendelettel módosított
8/1994./III.12./KT. számú rendelettel módosított
16/1993.,/V.20./KT. számú rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a rendelet-tervezetet elfogadását.
A Képviselı-testület a tervezetet vita nélkül, egyhangú szavazattal / 18 igen szavazat/ elfogadta és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995./...../KT. számú rendeletét
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 17/1994./VII.29./KT. számú rendelettel módosított
8/1994./III.12./ KT. számú rendelettel módosított
16/1993./V.20./ KT. számú rendelet módosításáról.
14.

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint az illetményrendszer szabályairól szóló rendelet-tervezet

Dr. Frankó Károly polgármester a rendelet-tervezetet vitára
bocsátotta.
Várfi András képviselı, bizottsági elnök nem értett egyet a
tervezet 7. § /2/ bekezdésével. Megítélése szerint a mai gazdasági helyzetben kamatmentes hitelt nem nyújthat az önkormányzat.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a dolgozók lakásépítési támogatási rendszerét a 80-as években vezette be az akkori tanácstestület. Tudni kell azonban azt, hogy az utóbbi években csak
a befolyó összeg került kiosztásra.
Katona Lajos képviselı, bizottsági elnök egyetértett a 7. §
/2/ bekezdésének megszüntetésével.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı felhívta a testület
figyelmét arra, miszerint e rendelkezés nem csak a köztisztviselıket érinti, hiszen e lakásvásárlási támogatási alapból a
köztisztviselık és közalkalmazottak részesülhetnek.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, amennyiben a testület úgy dönt,
hogy a jövıben nem nyújt a köztisztviselık és közalkalmazottak
részére lakásvásárlási támogatást, úgy a lakásvásárlási számlát meg kell szüntetni és a befolyó összegek a költségvetésbe
kerülnek vissza.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdött milyen szabályok
alapján adható a köztisztviselınek jutalom, illetve mi írja
elı, hogy a köztisztviselınek munkaruha jár?
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, jutalom abban az esetben fizethetı ha van erre fedezet

/bérmegtakarítás/. A munkaruha juttatást a Ktv., mint lehetıséget adja meg, azonban ez nem kötelezı juttatás. Ilyen juttatást nem csak a köztisztviselık, de a közalkalmazottak is kapnak.
Dr. Frankó Károly polgármester szükségesnek látta elmondani,
hogy a köztisztviselık, akik a testület munkáját segítik, a
testületi üléseken jelen vannak, soha nem kapnak túlóra díjat
azért, mert esetleg késı estig a hivatalban vannak, míg például a pedagógusok csak túlóradíj ellenében végeznek túlmunkát.
Mindenképpen tisztességesnek tartaná, ha a testület az esetleges jutalmazás lehetıségét meghagyná a munkáltatónak. A 7. §
/2/ bekezdésének megszüntetésével egyetért.
A vita lezárásaként javasolta a testületnek, hogy a rendelettervezet 7. § /2/ bekezdésének megszüntetésével értsenek
egyet, ugyanakkor javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottságot bízza
meg a testület a lakásvásárlási támogatás számla megszüntetésének elıkészítésével, a számla elszámolásával, majd pedig a
testület tájékoztatására a számla megszüntetésének költségvetési kihatásáról.
A javaslattal a testület egyetértett és 16 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a köztisztviselık és közalkalmazottak munkaáltatói
lakásvásárlási támogatást megszünteti.
A Képviselı-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot a lakásvásárlási támogatás megszüntetése
miatti elszámolásra.
Határidı: 1995. május 31.
Felelıs : Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke
A határozat meghozatala után a polgármester javasolta a testületnek a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással,
hogy a 7. § /2/ bekezdése megszőnik, illetve értelem szerint a
7. § bekezdéseinek számozása ennek megfelelıen változik.
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett és 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1995./...../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek
munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint az
illetményrendszer szabályairól.

15.

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló rendelet-tervezet

Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában hangsúlyozta, a
rendelet megalkotására azért kerül sor, mert a fiatalok védelme ezt megkívánja.
Czibulka György képviselı tájékoztatta a testület arra, hogy a
közelmúltban megalakult a Drogellenes Munkabizottság, melyet
az iskolák nagy örömmel vettek tudomásul. A maga részérıl
egyetért a rendelet megalkotásával. Sajnos a szórakozó helyeken nem a huszonéves fiatalok találhatók meg, hanem inkább a
12-15 éves korosztály.
Dr. Valach Béla képviselı, bizottsági elnök szintén egyetértett a rendelet megalkotásával. A maga részérıl amennyiben
szigorítaná, hogy a rendezıt felelısség terhelné a bekövetkezett rendbontásért. A rendezıket érdekeltté kell tenni abban,
hogy az általuk szervezett rendezvényeken ne történjen rendbontás.
Szőcs József a helyi rendırkapitányság vezetıje nagy örömmel
fogadta
rendelet megalkotását. Sajnos az utóbbi idıben egyre
kevesebb programot szerveznek az iskolák a diákoknak, egyre
kevesebb a kulturált szórakozási lehetıség. A rendelet hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekeket megóvják a kábítószertıl és
egyéb veszélyektıl. Természetesen elismerte, hogy a rendelet
betartatása komoly munkát fog igényelni mind a rendırségtıl,
mind az egyéb szervektıl.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elmondta,
bízik abban, hogy az igényes és gondos szülık azért oda fognak
figyelni a gyermekeikre.
Javasolta a testületnek a rendelet elfogadását.
A Képviselı-testület a tervezetet 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
12/1995./..../KT. számú rendeletét
Ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl.
Dr. Frankó Károly polgármester a rendelet megalkotása után javasolta a testületnek, hogy az ülést - tekintettel arra, hogy
1995. március 30-án du. 15 órára a Környezetvédelmi Minisztériumba kell mennie - az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelıen a
testület napolja el, illetve az ülést 1995. április 6-án du.
13,30 órától folytassa.
A polgármester javaslatát a testület elfogadta és egyhangú

szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
66/1995./III.30./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
polgármester javaslatára az 1995. március
30-i testületi ülést a 16. napirendtıl elnapolja 1995. április 6-án du. 13,30 órára.
határidı: 1995. április 6.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
1995. április 6.
Dr. Frankó Károly polgármester megállapította, hogy az 1995.
március 30-án megkezdett ülés folytatásán Hanyecz Margit képviselı kivételével mindenki jelen van.
A napirendek tárgyalása elıtt néhány szót kívánt szólni az
utóbbi napok eseményeirıl.
Tájékoztatta a testületet, miszerint a Környezetvédelmi Minisztériumban tett látogatása igen eredményesnek mondható, hiszen úgy tőnik olyan emberekkel sikerült találkozni, akik segítséget tudnak nyújtani az ivóvíz probléma megoldásához.
Néhány szóban reagálni kívánt a Szó-beszéd legutóbbi számában
megjelentekre.
Az újságban tévesen jelent meg és a moziban nem 15, hanem 18
sor szék került lecserélésre. Az iskolapéldák címő cikkben
szereplıket annyiban cáfolta meg, miszerint dr. Kovács Béla
százmilliós megtakarításról soha nem beszélt. Arról beszélt,
hogy ha minden igényt kielégítene a város, akkor több száz
milliós hiánnyal kellett volna elfogadni a költségvetést. Az
önkormányzat nem hozott újabb csendrendelet, hanem az ifjúságról védelmére hozott egy rendeletet a testület. A maga részérıl fontosnak tartja, mit is gondolnak a testületrıl a választópolgárok. Miután személyesen is érintett a dr. Kovács Béla
alpolgármesteri tisztségrıl történı lemondásával kapcsolatos
cikkekben, így fontosnak tartotta pontosan elmondani az alpolgármester lemondásának történetét. Sajnos a cikk egy magánbeszélgetés néhány gondolatát írta meg, de csak az egyik fél
oldaláról.
Elismerte, hogy az alpolgármester választás során a testület
hibát követett el, de ezt a hibát az egész testület elkövette,
és igazán komoly törvénysértés nem történt, miután az alpolgármester részére a testület feladat és hatáskört nem határozott meg.
Szeretné, ha a Szó-beszéd azokat a cikkeket, melyeket nem a
valóságnak megfelelıen közölt kijavítaná.
Ezt követıen áttért a testület a napirendi pontok megtárgyalá-

sára.
16.

Alpolgármester választás

Dr. Frankó Károly polgármester az Ötv. 34. § /1/ bekezdésére
figyelemmel javasolta a testületnek, hogy Czibulka György képviselıt válasszák meg alpolgármesternek. Az alpolgármester választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, melynek javasolta az Ügyrendi és Jogi Bizottságot
megválasztani.
A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértve,
egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
67/1995./IV.06./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alpolgármester választ lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló
bizottság elnöke dr. Szendrei Éva, a Jogi és
Ügyrendi Bizottság elnöke, tagjai pedig a Jogi
és Ügyrendi Bizottság tagjai.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen felkérte a bizottság elnökét ismertesse a szavazás menetét.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, az Ötv. rendelkezéseinek megfelelıen az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, mely meg is történt, majd pedig a testület titkos szavazással dönt az alpolgármester személyérıl. A
szavazás szavazólapon történik, melyen a polgármester úr javaslatának megfelelıen Czibulka György képviselı úr neve fog
szerepelni. Érvényesen szavazni úgy lehet, hogy abból egyértelmően és világosan kitőnjön a szavazó szándéka.
Ezt követıen a bizottság kiosztotta a szavazólapokat, majd a
képviselık elhelyezték az urnában a szavazólapokat, és a szavazatszámláló bizottság megszámlálta a szavazatokat.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök a szavazólapok összesítése
alapján az alábbiakról tájékoztatta a testületet.
A jelenlévı 17 képviselı részére kiadott szavazólap mind megtalálható volt a szavazóurnában. A leadott szavazatok mind érvényesek voltak. Az érvényes szavazatokból 16 igen szavazat
volt, és egy nem.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bizottság munkáját, majd megállapította, hogy a szavazatok alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzata alpolgármestere Czibulka György,
és kihirdette a következı határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

68/1995./IV.06./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Ötv. 34. § /1/ bekezdése alapján a polgármesteri munka segítésére Czibulka Györgyöt
alpolgármesternek választja meg.
A Képviselı-testület Czibulka Györgyöt ezzel
egyidejőleg felmenti a szociális és egészségügyi, valamint a kulturális, oktatási, sport és
kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottsági tagsága alól.
Határidı: azonnal
Czibulka György alpolgármester megköszönve a bizalmat elmondta, igyekszik ennek megfelelni.
17.

A víz- és csatornaszolgáltatás számlázásának egyes kérdéseirıl szóló rendelet-tervezet

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett, egyhangú / 17
igen szavazattal / megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1995./...../ KT. számú rendeletét
A víz- és csatornaszolgáltatás számlázásának egyes kérdéseirıl
18.

Vitaanyag Gyomaendrıd Város közoktatási koncepciójához

Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában elmondta, a
testület elé került vitaanyag az, melyrıl az 1-2. számú iskolákban is megtárgyalt anyag. Amennyiben a testület elfogadja
az anyagot és a határozati javaslatot, akkor kezdıdhet majd az
érdemi vita. A város oktatási koncepciójáról a testület májusban fog dönteni. Ezt követıen átadta a szót a képviselıtestület tagjainak.
Várfi András képviselı, bizottsági elnök hozzászólása elején,
visszatekintve a költségvetés tárgyalására, hangsúlyozta a
költségvetés tárgyalása során merült fel ismételten az iskolarendszer átszervezése, illetve ekkor vetıdött fel az a lehetıség is, hogy a város középiskoláit átadják a megyének. Ezt követıen dolgozta ki a koncepciót a kulturális bizottság. A vitaanyagot jónak tartotta, azonban kifogásolta, hogy nincs benne utalás arra, miszerint felkérnék a szülıket, pedagógusokat
koncepció kialakítására. A határozati javaslatot véleménye
szerint ilyen formában nem lehet megszavazni. Megítélése szerint a gimnáziumnak nem az elsı évfolyamig történı lemenéssel

kellene a fennmaradását biztosítani, hanem különbözı nyelvi,
egyéb speciális osztályok beindítását kellene megkezdeni. A
szakközépiskolák megyének történı átadásával kapcsolatosan
megfontolandónak tartaná a mezıgazdasági iskola FM-hez történı
átadását. Egy szakiskolának az a jó, ha szaktárcához tartozik. Inkább ebben kellene ıket támogatnia az önkormányzatnak.
Katona Lajos képviselı, bizottsági elnök megítélése szerint a
testület elé került anyag nem annyira koncepció, inkább vitaanyag. Véleménye szerint jelenleg a problémafelvetésnél tart a
testület, a megoldást ezután fogják kidolgozni. Sajnos az önkormányzat csıdközeli helyzetben van, így természetesen mindent meg kell tennie annak elkerülése érdekében. A városnak
nem csak oktatási, hanem egyébintézményei is vannak és mindennek mőködnie kell. A költségvetés elfogadásakor a Pénzügyi Bizottság feladatul kapta, hogy a félév végéig vizsgálja felül
az intézményeket. Igy kapcsolódik be a bizottság az oktatási
koncepció kialakításába. Egyetért azzal, hogy a pedagógusokat,
a szülıket meg kell hallgatni.
Természetes, hogy a pedagógiai szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az önkormányzat éves költségvetésébıl 73
millió forint támogatást kell biztosít még mőködésükhöz. Természetesen nem is lenne olyan nagy probléma, ha a pénz rendelkezésre állna. Amennyiben az önkormányzat nem tesz semmit az
intézményhálózattal, a helyzet csak rosszabb lesz. Mind a dologi, mind pedig a személyi kiadásokból le kell faragni.
Még egyszer hangsúlyozni szerette volna, hogy még semmi nem
dılt el, az oktatási koncepció kialakítására ezután kerül sor,
figyelembe véve a szakmai követelményeket is.
Dr. Kovács Béla tanácsnok megítélése szerint az intézmény hálózat a jelenlegi szervezeti felállásban nem maradhat tovább.
Az összegvonás gondolata már az iskolaigazgatói pályázat kiírásakor is felmerült. A késıbbi megbeszélések során merült
fel, hogy amennyiben az 1. számú iskolától átkerülne a gimnáziumhoz 150 gyerek, a többi pedig a 2. számú iskolához, illetve az egyházi iskola is visz el gyereklétszámot. Megítélése
szerint a jóképességő gyerekek számára is lehet iskolarendszert kialakítani, nem csak a hátrányos helyzető, nehezen kezelhetı gyerekek számára. A gimnáziumhoz nem csak gyerekek kerülnének át pedagógusok nélkül, hanem a Jókai úti iskola tantestületi állománya is átkerülne oda, ami 12 fıt jelent. Sajnos a helyzetet tovább nehezíti a napvilágot látott kormányintézkedés.
Dr. Szendrei Éva képviselı, bizottsági elnök megítélése szerint a határozati javaslat akkor lenne teljes, ha nem csak a
Mezıgazdasági, de az Ipari iskola megyéhez történı átadása is
megvizsgálásra kerülne. Ezt javasolta a határozati javaslatba
is bevenni.
R. Nagy János képviselı, bizottsági elnök felhívta a testület
figyelmét arra, miszerint az oktatási törvény értelmében a városnak ki kell dolgoznia a pedagógiai programját, hogyan képzeli el a város az oktatás fejlesztését. Sajnos a pénzügyi

helyzet eredményeként az oktatási koncepció kialakítása elkerülhetetlenné vált. Egy dolog azonban biztos, hogy a szülık és
gyermekek érdekeit mindenképpen szemelıt kell tartani. Emlékeztette a testületet arra, miszerint az elızı testületnek is
volt már elképzelése az iskolaszerkezet átalakítására, az 1-2.
számi iskolák összevonásával. A leginkább azonban az zavarta
meg a kedélyeket, amikor a gimnázium is belépett a képbe. Ennek az lenne a lényege, hogy lenne a városnak egy olyan iskolája, amely érettségire készíti fel a gyerekeket. A jelenlegi
elképzelések mellé még nincsenek hozzárakva a vélemények és
költségek. Amennyiben a testület elfogadja a határozati javaslatokat, akkor kerül sor a hiányzó adatok, elemzések beszerzésére. Természetesen meg lehet azt is vizsgálni, hogy melyik
iskolákat adja át az önkormányzat a megyének és milyen feltételekkel, vagyonnal vagy a nélkül. Mindenesetre a márciusban
hozott kormányintézkedés arra készteti az önkormányzatokat,
hogy intézkedéseket tegyen..
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslatok alábbiak szerinti elfogadását.
I.

A Képviselı-testület utasítja az 1. és 2. számú Önálló
Napközi Otthonos Óvodák vezetıit, hogy az óvodai kihasználtság az egyes óvodáknál ne haladja meg a 105%-ot, az
óvodavezetık a kisebb kihasználtságú tagóvodába irányítsák a létszám feletti gyermeket a rászorultság alaposabb
figyelembevételével.
A közoktatási törvény által elıírt csoportlétszámokat
tartsák be.
Határidı: az óvodai beíratások idıpontja
Felelıs: Óvoda vezetık

II.

A Képviselı-testület utasítja az érintett intézmények vezetıit, hogy az iskolarendszer átszervezéséhez az alábbiakat dolgozzák ki.
1./

A három általános iskola változatlanul hagyása mellett milyen költségmegtakarítási lehetıségek vannak.
/Az iskolarendszer változatlanul hagyása esetén
Susányi Istvánnét az 1995/96-os tanévre pályázat kiírása nélkül megbízza igazgatói teendık ellátásával
az 1. számú Általános Iskolában./

2./

Az 1. és 2. számú Általános Iskola összevonása érdekében a Képviselı-testület megbízza a két intézmény
vezetıjét az összevonással kapcsolatos szakmai feladatok kidolgozásával.

3./

A Kner Imre Gimnáziumban a 6+6 osztályos rendszer
beindítását a szakmai program és költségvetési kihatásának függvényében engedélyezi.

A Képviselı-testület döntését csak a konkrétan kidolgo-

zott szakmai programok és költségek meghatározása után
hozza meg.
Határidı: a szakmai feladatok kidolgozására és szakmai
felülvizsgálatára, illetve a érdekegyeztetı szervekkel / Nevelıtestület, Közalkalmazotti tanács, Iskolaszék / történı véleményeztetésre: 1995. április 30.
a tervezet képviselı-testület elé történı beterjesztésére:
1995. májusi testületi ülés.
Felelıs: Kulturális, Okt. biz. , Pénzügyi biz., és az
érintett intézmények vezetıi
III. A Képviselı-testület utasítja a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, hogy
vizsgálja meg a Városi Zene és Mővészeti Iskola /Rákóczi
u. 19./épülete Református Egyháznak történı átadása miatt
az elhelyezés lehetıségét.
Határidı: 1995. májusi testületi ülés
Felelıs : R. Nagy János bizottsági elnök
IV.

1./

A Képviselı-testület a város középfokú intézményeit
továbbra is önkormányzati fenntartásban kívánja mőködtetni.
A Képviselı-testület indokoltnak tartja a költségmegtakarítás lehetıségének kidolgozását.

2./

A Képviselı-testület megbízza a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot, dolgozzák
ki a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola, illetve a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Szakközépiskola megyei fenntartásba
való átadásának feltételeit.

Határidı: 1995. májusi testületi ülés
Felelıs: R. Nagy János, és Katona Lajos bizottsági elnökök
V.

A Képviselı-testület megbízza a Pénzügyi Bizottságot,
hogy vizsgálja meg a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és
Cipıipari Szakközépiskola kollégiumi férıhely biztosításának lehetıségét.
Határidı: 1995.májusi testületi ülés
Felelıs. Katona Lajos bizottsági elnök

VI.

A Képviselı-testület utasítja a Kulturális, Oktatási,

Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, hogy
készítse elı a 9-10. évfolyamok beindítását a a 3. számú
Általános Iskolában és a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı
és Cipıipari Szakközépiskolában.
Határidı:

Felelıs:

az oktatási programok szakmai és érdekegyeztetı szervekkel történı véleményeztetése:
1995. április 30. az oktatási program és
annak költségkihatásának testület elé terjesztése: 1995. májusi testületi ülés
az oktatási programok elkészítéséért: az érintett intézmények vezetıi
Kult. Okt. Biz. , Pénzügyi Biz.

VII. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, vizsgálja
meg a Városi Zene és Mővészeti Iskolában a diákszínjátszó
szak beindításának szakmai és pénzügyi feltételeit.
Határidı: 1995. májusi testületi ülés
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Ezt követıen javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 17 igen szavazatta, 1 tartózkodás mellett
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/1995./IV.06./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
város oktatási koncepciójának kidolgozásához az alábbi szempontokat adja meg.
I.
A Képviselı-testület utasítja az 1. és 2.
számú Önálló Napközi Otthonos Óvodák vezetıit, hogy az óvodai kihasználtság az
egyes óvodáknál ne haladja meg a 105%-ot,
az óvodavezetık a kisebb kihasználtságú
tagóvodába irányítsák a létszám feletti
gyermeket a rászorultság alaposabb figyelembevételével.
A közoktatási törvény által elıírt csoportlétszámokat tartsák be.
Határidı: az óvodai beíratások idıpontja
Felelıs: Óvoda vezetık
II.

A Képviselı-testület utasítja az
érintett intézmények vezetıit, hogy
az iskolarendszer átszervezéséhez az
alábbiakat dolgozzák ki.

1./

A három általános iskola változatlanul hagyása mellett milyen költségmegtakarítási lehetıségek vannak.
/Az iskolarendszer változatlanul hagyása esetén Susányi Istvánnét az
1995/96-os tanévre pályázat kiírása
nélkül megbízza igazgatói teendık ellátásával az 1. számú Általános Iskolában./

2./

Az 1. és 2. számú Általános Iskola
összevonása érdekében a Képviselıtestület megbízza a két intézmény vezetıjét az összevonással kapcsolatos
szakmai feladatok kidolgozásával.

3./

A Kner Imre Gimnáziumban a 6+6 osztályos rendszer beindítását a szakmai
program és költségvetési kihatásának
függvényében engedélyezi.
A Képviselı-testület döntését csak a konkrétan kidolgozott szakmai programok és
költségek meghatározása után hozza meg.
Határidı: a szakmai feladatok kidolgozására és szakmai felülvizsgálatára, illetve a érdekegyeztetı szervekkel / Nevelıtestület, Közalkalmazotti tanács, Iskolaszék /
történı véleményeztetésre:
1995. április 30.
a tervezet képviselı-testület elé
történı beterjesztésére:
1995. májusi testületi ülés.
Felelıs: Kulturális, Okt. biz. , Pénzügyi
biz., és az érintett intézmények vezetıi
III. A Képviselı-testület utasítja a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
hogy vizsgálja meg a Városi Zene és
Mővészeti Iskola /Rákóczi u.
19./épülete Református Egyháznak történı átadása miatt az elhelyezés lehetıségét.
Határidı: 1995. májusi testületi ülés
Felelıs : R. Nagy János bizottsági elnök
IV.

1./

A Képviselı-testület a város középfokú intézményeit továbbra is önkormányzati fenntartásban kívánja mőködtetni.
A Képviselı-testület indokoltnak tartja a

költségmegtakarítás lehetıségének kidolgozását.
2./

A Képviselı-testület megbízza a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
valamint a Pénzügyi Bizottságot, dolgozzák ki a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola, illetve a 617. számú Ipari
Szakmunkásképzı és Szakközépiskola
megyei fenntartásba való átadásának
feltételeit.

Határidı: 1995. májusi testületi ülés
Felelıs: R. Nagy János, és Katona Lajos
bizottsági elnökök
V.

A Képviselı-testület megbízza a Pénzügyi
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola kollégiumi férıhely biztosításának lehetıségét.
Határidı: 1995.májusi testületi ülés
Felelıs. Katona Lajos bizottsági elnök

VI.

A Képviselı-testület utasítja a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, hogy készítse
elı a 9-10. évfolyamok beindítását a 3.
számú Általános Iskolában és a 617. számú
Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában.

Határidı:

Felelıs:

az oktatási programok szakmai és
érdekegyeztetı szervekkel történı véleményeztetése: 1995. április 30. az oktatási program és
annak költségkihatásának testület elé terjesztése: 1995. májusi testületi ülés
az oktatási programok elkészítéséért:
az érintett intézmények vezetıi
Kult. Okt. Biz. , Pénzügyi Biz.

VII. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, vizsgálja meg a Városi Zene és Mővészeti Iskolában a diákszínjátszó szak beindításának szakmai és pénzügyi feltételeit.
Határidı: 1995. májusi testületi ülés
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

19.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának 1994.
évi adóigazgatási, adóbevételi munkájáról

Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a pénzügyi bizottság elnökének.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat költségvetésében a helyi adókból származó bevétel éves szinten 9
millió forint. Sajnos a termelı üzemek leépültek, nincsenek
munkahelyek, az emberek jó része fekete munkából él, adót nem
fizetnek. Sajnos nagyon kevés a hivatalosan bejegyzett, mőködı
gazdasági szervezet. Véleménye szerint a jelenlegi adórendszer
igazságtalan. A helyi adóbevételek növelésére lehetıséget
lát. A helyti adók jelentısége egyre inkább nı. Nem is azzal,
hogy az adó összegét növelik az önkormányzatok, inkább inkább
megkeresni annak módját és lehetıségét, hogy aki a városban
él, a város által nyújtott szolgáltatásokat valamilyen formában élvezi, az jobban járuljon hozzá a kiadások finanszírozásához is. Mindenképpen az igazságosabb adórendszer kidolgozására kell törekedni. Természetesen ez nem nagy lehetıséget jelent, inkább csak az igazságosság elvét szolgálja. A Polgármesteri hivatal adóhatósági munkájáról elismerıleg szólt.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a kiegészítést,
majd javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/1995./IV.06./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete megbízza
a Pénzügyi Bizottságot az új adókoncepció kidolgozásával, az ezzel kapcsolatos javaslataik,
elképzeléseik kialakításával.
Határidı: 1995. április 30.
Felelıs : Katona Lajos bizottsági elnök
20.

Református Egyház által történı Idısek Otthonának kialakítása

Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában felhívta a testület figyelmét a Szó-beszéd legutóbbi számában megjelent
cikkre, melybıl megtudhatta a lakosság, hogyan lehet bekerülni
a majdani szociális intézménybe.
Itt ragadta meg az alkalmat, hogy néhány szót szóljon a testület tagjainak az ülés elıtt kiadott, a Református Egyház presbitériuma által írott levélrıl. A református hitközség kéri,

hogy az Erzsébet hídon elhelyezett szoborral szemben - hivatkozva a település református többségére -egy e valláshoz inkább közelálló személyiség szobrát helyezze el a város.
Tájékoztatásul elmondta, amikor az elmúlt évben a város megkapta a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobrot, a Képzı- és
Iparmővészeti Lektorátus már akkor felajánlotta a városnak,
hogy a szobor árjának elkészítéséhez támogatást nyújt. A közelmúltban meg is kereste a Lektorátus az ajánlatával, mely
szerint az elkészítendı, Szent Kristófot ábrázoló szoborhoz
400 ezer forint támogatást tudnak nyújtani.
Visszatérve az elıterjesztéshez a maga részérıl nem támogatta
az egyház részére a 10 millió forint megszavazását.
Várfi András képviselı, bizottsági elnök a maga részérıl az I.
alternatívát támogatta.
Knapcsek Béla képviselı elmondta, az egyházzal kötött megállapodás igen nagy követ vett le az önkormányzat válláról, hiszen
e megállapodás értelmében az 2. számú általános iskola épülete
megváltásra került. Akkor arról volt szó, hogy a 10 millió forintot az önkormányzat az államtól visszakapja. A maga részérıl a 2. számú alternatívát támogatja.
Bátori Gyula képviselı emlékezete szerint a pénzügyi bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy az 500 ezer forintot kikötés
nélkül biztosítják a tervkészítéshez.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint az önkormányzat által felvállalt megállapodást illik betartani. Nem mondhatja ki a város, hogy nem fizet, különösen akkor, ha látjuk
nemes célt szolgál. Szembe kell nézni azzal is, hogy a város a
szociális hálózatot nem fogja tudni hosszú távon ilyen formában fenntartani. Éppen ezért jónak tartja, ha az egyházak átvesznek ilyen feladatokat az önkormányzat válláról. A maga részérıl az I. alternatívát támogatja.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, az eredeti megállapodásban
iskola építése szerepelt, de a szociális otthonra nagyobb az
igény és kereslet. Sajnos fennáll azonban annak a veszélye is,
ismerve az állam pénzügyi helyzetét, nem tudni mikor kapja meg
a város a 10 millió forintot. Egyelıre csak azt tudjuk, hogy a
zsinat felterjesztette a megállapodást, mely a 44. sorszámot
kapta. A maga részérıl javasolta a testületnek, bízzák meg a
polgármeter urat a zsinat vezetıjével történı kapcsolatfelvételre. Próbáljanak kiharcolni egy kedvezı helyzetet.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elmondta,
az önkormányzatnak erkölcsi kötelessége támogatni az otthon
létrehozását. Kétséges azonan, hogy hány ember fog jelentkezni
ebbe az otthonba. javasolta a testületnek az I. alternatíva
megszavazását.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 14 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/1995./IV.06./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Református Egyház által történı Idısek Otthonának
kialakításához szükséges tervdokumentáció
/szakhatóság által engedélyezett/, valamint a
részletes beruházási-, ütemezési terv elkészítéséhez, a költségvetési tartalékból 500.000
forintot biztosít.
Amennyiben a tervdokumentáció elkészül, úgy a
Képviselkı-testület ismét napirendre tőzi a Református Egyház állami kártérítésével kapcsolatos garancia vállalási kötelezettség finanszírozásának ütemezését.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségvetési rendelet módosításánál a tartalék
felhasználását vegye figyelembe.
Határidı: 1995. június 30.
Felelıs : Hangya Lajosné, Katona Lajos bizottsági
elnökök
Csorba Csaba jegyzı
21.

Liget-fürdı mőködése- gazdálkodása

Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót az elıterjesztı
Városfenntartó bizottság elnökének dr. Valach Béla képviselı
úrnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában elmondta, a
Városfenntartó bizottság a beterjesztett határozati javaslatok
közül a II. alternatíva elfogadását javasolja a testületnek.
A bizottság álláspontja az volt, hogy a fürdı gazdaságosabb és
színvonalasabb üzemeltétés érdekében más mőködési formát kellene kidolgozni. Elképzelhetınek tartanának egy részvénytársasági formában való mőködést, melybe esetleg belehetne vonni a
fürdı területén mőködı vendéglátó egységeket is.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint a
fürdı olyan intézmény amelyet jó lenne ha az önkormányzatnak
nem kellene támogatni. A város szőkös pénzügyi helyzete nem
nem fogja lehetıvé tenni, hogy folyamatos támogatásban részesítse a fürdıt. Ennek következtében a fürdı további mőködtetésére egy olyan megoldást tartana elfogadhatónak, amely egy
önálló gazdálkodást tenne lehetıvé.
Azt hogy milyen formában történjen a fürdı további mőködtetése
akkor kell eldönteni amikor konkrét javaslatok állnak rendelkezésre, azonban mindenképpen arra kell törekeni, hogy ne
kelljen támogatást nyújtani és vagyonilag maradjon meg az ön-

kormányzatnak.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a fürdı a legnagyobb
idegenforgalmi bázisa a városnak és addig amíg nem sikerül más
gazdaságosabb mőködési formát találni a városnak mindenképpen
támogatni kellene.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett a polgármester úr azon
véleményével, hogy a városnak támogatni kell a fürdıt addig
amíg város ezt anyagilag elbírja.
Véleménye szerint a belépıdíjak emelésével nem biztos, hogy a
bevétel is növekedni fog hiszen a vendégek a magas árak miatt
elmennek a szabad strandra ahol lényegesen kevesebbet kell fizetni.
Knapcsek Béla képviselı arra kérdésre kért választ, miszerint
hol lehet egy fürdı gazdálkodását null szaldósra kihozni?
Vass Ignác a Liget-fürdı vezetıje a képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, olyan helyeken lehetséges ahol a fürdı tulajdonában vannak a szolgáltatások, mind a vendéglátó egységek
mind pedig az gyógyászati szolgáltatások. Mindaddig amíg a
fürdı csak a gyógyászati szolgáltatásokkal rendelkezik azok
közül is csak az alapszolgáltatásokkal, addig nem lehet a fürdıt nyereségesen mőködtetni.
A maga részérıl egyetértett a bizottság állásfoglalásával.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a határozati
javaslat II. alternatíváját támogatta és javasolta a képviselıknek annak elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslat II. alternatíváját
egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal -elfogadta és az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Fürdı-kemping Szövetség bevonásával
szakmai átvilágítást rendel el a gyomaendrıdi Liget-fürdı mőködésérıl.
Az átvilágítás térjen ki arra, hogy
milyen gazdasági társaságot lehet létrehozni a fürdı gazdaságosabb és színvonalasabb üzemelése érdekében.
Határidı: 1995. május 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

22.

A bölcsıde jelenlegi helyzetének áttekintése

Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke felszólalásában elmondta, a bizottság a téma tárgyalása során konkrét dolgot nem
tudott megállapítani. A bizottság véleménye az volt, hogy az
oktatási koncepció kidolgozása során fog ezzel a kérdéssel
részletesen foglalkozni.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke elmondta, a téma
tárgyalása során felmerültek különbözı lehetıségek, hogy esetlegesen mit lehetne még a bölcsıdében elhelyezni a gazdaságosabb kihasználás érdekében. Az azonban biztos, hogy bár melyik
lehetıséget is választanánk az ÁNTSZ hihetetlen nagy feltételeket támasztana.
Véleménye szerint nem kell elsietni a döntést, hiszen nem tudható elıre, hogy a Gyes esetleges megszüntetésével mennyire
fog megnıni a bölcsıde iránti igény.
Azon kívül, hogy pénzügyi szempontból vizsgáljuk a bölcsıde
további helyzetét szakmai oldalról is meg kell vizsgálni mert
a feltételeknek meg kell felelni.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl javasolta, hogy a
bölcsıdei ellátás helyett egy szakképzett házi gondozási ellátást bevezetésének kidolgozása céljából a bölcsıde vegye fel a
kapcsolatot az Országos Módszertani Intézettel. Véleménye szerint egy házi gondozási ellátás bevezetésével lényegesen csökkenthetı lenne az önkormányzatra nehezedı teher, és emellett a
gyerekek szakképzett ellátásban részesülhetnének.
Bella Imréné a bölcsıde vezetıje hozzászólásában elmondta, a
képviselı asszony által említett házi gondozási ellátást családi háznál lehetne megoldani, amelyhez az ÁNTSZ ugyan olyan
követelményeket támaszt mint egy intézményben történı ellátás
esetében. Ez mindenképpen komoly beruházást igényelne ezért
nem biztos, hogy lennének erre vállalkozók.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a bölcsıdei
kihasználtság alakulására a testület szeptember végén térjen
vissza.
Csorba Csaba jegyzı a maga részérıl javasolta a tisztelt testületnek, hogy a határozati javaslatot a beterjesztés szerint
fogadják el. A szakbizottságok a határozati javaslatban feltüntetett határidıre a vizsgálatot végezzék el, és szeptember
30-ig ismét meg kell vizsgálni, hogy a kormány intézkedések
hogyan befolyásolják a bölcsıde további helyzetét.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslatot annyiban kiegészíteni, miszerint a képviselı-testület a bölcsıde helyzetének áttekinté-

sére szeptember 30-ig térjen vissza.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslatot az
elhangzott kiegészítéssel fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Bölcsıdében keletkezı üres állások bérét, a megüresedést követıen azonnal zárolja az intézménytıl és azt tartalékba
helyezi.
A Képviselı-testület megbízza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy
vizsgálja felül a Bölcsıde nyitvatartási
idejét.
A Képviselı-testület a Bölcsıde helyzetének áttekintésére a szeptember havi
ülésén ismételten visszatér.
Határidı: 1995. március 30.
illetve a felülvizsgálathoz: 1995. április 30
és 1995. szeptember 30.
Felelıs: Hangya Lajosné és Katona Lajos bizottsági
elnök
23.

Védınıi szolgálat áttekintése

Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után javasolta a testületnek a határozati javaslatot a
beterjesztés szerint fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslattal 17 fı igen szavazattal, 1
fı tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Védınıi szolgálatot a jelenlegi formában
kívánja tovább mőködtetni.
Határidı: azonnal
24.

Kisebbségi Önkormányzat támogatása

Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
beterjesztett határozati javaslattal, javasolta annak elfogadását.

A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 18 fı igen
szavazat- elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Kisebbségi Önkormányzat 200.000 Ft. támogatási kérelmét forrás hiányában nem
tudja teljesíteni.
Amennyiben a Kisebbségi Önkormányzat
a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bizottság 22/1995.III.09./
számú határozatában kijelölt szántókra a
haszonbérleti szerzıdést megköti a haszonbérletbıl befolyt bevételt a Képviselıtestület a Kisebbségi Önkormányzat részére
támogatásként átadja.
Határidı: 1995. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
25.

Poharelecz László területvásárlása

Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után javasolta a képviselıknek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
76/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem értékesíti Poharelecz László Gyomaendrıd, Honvéd u. 7/1. szám alatti lakos részére a gyomaendrıdi ingatlannyilvántartásban 2937/18 és 2937/19 hrsz. alatt
nyilvántartott területet.
A Képviselı-testület felszólítja a
Matróz Kft-t, hogy csak a részére korábban
meghatározott 200 m2 nagyságú területet
használja.
Amennyiben ezen felüli területhasználati igénye van, úgy keresse meg az Önkormányzatot bérbevétel céljából.

Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
26.

Kukla István földterület vásárlása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét, hozzászólását.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök kérdése az volt, hogy a határozati javaslatban feltüntetett vételi ár miért magasabb a
fölértékeltetett forgalmi értéknél?
Katona Lajos bizottsági elnök válaszolva a képviselı asszony
kérdésére elmondta, földterület értékesítés esetén az önkormányzat mint tulajdonos köteles fölértékeltetni az adott terültet, azonban azt nem köteles betartani. A fölértékelt ártól
többért is értékesítheti.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint semmiképpen nem
mondható soknak a határozati javaslatban feltüntetett 15.000
Ft-os vételi ár, mivel a szóban forgó földterület végében dupla összegért kerültek telkek értékesítésre.
Tótka Sándor képviselı a maga részérıl kevésnek találta a
15.000 Ft vételi árat.
Miután a képviselık részérıl több vélemény, hozzászólás nem
hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 fı ellenszavazattal és 1 fı tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
77/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kukla István Gyomaendrıd, Kálvin J. u. 37.
szám alatti lakos részére eladja 15.000.Ft vételi ár mellett a Gyomaendrıd ún. "
Pocos" kertben lévı 150 n-öl nagyságú területet, mely jelenleg a bérleménye.
Határidı: 1995. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
27.

A Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, hogy
az elıterjesztést a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag,- 18 fı igen szavazattal az

elıterjesztés elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
78/1995./IV.06. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Könyvtár alapító okiratát a következık szerint módosítja:
Alapító okirat módosítás
I.

Költségvetési szerv megnevezése: Városi Könyvtár
Gyomaendrıd
Székhelye:
Gyomaendrıd, Kossuth u. 50.
Telephelye, fiókintézménye:
Gyomaendrıd, Blaha L.
u. 21.

II.

Alapítás ideje:

az alapításkor a jelenlegi gyomai központ és az endrıdi fiókkönyvtár külön könyvtár volt.
A gyomai könyvtár alapítás ideje és alapítója:1948. - Községi Tanács, Gyoma
Az endrıdi könyvtár feltételezett alapítási
ideje:1950.
alapítója:
Községi Tanács Endrıd
A két könyvtár egyesítési ideje:
1983. január 01.,
az egyesítéskor az
alapító neve: Nagyközségi Tanács
Gyomaendrıd

III. Gazdálkodási jogköre:
az intézmény önálló jogi személy. Szakmailag és gazdaságilag is önálló költségvetési szerv, maradványérdekeltségő. A mőködéshez szükséges pénzügyi feltételeket a városi önkormányzat biztosítja. Pénzügyi
kötelezettséget az intézmény vezetıje vállalhat, ellenjegyzésre pedig a gazdaságvezetı jogosult. Aláírási jogköre a vezetınek és a helyettesnek van.
IV.

A költségvetési szerv vezetıje és kinevezési rendje:
pályázat útján történik, a döntés a Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testületének jogköre.
/ 1990. évi LXV. törvény 10. § /b/ alapján /

V.

Ellátható vállalkozási tevékenység köre: az intézmény profiljához tartozóan olyan szolgáltatás lehet,
amelyhez meg vannak a szükséges feltételek, és amely
vállalkozás nem csökkenti a kötelezıen ellátandó
alaptevékenység színvonalát.

VI.

Az intézmény alaptevékenysége:
Fı tevékenység TEÁOR száma: 9231
A könyvtárak által végzett dokumentációs és információs tevékenység. Ide tartozik a specializált és nem
specializált győjtés szervezése, rendszerint kölcsönzés, raktározás, keresıszolgálat - információs
igények kielégítése érdekében.
1./ Kölcsönzés: az intézmény köteles győjteni és a
lakosság rendelkezésére bocsátani a magyar dokumentumkiadás azon részét, amelyet a győjtıkori szabályzat meghatároz.
A kölcsönzés módját a mőködési szabályzat határozza
meg.
2./ Információs szolgáltatás: az intézmény köteles a
rendelkezésre álló eszközökkel a lakosság által igényelt információkat szolgáltatni. A könyvtár a helyi
nyilvánosság intézménye, a helyi döntések, információk nyílvánosságra hozatalának helye.

VII. Az intézmény felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város
Önkormányzat - Képviselı-testülete
VIII.

Rendelkezésre álló vagyon mértéke: a csoportos
leltárkönyvben nyílvántartott dokumentumállomány, a
tárgyi eszközök csoportjában nyilvántartott berendezés és egyéb vagyontárgy.

IX.

Az alapító okirat- módosítás elfogadásakor a Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
156/1992./VI.30./ számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal

28.

A Városi Sportcsarnok alapító okiratának módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket az elıterjesztés elfogadására.
A képviselı-testület az elıterjesztést 17 fı igen szavazattal,
1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
79/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Sportcsarnok alapító okiratát a
következık szerint módosítja:
Alapító okirat-módosítás
Alapítás ideje: Gyomaendrıd Város Tanácsa
9/1990./II.14./ Th. számú határozata

Költségvetési intézmény neve és székhelye: Városi Sportcsarnok
Gyomaendrıd, Szabadság
tér. 1.
Tel: 66/386-938
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Fı tevékenység: TEÁOR száma: 9240
A szabadidı és a versenyszerő sportolás szervezése,
sportesemények lebonyolítása. Az általános és középiskolás korú ifjúsági testi nevelésének biztosítása.
Kiegészítı tevékenység: TEÁOR száma: 7430
Hirdetési tevékenység: a hirdetés célját szolgáló hely bérbeadása.
Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrıd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. Az önállóan gazdálkodó szerv összevontan teljes felelıséggel látja el
a következı feladatokat.
-tervezés, pénzkezelés, az elıirányzat- módosítás és pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az
utalványozás, ellenjegyzés, az érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a szolgáltatás és a beszámolás,
-a mőködtetés, a tárgyi eszközök felújítása, a
beruházás, a vagyonkezelés tekintetében az összes
feladatot.
A részben önálló intézmény teljes munkáltatói
és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzata
Alapító szerv neve: Gyomaendrıd Város Tanácsa
Vezetı kinevezési rendje: az 1990. évi LXV.
törvény 10. § /b/ pontja alapján.
Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Egyéb kereskedelmi és szálláshely szolgáltatás,
Ifjúsági tábor TEÁOR száma: 5512
Verseny-és szabadidısport tevékenység támogatása.
Sporttáborok, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása. Minden olyan tevékenység, amelyben az intézmény helyiségei, területe, eszközei, berendezési
tárgyai, szellemi apportja, - gazdasági, szervezıibevihetı, növeli az intézmény bevételeit és ezzel

javítja annak mőködési feltételeit.
Mértéke: igény szerint változó, de az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztetheti.
Az alapító okirat-módosításakor a Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületének 164/1992./VI. 30./ számú határozata hatályát veszti.
Határidı: azonnal
29.

A Városi Sportcsarnok Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése az volt, hogy szükség
van-e az igazgatónak közvetlen munkatársakra, attól függetlenül, hogy jelenleg ezek az állások nincsenek betöltve?
Babos Lászlóné a Sportcsarnok igazgatója a kérdésre válaszolva
elmondta, az intézmény SZMSZ-ében az " az igazgató közvetlen
munkatársai" szakasz, /SZMSZ V. fejezet 2. pont/ arra vonatkozik, hogy a késıbbiek folyamán ne kelljen a SZMSZ-t módosítani
akkor, amikor az intézménynek lehetısége lesz ezen állások betöltésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl az intézmény
SZMSZ-ét annyiban javasolta módosítani, miszerint az V. fejezet 2. pontjában felsorolt álláshelyeket zárolja a képviselıtestület.
Miután több észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem
hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a dr. Valach
képviselı úr által tett módosító javaslattal, miszerint a képviselı-testület zárolja a V. fejezet 2. pontjában felsorolt
álláshelyeket a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a módosító javaslattal 17 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
80/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Sportcsarnok Szervezeti és Mőködési Szabályzata elfogadja.
A Képviselı-testület a Városi Sportcsarnok
Szervezeti és Mőködési Szabályzata V. fejezet

2. pontjában meghatározott " Az igazgató közvetlen munkatársai " felsorolt álláshelyeket
zárolja.
Határidı: azonnal
30.

Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérelme

Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése
után kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné a Szociális bizottság elnöke felszólalásában
elmondta, a bizottság a kérelem megtárgyalása során egyhangúlag az volt a véleménye, hogy nem javasolja dr. Kolozsvári Árpád közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.
A bizottság a döntését azzal indokolta, hogy annak idején dr.
Kolozsvári Árpádot határozott idıre- Dr. Frankó Károly polgármesteri megbízatásának idıtartamára nevezete ki a képviselıtestület közalkalmazotti jogviszonyban betöltendı körzeti orvosi feladat ellátására. Ezáltal kívánta biztosítani a képviselı-testület dr. Frankó Károly körzeti orvosi státuszba történı visszatérésének lehetıségét.
Ezen kívül az új kártyarendszer bevezetése miatt ha dr. Kolozsvári Árpád vállalkozási formában látná el a háziorvosi feladatokat, úgy nem lenne biztosított dr. Frankó Károly visszahelyezése a volt körzetében.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos kérdése az volt, hogy szerzıdéses jogviszonyban lévı dolgozónak jár e a vállalkozási lehetıség?
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és jogi bizottság elnöke a kérdésre válaszolva elmondta, véleménye szerint a problémát nem
az jelenti, hogy dr. Kolozsvári Árpád közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában látja el a feladatot, hanem az, hogy a szabad orvos választásból következıen a betegek
nem biztos, hogy négy év múlva vissza viszik a betegkártyát
dr. Frankó Károlynak.
Megítélése szerint a határozott idejő vállalkozási szerzıdés
megkötésével ugyan úgy biztosított lenne dr. Frankó Károlynak
a háziorvosi státuszba való visszakerülése.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos elmondta, az elkövetkezı három
és fél évre kérne lehetıséget a képviselı testülettıl. Ahhoz
hogy dr. Frankó Károly polgármesternek biztosított legyen a
háziorvosi státuszba való visszakerülése a maga részérıl vállalja a határozott idıre történı szerzıdés megkötését.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl ott látja a veszély forrásokat, hogy a mai helyzetben bizonytalan, hogy milyen kormány döntések születnek. A polgármesteri státusza is
sokkal bizonytalanabb mint ezelıtt négy évvel volt. Semmilyen

garancia nincs arra, hogy İ négy évig polgármester lehet.
A következı aggodalma az volt, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével nem látná biztosítottnak a doktor úr
mellett dolgozó két asszisztens jövıjét, mivel İk is elvesztenék a közalkalmazotti jogviszonyukat.
Ezen kívül megkívánta jegyezni, hogy amennyiben Dr. Kolozsvári
Árpád háziorvos vállalkozási formában dolgozna tovább, úgy a
megszüntetett közalkalmazotti jogviszonnyal egyidıben megszőnne a lakásbérleti jogviszonya is, így a szolgálati lakásból /
amelyben jelenleg lakik / ki kellene költöznie.
Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta a közalkalmazotti
jogviszony megszünésébıl következıen az alábbi problémák jelenetkeznének.
Mint már a polgármester úr is említette megszőnik a lakásbérleti jogviszony.
Ezen felül további problémaként jelentkezne az aszisztencia
további foglalkoztatása, mivel a doktor úr további viszonyához
igazodna az İ munkaviszonyuk is. Ezzel kapcsolatosan amit tehet a képviselı-testület az, hogy köt dr. Kolozsvári Árpáddal
egy határozott idejő szerzıdést, mely szerzıdésen belül kiköti, hogy az aszisztenciának mindig kell biztosítani a közalkalmazotti viszonynak megfelelı juttatásokat, így az İ közalkalmazotti státuszuk megmaradna.
További probléma, hogy teljesen kiforratlan és járatlan út,
hogy mi lesz a betegkártyák további sorsa.
Azt hogy mi alapján kell eldönteni a képviselı-testületnek,
hogy kivel köt határozott idejő szerzıdést ez egy teljesen leszabályozatlan kérdés. A megkérdezett jogászok véleménye szerint ebben az esetben szuverén döntése van a testületnek. Ahhoz azonban, hogy a testület ésszerően tudjon dönteni az adott
esetben célszerő lenne kikérni a többi háziorvos véleményét
is.
Katona Lajos bizottsági elnök kérdése az volt, hogy van e akadálya annak, hogy dr. Kolozsvári Árpád magánrendelıt nyisson?
Csorba Csaba jegyzı a kérdése válaszolva elmondta, annak, hogy
a doktor úr magánrendelıt nyisson semmi akadálya nincs, de abban az esetben megszőnik számára a Tb finanszírozás.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, annak idején amikor dr.
Kolozsvári Árpád gyomaendrıdre jött tudta, hogy nem egy megüresedett álláshelyet fog betölteni.
A maga részérıl maximálisan egyetért a polgármester úr azon
elmondásával, hogy a mai viszonyok között bizonytalan az İ
négy évig tartó polgármesteri státusza.
Dr. Kolozsvári Árpád háziorvos a képviselı úr által elmondottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, hogy annak idején ígéretet
kapott arra, hogy hosszabb távra biztos állásra számíthat.
Kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy a jövıre vonatkozóan is biztosítsák számára a háziorvosi állást.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a megváltozott vi-

szonyok miatt a képviselı-testület nem tud a továbbiakban erre
garanciát vállalni. Az egészségügy privatizáció miatt olyan
helyzet alakult ki, hogy a nyugdíjas korú orvosok sem mennek
el nyugdíjba, így nincs megüresedett álláshely.
Balog Károlyné az intézményirányító csoport vezetıje hozzászólásában elmondta, ha történetesen dr. Frankó Károlynak megszőnne a polgármesteri tisztsége és visszamenne háziorvosnak
abban az esetben a Tb dr. Kolozsvári Árpáddal felbontaná a
szerzıdést és a polgármester úrral kötné meg.
A Kolozsvári doktor úrnak ezt követıen lehetısége lesz vállalkozási formában ellátni a háziorvosi feladatokat, de a Tb csak
akkor köt vele újabb szerzıdést, ha az elıírt kártyaszámot eléri.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
képviselı testületet, hogy amennyiben a beterjesztett határozati javaslattal egyetértenek, úgy fogadják el.
A képviselı-testület 13 fı igen szavazattal, 5 fı tartózkodás
mellett a határozati javaslatot a beterjesztésnek megfelelıen
elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem támogatja dr. Kolozsvári Árpád közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.
Határidı: 1995. március 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
31.

Jövedelempótló támogatás fellebbezés

Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
határozati javaslatban leírtakkal, javasolta a képviselıknek
annak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 fı igen szavazattal, a
határozati javaslatot elfogadta és
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Farkas Béláné / sz. Körösladány, 1940. 07.
05. an: Szatmári Margit / Gyomaendrıd,
Honvéd u. 2. sz. alatti lakos kérelmét elutasítja, ezzel egyidejüleg a polgármester
VI. 1745/1995. számú, 1995. február 23-án

kelt határozatát helybenhagyja.
A határozatot sérelmesnek tartó fél,
a határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül kifogással élhet, jogszabálysértésre
való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKLÁS
Farkas Béláné a jövedelempótló támogatás megszüntetésekor megfelelı tájékoztatást kapott a visszafizetés módjáról. A
polgármester méltányolta nevezett kérelmét, egy költségvetési éven belül engedélyezte a részletfizetést.
A képviselı-testület megalapozottnak
tartja a polgármester határozatát, ezért
Farkas Béláné fellebbezését elutasítja.
A határozat az 1994. évi VI. törvénynyel módosított 1993. évi III. tv. 17. §
/1/ bekezdés a./ pontján alapszik, mely
kimondja, hogy az ellátást jogtalanul
igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli
szociális ellátás visszafizetésére.
Határidı: 1995. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
32.

Bálint Lajosné közgyógyellátás fellebbezése

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a
Szociális Bizottság által megtárgyalt és beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag 18 fı igen
szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Bálint Lajosné Gyomaendrıd, Táncsics u.
30. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Szociális és Egészségügyi Bizottság 16/1/1995./I.19./ számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a
határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül kifogással élhet, jogszabálysértésre
való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.

INDOKLÁS
Bálint Lajosné Gyomaendrıd, Táncsics
u. 30. 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 legkisebb 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. április 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
33.

Pályázati lehetıség útépítési támogatás elnyerésére

Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, a Locz Károly miniszter úrnál tett látogatás
alkalmával az önkormányzatnak lehetıséget biztosítottak arra,
hogy ismételten pályázatot nyújtson be a szarvasi és kondorosi
útvonalak szilárd burkolattal történı összekötésére.
A pályázati lehetıséget a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi bizottság soron kívül megtárgyalta és javasolta a
tisztelt képviselı-testületnek, hogy értsen egyet az útépítés
szükségességével.
A megvalósítás tervezett bruttó költsége 16 millió forint,
melybıl minimum 3,2 millió forint saját erıt kellene az önkormányzatnak biztosítani, amelynek a biztosítása véleménye szerint az önkormányzat a jelenlegi anyagi helyzetét figyelembe
véve igen bizonytalannak látszik.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke elmondta, a
bizottság a téma megtárgyalása során arra az álláspontra ju-

tott, hogy javasolja a képviselı-testületnek a pályázat benyújtását. A saját erı biztosítására az év közbeni ingatlanértékesítésbıl származó bevétel, a sportcsarnok hibás hıszigetelésébıl adódó kártalanítási összege nyújthat fedezetet.
Ezen kívül mivel a saját erıbe beszámítható az útépítéssel
érintett ingatlanok lakóinak hozzájárulása is, - amely jelen
esetben 40 érintett ingatlan esetében / ingatlanonként 30.000
Ft a hozzájárulás / - 1.2 millió forinttal csökkentené az önkormányzat által biztosítandó saját erı összegét.
Kérte a tisztelt képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
Várfi András a Mezıgazdasági bizottság elnöke hozzászólásában
elmondta, az endrıdi gazdák körében is igényként merült fel
ennek az útszakasznak a megépítése. Az elmúlt gazdaköri ülésen
a jelenlévı gazdák elmondták, hogy esetleg hajlandóak anyagilag is hozzájárulni az út megépítéséhez.
Dávid István képviselı elmondta, az érintett ingatlanok lakói
is vállalják az İket terhelı költség befizetését. A maga részérıl támogatta a pályázat benyújtását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök nem értett egyet azzal, hogy a
sportcsarnok hibás hıszigetelésébıl adódó várható kártalanítási összeget az útépítéshez szükséges saját erı biztosítására
kívánják felhasználni. Véleménye szerint ha ez az összeg nem a
sportcsarnokban lévı hiányosságok pótlására / hıszigetelés,
ventilátor / használják fel, akkor ez a késıbbiek folyamán fog
gondot jelenteni az önkormányzatnak.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint az összekötı
útszakasz megépítése megoldaná azt a régi kelető problémát,
amely az ott élı idıs beteg embereknek a városba való bejutását jelentette.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint
csak úgy van esélye az önkormányzatnak a pályázat elnyerésére,
ha azt benyújtja. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy akkor kell a
képviselı-testületnek ismét vissza térni e témára és dönteni
arról, hogy van e lehetıség a saját erı biztosítására.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
tisztelt képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek és támogatják a pályázat benyújtását, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangúlag 18 fı igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/1995./IV.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Gyomaendrıd, külterületi Öreg-

szılı Iskola utca útépítésének szükségességével.
A beruházáshoz szükséges önkormányzati forrást - a bekerülési összeg 20 %-át a képviselı-testület a beruházási adatlapnak megfelelıen az 1995. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1995. április 10.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után dr. Frankó Károly
polgármester kérte a tisztelt képviselıket amennyiben van napirenden kívüli bejelenteni valójuk, úgy tegyék meg.
Az érintettek részérıl bejelenetés, kérdés, interpelláció nem
hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a
képviselık részvételét, valamennyi jelenlévınek kellemes húsvéti ünnepeket kívánt és az ülést bezárta.
K. m. f.
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