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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. május 4-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.
Nagy János, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselı,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Kurilla János, Nagy
Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit kirendeletségvezetı, dr.
Debreczeni Gizella jogász,
a helyi sajtó képviselıi, a Békés Megyei Nap újságírója, pártok társadalmi szervezetek képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal munkatársait és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Az ülés megkezdésekor
jelen volt 17 képviselı. Dr. Szendrei Éva képviselı jelezte,
hogy hivatalos elfoglaltsága miatt késıbb fog érkezni. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Bátori Gyula és Várfi András képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt testületi ülés óta eltelt
idıszak fontosabb eseményeirıl
-április 7-én országgyőlési képviselıi fórum volt a Katona
József Mővelıdési Központban. A fórum vendége voltak
Szıllösi Istvánné és Földesi Zoltán országgyőlési képviselık
-az elmúlt hétvégén több jelentıs esemény is volt a városban. Megrendezésre került a Bethlen napok, a Békés Megyei
Gyermek Néptánccsoportok fesztiválja, a Kner Imre Múzeumban

-

Busi Lajos mezıtúri fazekas kiállítása került megnyitásra.
A Református Templomban orgonahangverseny volt.
augusztus 31-tıl szeptember 3-ig Országos Mezıgazdasági Kiállítás és vásár lesz Gyomaendrıdın. A rendezvény a Városi
Sportcsarnokban kerül megrendezésre. Tekintettel arra, hogy
a rendezvényen jeles személyiségek is részt fognak venni,
ezért felkérte a Városfejlesztési Bizottságot, hogy az elkövetkezı hetekben dolgozzák ki a Városháza, a Sportcsarnok
és a Református Templom környéke rendbetételének lehetıségét.
-az elmúlt hónapban három tagú küldöttség járt Nagyenyeden,
Gyomaendrıd Város testvérvárosában a testvérvárosi program
egyeztetése céljából.
-május 3-án egy Izraeli Bank magyarországi képviselıivel
folytattak tárgyalást. A tárgyaláson jelen volt néhány környékbeli település polgármestere és néhány gyomaendrıdi
képviselı.

Végezetül tájékoztatta a testületet arról, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében a Sarkad település polgármesterét és İt jelölte ki a települési önkormányzatok képviseletére a küldöttgyőlésben.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármestert, a bizottság elnököket van -e napirend elıtti hozzászólásuk?
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke, mint a 617. sz.
Ipari Iskola igazgatója a képviselık tájékoztatására elmondta,
hogy a Szép Magyar Beszéd országos vetélkedın az iskola tanulója
Kazinczy- díjat kapott. Az Országos Diák Színjátszó Találkozón
az iskola diák színjátszó csoportja gyémánt minısítés kapott és
megkapták a legjobb nıi és férfi alakításra járó díjat.
Miután több napirend elıtti bejelentés nem hangzott el, így dr.
Frankó Károly polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére,
mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezett.
Napirend:
1./
2./

Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatokról
Beszámoló az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének telje2

3./

4./

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

sítésérıl
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a
tisztségviselık költségtérítésérıl szóló
5/1995./III.02./KT. számú rendelet módosítása
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./KT. sz. rendelet módosításának elıkészítése
Városi Egészségügyi Intézmények pótelıirányzat biztosítása
Templomzugi holtághoz kapcsolódó tápcsatornák átvétele
" Virágzóföld " Szövetkezet üzleti ajánlata
Felhívás a képviselıi tiszteletdíjakról történı részbeni
lemondásra
Az 1. sz. Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Békés Megyei Vízmő Rt. Igazgatósági tagsága
Jövedelempótló támogatás fellebbezés
Lakástámogatás fellebbezés
Közgyógyellátás fellebbezés
Bejelentések, interpellációk

Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok
végrehajtásáról
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a jelentést fogadják el és a kért határidı hosszabbításokat
biztosítsák.
A Képviselı-testület a jelentés egyhangúlag - 17 fı igen szavazat- elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/1995./V.04. /számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
30/1995./II.28./, 31/1995./II.28./,
35/1995./II.28./, 41/1995./II.28./,
49/1995./II.28./, 54/1995./III.30./,
57/1995./III.30./, 58/1995./III.30./,
69/1995./IV.06./, 73/1995./IV.06./,
75/1995./IV.06./, 81/1995./IV.06./,
3

82/1995./IV.06./, 84/1995./IV.06./ számú határozatokról készült jelentés elfogadta,
a 44/1995./II.28./, 76/1995./IV.06./,
77/1995./IV.06./ számú határozatok határidejét 1995. június 30-ig meghosszabbította.

Határidı: azonnal
Az 1994. évi költségvetés végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, törvénybıl következı kötelessége a képviselıtestületnek az elızı évi költségvetés végrehajtásáról beszámolni.
A Pénzügyi Bizottság véleménye, melyet az elmúlt év költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban fogalmazott meg, mintegy
tanulságként is szolgálhat a mostani testület számára. A beszámolóból is olvasható az elmúlt évben voltak jelentısebb beruházások /Fürdı vízforgató berendezése, a szennyvíztisztítómő kapacitásának bıvítése/, melyek jelentıs részben hitelbıl valósultak
meg.
Miután várhatóan az elkövetkezı években is hasonló anyagi nehézségekkel fog küzdeni a város, megfontolandó és mérlegelendı
lesz, hogy mire mennyit költ az önkormányzat.
Tájékoztatásként néhány elgondolkodtató adatot ismertetett a
testülettel.
1991-94-ig 29.730 ezer forintot költött a város utak építésére,
míg a szennyvízhálózatra kétszer annyit - 61 millió forintot.
Kétségtelen tény, hogy a környezetvédelem szempontjából szükség
van a szennyvízhálózatra, de a lakosságot ebben a tekintetben
nem lehet igazán partnernek tekinteni csak addig, amíg a társulásba kell belépni, ezt követıen a rákötésre már nem hajlandóak
a megemelt vízdíj miatt. A város útjainak állapota egy-kettı kivétellel kritikán alulinak mondható. Az idei évben pl. mindössze
1 millió forintot tud az önkormányzat járdák javítására fordítani. Utak építésére ebben az évben nincs lehetıség.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése az volt, hogy a beszámoló 16 oldalának utolsó mondatában " az önkormányzat a társadalmi szervek támogatására 8.215 E forintot fordított" milyen
szervezeteket kell ezalatt érteni?
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Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ide
tartozik az Önkéntes Tőzoltó Egyesület és a városban mőködı
Sportklubbok.
Miután több vélemény, hozzászólás a képviselık részérıl nem
hangzott el, dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt
képviselıket, amennyiben az elıterjesztéssel egyetértenek, úgy
alkossák meg az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletet. Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal - megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1995./...../KT. számú rendeletét
az 1994. évi költségvetés végrehajtásáról.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló 5/1995./III.2./ KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság által megvitatott és elfogadásra javasolt rendelet-tervezetet alkossák meg.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1995./...../KT. számú rendeletét
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl
szóló
5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./ KT. számú rendeletének módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba jegyzı
úrnak.
Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, a képviselıtestület megbízta az Ügyrendi és Jogi Bizottságot az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálatával.
A bizottság az elmúlt ülésén megtárgyalta a módosító javaslatot,
a tárgyalás során elhangzott módosítások és kiegészítések figyelembevételével beterjesztette a képviselı-testület mai ülésére.
A tárgyalás során az Ügyrendi és Jogi bizottság javasolta, hogy
a testület két fordulóban tárgyalja a módosító javaslatot. A mai
ülésen elhangzó vélemények, felmerülı további javaslatok alapján
a bizottság átdolgozza a rendeletet, és június 1-éig a végleges
tervezetet a képviselı-testület elé terjeszti.
Kérte a tisztelt képviselıket, mondják el véleményüket a beterjesztett SZMSZ-el kapcsolatban.
Tótka Sándor képviselı véleménye szerint a 17. § /2/ bekezdésében megfogalmazottak " a tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak az ellenjegyzésével lehet elıterjesztést benyújtani a
képviselı-testület elé" ütközik az önkormányzati tv. 12. § /1/
bekezdésének második mondatával miszerint " az ülést össze kell
hívni a települési képviselık egynegyedének vagy a képviselıtestület bizottságának az indítványára."
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a tanácsnok által felügyelt
hatáskörben csak az ellenjegyzésével lehet elıterjesztést benyújtani a képviselı-testület elé nem érinti azt, hogy a képviselık nem kezdeményezhetik a testület összehívását.
Megyeri László aljegyzı annyival kívánta kiegészíteni az elhangzottakat, miszerint a tanácsnok korlátozó jogköre csak meghatározott ügykörre vonatkozik, jelen esetben az iskola ügyekre. Más
ügyekben a tanácsnoknak nincs kompetenciája, így a képviselıtestület összehívása sem tartozik ebbe a körbe.
R. Nagy János bizottsági elnök észrevétele, hogy a 11. § /7/
bekezdésében az utolsó mondatban elírás történhetett a bekezdésre való utaláskor. A /6/ bekezdésre történik a visszautalás.
A 17.§ /1/ bekezdésében utalás történt a 8. sz. mellékletre. Ez
a melléklet véleménye szerint még átdolgozásra szorul.
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Dr. Frankó Károly polgármester az 5. § /1/ bekezdésének utolsó
mondatára,- amely kimondja, hogy " A képviselı-testület a polgármester elıterjesztése alapján mőködésének tervszerősége érdekében éves munkaprogramot állapíthat meg a tárgyévet megelızı év
utolsó testületi ülésén"- kívánta felhívni a bizottság elnökök
és a hivatal csoportvezetıinek figyelmét, hogy május hónap végéig nyújtsák be a második félévi munkaprogramra vonatkozó javaslataikat.
Hangya Lajosné bizottsági elnöknek aggályai voltak a
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban.

4. § /4/

Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony által említett bekezdéssel kapcsolatban elmondta, amennyiben egy adott önként vállalat
feladat ellátásra nincs anyagi fedezet, abban az esetben a testület dönt. Szükséges számú lakossági aláírás összegyőlés esetén
a képviselı-testület kiírhatja a népszavazást. Ennek megfelelıen
a népszavazás dönt az adott feladat folytatásáról, vagy nem
folytatásáról. Amennyiben a népszavazás során olyan döntés születik, hogy a feladat ellátását tovább kell folytatni, akkor más
feladatról kell lemondani a testületnek és azáltal biztosítani a
megszavazott feladatkör ellátásához szükséges anyagi fedezetet.
Katona Lajos bizottsági elnök 21/A §-al kapcsolatos véleménye
az volt, hogy bizonyos szabadságot hagyni kellene a képviselıknek is arra, hogy egy-egy részterületrıl nyilatkozhassanak a
sajtónak.
Megyeri László aljegyzı reflektálva a népszavazással kapcsolatos
felvetésre elmondta, az önkormányzatiság az egész település lakosságát megilleti. A képviseleti demokrácia közvetve jelenik
meg a képviselık útján. Bizonyos esetekben a közvetlen demokrácia is adott a népszavazás útján.
A közvélemény tájékoztatásával kapcsolatosan elmondta, hogy a
rendelet-tervezet kötelezıvé teszi a polgármester számára, hogy
a testületi ülésen elhangzottakról tájékoztassa a sajtót. Természetesen bármely képviselınek joga van a sajtót tájékoztatni.
Hanyecz Margit képviselı a 14. § /2/ bekezdésével kapcsolatos
véleménye az volt, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak
tagságát ki kellene bıvíteni, mivel jenleg ez a bizottság csak
négy fıvel mőködik.
Személyét érintı kérdése az volt, hogy van e akadálya annak,
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hogy a Kulturális Bizottsági tagságát felcserélje Mezıgazdasági
bizottsági tagságra?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva a képviselı asszony kérdésére elmondta, a bizottsági tagság felcseréléséhez joga van a képviselınek, annak semmi akadálya nincs. A bizottságba történı megválasztás a testület jogkörébe tartozik. Mindenképpen javasolja,
hogy mind a bizottsági tagságról való lemondást, mind pedig a
bizottságba történı beválasztást elızetesen egyeztetni kell az
illetékes bizottságok elnökeivel.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság kiegészítésével kapcsolatosan folynak a tárgyalások.
Katona Lajos bizottsági elnök a 11. § /7/ bekezdésében leírtakkal kapcsolatosan célszerőnek tartaná a jegyzıkönyv alapját képezı hangfelvételek egy évig történı megırzését.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı felvetésére elmondta, megvizsgálják ennek lehetıségét és visszatérnek rá. Tulajdonképpen ezek
a hangfelvételek segédanyagok a jegyzıkönyv elkészítéséhez, a
megırzésüknek semmi akadálya nincs, azonban ezeket a hangfelvételeket nem lehet alapdokumentumoknak tekinteni, mivel ezek nem
hitelesített dokumentumok.
Mivel több vélemény, észrevétel, javaslat a rendelet-tervezettel
kapcsolatosan nem hangzott el, dr. Frankó Károly polgármester
javasolta a képviselıknek határozatban rögzíteni, miszerint a
képviselı-testület az Ügyrendi és Jogi bizottság által beterjesztett SZMSZ módosító tervezetet vitára alkalmasnak tartja. A
képviselı-testület felkéri a bizottságokat, hogy a SZMSZ módosító tervezetét a soron következı bizottsági üléseken vitassák
meg, és a módosító javaslataikat terjesszék az Ügyrendi és Jogi
Bizottság elé, majd ezt követıen az Ügyrendi és Jogi Bizottság
terjessze be elfogadásra a képviselı-testület soron következı
ülésére.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag - 17
fı igen szavazattal - egyetértett és az alábbi döntést hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1995./V.04./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ügyrendi és Jogi Bizottság által beterjesztett Szervezeti és Mőködési Szabályzat
tervezetét vitára alkalmasnak tartja.
A Képviselı-testület felkéri a bizottságokat, hogy a tervezetet a soron következı
bizottsági ülésen vitassák meg és a módosító
javaslataikat terjesszék az Ügyrendi és Jogi
Bizottság elé, majd ezt követıen az Ügyrendi
és Jogi Bizottság terjessze be elfogadásra a
képviselı-testület soron következı ülésére.
Határidı: bizottság elé terjesztésre: 1995. május 20.
képviselı-testület elé terjesztésre: 1995. május
30.
Felelıs: Bizottsági elnökök
Városi Egészségügyi Intézmények pótelıirányzat biztosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után javasolta a képviselıknek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 17 fı igen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1995./V.04./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Egészségügyi Intézmény ingatlanjainak
korszerősítésére 544.000 Ft felhasználást
engedélyez az 1995. évi költségvetésrıl szóló 4/1995./III.2./KT. számú rendelet 5. sz.
mellékletében szereplı egészségügyi céltartalék terhére.
A képviselı-testület utasítja a Jegyzıt
a pénzügyi változások miatt a költségvetési
rendelet tervezet elıkészítésére.
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Határidı: 1995. július 31.
Felelıs: a korszerősítés végrehajtásáért: dr. Bánki
Gyula fıorvos
a költségvetési rendelet tervezet elıkészítésérért: Csorba Csaba jegyzı
Templom-zugi holtágakhoz kapcsolódó tápcsatornák átvétele
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott el,
így a polgármester úr javaslatot tett az elıterjesztés elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangúlag -17 fı igen szavazattal - az
elıterjesztést elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1995./V.04./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság által felajánlott Templom-zugi szivornyát átveszi tulajdonba.
Az Önkormányzat tulajdonában lévı holtágakhoz tartozó hullámtéri tápcsatornákat a
KÖVIZIG-tıl tulajdonjog megszerzése nélkül
üzemeltetésre veszi át.
A KÖVIZIG által felajánlott XXV-ös és
az Égei fıcsatornát, /belvízelvezetı / az
Önkormányzat nem veszi tulajdonba.
Határidı: azonnal
" VIRÁGZÓFÖLD" Szövetkezet részjegy vásárlás felajánlása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a képviselık véleményét.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke pénzügyi oldalról kí10

vánta megindokolni, hogy miért nem támogatta a bizottság a részjegy jegyzését. Elsısorban azért, mert a város költségvetése nem
tartalmaz szabad pénzeszközt, másodsorban pedig, mivel kimondottan profitorientált szövetkezet megalakulásáról van szó, a bizottság úgy látta, hogy egy profitorientált cégbe azoknak érdemes befektetni, akik tıkejövedelmet akarnak szerezni, és azoknak
akik ott munkát kapnak, ezáltal munkabérhez jutnak.
Dávid István képviselı, mint a Virágzóföld Szövetkezet elnökhelyettese kérte a tisztelt képviselıket, hogy a döntés során mérlegeljék azt, hogy a szövetkezet által kért 20 db 50.000 Ft-os
részjegy jegyzésével elısegítenék, a településen élı több száz
munkanélküli munkahelyhez jutását.
Kovács Kálmán képviselı a maga részérıl javasolta a testületnek,
hogy figyelemmel az elıtte felszólaló képviselı urak által elmondott érvekre, a döntés során próbáljanak meg a lehetıségekhez
mérten dönteni és napirenden tartani a szövetkezet kérelmét.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnökének véleménye szerint a pénzügyi bizottság nem a családok megélhetése és a munkásérdekek ellen foglalt állást akkor amikor a szövetkezet kérelmével kapcsolatos állásfoglalását meghozta. Az önkormányzatnak elsıdleges feladata, hogy a rá bízott forrásokból megfelelıen gazdálkodjon, fenntartsa az intézményeket, utakat építsen,
egészséges ivóvizet, stb. biztosítson a település lakosságának.
Gazdasági tevékenységbe olyan formában szabad az önkormányzatnak
belépni, hogy ha az a gazdasági tevékenység elkerülhetetlen.
A maga részérıl jó kezdeményezésnek tartotta a szövetkezet megalakulását, de figyelemmel a város költségvetésének helyzetére,
nem javasolta a kérelem támogatását.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, bármely
megalalkuló kft., rt., és más megalakuló szövetkezet is hasonló
kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz, hogy segítse a vállalkozás beindítását. Ugyan akkor a vállalkozásból befolyó profit
úgy is a tulajdonos zsebébe vándorol.
Véleménye szerint a munkanélküliség helyzetének javítására más
lehetısége is lenne az önkormányzatnak, ha lenne erre fordítható
szabad pénzeszköze.
Kovács András a Virágzóföld szövetkezet elnöke felszólalásában
elmondta, a megalakult szövetkezet mezıgazdasági és ipari tevékenységgel kíván foglalkozni. Az ipari tevékenységek közül a ci11

pıgyártással, melynek évtizedekre visszamenı hagyománya van a
településen. Ebbıl az elgondolásból kiindulva döntött úgy a szövetkezet, hogy megvásárolja a felszámolásra került ENCI Szövetkezetet. A tevékenység folytatására a szövetkezetnek szüksége
van saját erıforrásra, amelyet a részjegyek értékesítésébıl befolyó pénzeszköz jelentene.
A szövetkezet elgondolása szerint mintegy 300 fı részjegyet a
dolgozóknak kíván értékesíteni, mivel az új szövetkezeti törvény
értelmében csak az lehet dolgozója a szövetkezetnek aki egyben
tulajdonos is, tehát részjegyet vásárol. A másik, kb. 100 részjegyet kívülálló magán és jogi személyeknek kínálják fel jegyzésre. Ebbıl az elgondolásból fordultak az önkormányzathoz, hogy
a kérelemben feltüntetett részjegy jegyzésével járuljanak hozzá,
és támogassák a szövetkezet tevékenységét.
Az eladásra meghirdetett ENCI megvásárlására a szövetkezet benyújtotta a pályázatát, melyet elsı fordulóban nem utasítottak
el, így a következı fordulóban is pályázni fognak.
Hunya Lajos az Endrıdi Gazdakör elnöke kérdése az volt, hogy a
szövetkezet milyen formánban jutott földterületekhez?
Dávid István képviselı, mint a szövetkezet elnökhelyettese a
kérdésre válaszolva elmondta, a szövetkezet az önkormányzat tulajdonában lévı földterületeken kíván gazdálkodni haszonbér fejében. Az erre vonatkozó kérelmét a szövetkezet benyújtotta az
önkormányzat Mezıgazdasági Bizottságához.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke a képviselı úr által elmondottak kiegészítéseként elmondta, a bizottság az elmúlt
ülésein már foglalkozott az önkormányzat tulajdonában lévı földterületek hasznosításának lehetıségével. Ezen földterületek
nagysága 2200 hektár, melyek hasznosítására legcélszerőbbnek
látszik a bérlet útján történı hasznosítás.
A bizottság munkaprogramjában szerepel, hogy június hónapban határszemle keretében megtekintik ezeket a földterületeket, majd
ezt követıen kidolgozásra kerül a bérbadás feltétele és meghirdetésre kerül. Ezek után lehetısége lesz a Virágzóföld Szövetkezetnek, hogy pályázatot nyújtson be a földterületek bérbevételére.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy az önkormányzatnak nem az az elsıdleges feladata, hogy vállalkozásokat hozzon létre, hanem az a dolga, hogy a rendelkezésre álló
pénzeszközökbıl mőködtesse a város intézményeit, az infrastruk12

túrát fejlessze.
Sajnos az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz szabad pénzeszközt, így nincs lehetıség a részjegy vásárlására.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a
Pénzügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslattal,
úgy azt fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot 11 fı igen szavazattal, 5 fı
tartózkodás mellett, 1 fı ellen szavazattal elfogadta és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/1995./V.04./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem kíván a "VIRÁGZÓFÖLD" Szövetkezet résztulajdonosa lenni, ugyanis a részjegy jegyzéshez a város 1995. évi költségvetésérıl
szóló 4/1995./III.02./KT. számú rendelete
nem tartalmaz szabad pénzeszközt.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl értesítse a " VIRÁGZÓFÖLD" Szövetkezetet.
Határidı: 1995. május 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Felhívás képviselıi tiszteletdíjakról történı lemondására
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Katona Lajos bizottsági elnök az elıterjesztéssel kapcsolatosan
elmondta, a bizottság a probléma megtárgyalása során arra az álláspontra jutott, hogy szükségesnek látja és javasolja a képviselıknek, a nem képviselı bizottság tagjainak, hogy két havi
tiszteletdíjukról mondjanak le július és augusztus hónapban. A
tiszteletdíjról való lemondást elsısorban az indokolja, hogy az
elmúlt évhez képest az ilyen jellegő kifizetéseket 44 % TB járulék terheli, amellyel az önkormányzat nem számolt a költségvetés
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tervezésekor, így ennek nincs meg a pénzügyi fedezete. Másodsorban pedig az, hogy a nyári hónapokban kevesebbet fog a képviselı-testület dolgozni, csak rendkívüli esetben fog ülésezni. A
bizottság véleménye szerint akkor, amikor más területeken megszorító intézkedéseket kell tenni, sokmindenrıl le kell mondani,
mert nincs meg a pénzügyi forrás, akkor egy ilyen gesztussal a
képviselı-testület segíteni tudna ezen a szorító helyzeten.
Meggyızıdése, hogy akkor amikor ezt a tisztséget a képviselıtestület tagjai elvállalták elhívatottságból és nem az ezért járó anyagi juttatásért tették.
Kérte a képviselıket támogassák a bizottság javaslatát.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl szívesen lemond a két
havi tiszteletdíjáról, de ezzel együtt más területen is jó lenne
ha példát mutatnának. Például, ha a köztisztviselık és közalkalmazottak lemondanának két hónapra járó ruhapénzükrıl.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony felvetésére elmondta, a
gazdasági stabilizációt szolgáló kormány határozatból következıen az önkormányzat a szakbizottságok bevonásával folyamatosan
vizsgálja és dolgozza ki a megszorító, és takarékossági intézkedéseket.
Dávid István képviselı elmondta, személyét hátrányosan érintené
ez az elvonás, mivel İ korábban a munkanélküliek jövedelempótló
támogatását kapta. Jelenleg pedig havi jövedelemét a tiszteletdíjból származó jövedelem teszi ki.
Bátori Gyula képviselı úr a maga részérıl egyetértett a Pénzügyi
Bizottság javaslatával. Példaértékőnek és igazságosnak tartotta,
hogy a képviselı-testület tagjai a tiszteltdíjról való lemondásával hozzájárulnak a költségvetési hiány mérsékléséhez.
Kovács Kálmán képviselı kérése az volt, hogy legyen egy szimbólum a képviselı-testület döntése és más területeken is hasonlóan
menjenek végbe a megszorító intézkedések.
Czibulka György alpolgármester hangsúlyozta, a megszorító intézkedések megtétele már megkezdıdıtt akkor, amikor az 1995 évi
költségvetésbıl az intézmények 5%-al kevesebb támogatást kaptak
és ez már eleve behatárolta a ruhapénz adásának a lehetıségét.
Ezt a gesztust mindenképpen fel kell ajánlani, hiszen egyre inkább a város mőködése forog kockán.
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R. Nagy János a kulturális bizottság elnök véleménye szerint ahhoz, hogy a két havi tiszteletdíj egyösszegben történı levonása
ne okozzon problémát a két hónapra jutó tiszteletdíj összegét
négy hónapra el lehetne osztani.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke egyetértett az R. Nagy
képviselı úr által elmondottakkal és javasolta a határozati javaslatot annyiban módosítani, miszerint a képviselı egyedi kérelme alapján a képviselı-testület biztosítsa annak lehetıséget,
hogy a két hónapra járó tiszteletdíj összege négy hónapra elosztva kerüljön levonásra.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a Katona képviselı úr által tett módosító indítvánnyal. Javasolta a
képviselıknek határozatban rögzíteni miszerint, a képviselıtestület a város költségvetési hiányának mérséklése érdekében a
módosított 5/1995./III.02./ KT. sz. rendelete 3. § /1/-/6/ bekezdésében meghatározott két havi tiszteletdíjáról lemond. A
képviselı-testület utasítsa a jegyzıt, hogy 1995. júliusaugusztus hónapokban a tiszteletdíj számfejtésének leállítására
intézkedjen. A képviselı-testület biztosítsa annak lehetıségét,
hogy a két havi tiszteletdíj összege - a képviselı egyedi kérelme alapján - négy hónapon keresztül csökkentet mértékben kerüljön levonásra.
A képviselı-testület utasítsa a jegyzıt, hogy az 1995 évi költségvetésrıl szóló rendelet módosításáról a fentieknek megfelelıen intézkedjen.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal 15 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1995./V.04./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város költségvetési hiányának mérséklése érdekében a módosított 5/1995./III.02./ KT.
számú rendelet 3. § /1/-/6/ bekezdésében
meghatározott két havi tiszteletdíjáról lemond.
A Képviselı-testület utasítja a jegy15

zıt, hogy 1995. július-augusztus hónapokban
a tiszteletdíj számfejtésének leállítására
intézkedjen.
A Képviselı-testület lehetıséget teremt
arra, hogy a két havi tiszteletdíj összegét
- a képviselı egyedi kérelme alapján - négy
hónapon keresztül csökkentett mértékben
számfejtse a jegyzı.
A képviselı-testület utasítja továbbá a
jegyzıt, hogy az 1995. évi költségvetésrıl
szóló rendelet módosításáról a fentieknek
megfelelıen intézkedjen.
Határidı: 1995. augusztus 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Az 1. számú Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a Kulturális bizottság által elfogadásra javasolt SZMSZ-t hagyják jóvá.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal- az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1995./V.04./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jóváhagyja az 1. számú Általános Iskola
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
Határidı: azonnal
Békés Megyei Vízmővek Rt. igazgatósági tagságára jelölés
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett és
támogatta az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatát, kérte a képviselıket a határozati javaslatot fogadják el.
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A Képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1995./V.04./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Békés Megyei Vízmővek Részvénytársaságban a Szindikátusi Szerzıdésben foglaltak alapján - az önkormányzat képviselete érdekében
dr. Valach Béla igazgatósági tagságát megerısíti.
Határidı: azonnal
/ Várfi András képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
Jövedelempótló támogatás fellebbezés
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, hogy a
határozati javaslatot a beterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 15 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1995./V.04./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Molnár László / sz. Gyoma, 1945. 02.22., an:
Tari Etelka / Gyomaendrıd, Kulich Gy. u. 9.
sz. alatti lakos kérelmét elutasítja, ezzel
egyidejőleg a polgármester VI. 2350-2/1995.
számú 1995. március 30-án kelt határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
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határozatot kézhezvételét követı 30 napon
belül kifogással élhet, jogszabálysértésre
való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
A jövedelempótló támogatást megállapító
határozatban szerepel, hogy " Nem állapítható meg -illetve meg kell szüntetni a jövedelempótló támogatását annak a munkanélkülinek, aki rendszeres pénzellátásban részesül."
Molnár Lászlót, amikor nyugdíjazását
bejelentette hivatalunkban, megfelelıen tájékoztattuk errıl, a visszafizetés módjáról,
valamint arról, hogy ilyen esetekben nem áll
a Polgármesteri Hivatal módjában méltányosságot gyakorolni.
Fentiek alapján a Képviselı-testület
nevezett kérelmét elutasítja.
Határozatom az 1994. évi VI. törvénnyel
módosított 1993. évi III. tv. 34. §. /1/ bekezdés a. pontja " Nem folyósítható jövedelempótló támogatás annak a munkanélkülinek,
aki rendszeres pénzellátásban részesül " valamint a 17. § /1/ bekezdése " Az ellátást
jogosulatlanul igénybe vevıt pedig kötelezni
kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére " alapján hoztam.
Határidı: azonnal
/ Várfi András visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17
fı. /
A határozat meghozatala után a polgármester javasolta a képviselıknek Zanyik Béla Gyomaendrıd, Kiss B. u. 7. szám alatti lakos
kérelmének elutasítását, a beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül -17 fı igen szavazattal - az alábbi döntést hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1995./V.04./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Zanyik Béla / sz: 1970. 08.12., an: Dógi Gizella Katalin / Gyomaendrıd, Kiss B. u. 7.
szám alatti lakos kérelmét elutasítja, ezzel
egyidejőleg a polgármester VI.2770/1995.
számú. 1995. március 20-án kelt határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
A jövedelempótló támogatás folyósításának feltételeit a Szociális törvény határozza meg a jogszabály méltányosságra nem ad
lehetıséget. A támogatás folyósításánál a
jövedelemigazolások alapján kiszámított egy
fıre esı jövedelmet tudjuk figyelembe venni,
azt, hogy a családot milyen kiadások terhelik, nem.
Fentiek alapján a képviselı-testület
nevezett kérelmét elutasítja.
Határozatom az 1994. évi VI. törvénnyel
módosított 1993. évi III. tv. 33. § /1/ bekezdés c. pontja " Nem folyósítható jövedelempótló támogatás annak a munkanélkülinek,
akinek a családjában az egy fıre jutó havi
jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át "
alapján hoztam.

Határidı: azonnal
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Lakástámogatás fellebbezésének elbírálása
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnöke az
elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, azon kérelmezık részére
akik nem elsı lakás építık, illetve vásárlók tekintettel az önkormányzat jelenlegi pénzügyi nehézségeire - nincs lehetıség
méltányosságból támogatást megállapítani, ezért a bizottság nevezettek méltányossági kérelmét elutasította.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a szociális és egészségügyi bizottság által beterjesztett határozati
javaslatok " A" alternatíváját fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal - az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1995./V.04./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület Rácz József és felesége, Zanyik Gabriella Gyomaendrıd, Halász u. 8. szám alatti
lakosok méltányossági kérelmét elutasítja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással,a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Kérelmezık tulajdonát képezte a Gyomaendrıd, Napkeleti u.
6. szám alatti családi ház, melyet a csatolt adásvételi
szerzıdés alapján, 1994. november 14-én 420.000 Ft-ért eladtak. Nevezettek 1991. évben 70.000 Ft önkormányzati támogatásban részesültek.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete "Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
24/1993. (IX.22.) KT. számú rendeletének 1. §. /2/ bekezdése kimondja "A támogatást az elsı saját tulajdonú lakás
megszerzéséhez lehet megállapítani."
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Valamint e rendelet 6. §. /1/ bekezdése alapján "Aki az elsı saját tulajdonú lakásának megszerzéséhez már részesült
támogatásban, az ismételten nem részesülhet támogatásban,
kivéve kivételes méltányosság esetén, akkor ha:
a./ Új lakást épit a támogatott ingatlan helyén
b./ Az elsı támogatás összege az 50.000 Ft-ot nem haladja
meg.
c./ Az elsı támogatással megszerzett lakás a család jogos
lakásigényét nem elégítette ki."
Mivel nevezettek a fenti kitételek közül csak a c./ pontban
foglaltaknak felelnek meg, ezért a Képviselı-testület a
rendelkezı résznek megfelelıen határozott.
Határidı: 1995. május 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A képviselı-testület Giricz Sándor és felesége Kulcsár Tünde
Gyomaendrıd, Halász u. 10. szám alatti lakosok méltányossági kérelmével kapcsolatos határozati javaslat " A" alternatíváját 16
fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1995./V.04./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Giricz Sándor és felesége, Kulcsár Tünde Gyomaendrıd, Halász u. 10. szám alatti lakosok méltányossági kérelmét elutasítja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Kérelmezık tulajdonát képezi a Gyomaendrıd, Halász u. 10.
szám alatti családi ház. Az épület felújítási munkálataihoz
1991. évben 30.000 Ft támogatásban részesültek. A megállapított támogatásból a mai napig, mintegy 18.000 Ft tartozásuk van.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete "Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
24/1993. (IX.22.) KT. számú rendeletének 1. §. /2/ bekezdése kimondja "A támogatást az elsı saját tulajdonú lakás
megszerzéséhez lehet megállapítani."
Valamint e rendelet 6. §. /1/ bekezdése alapján "Aki az elsı saját tulajdonú lakásának megszerzéséhez már részesült
támogatásban, az ismételten nem részesülhet támogatásban,
kivéve kivételes méltányosság esetén, akkor ha:
a./ Új lakást épit a támogatott ingatlan helyén
b./ Az elsı támogatás összege az 50.000 Ft-ot nem haladja
meg.
c./ Az elsı támogatással megszerzett lakás a család jogos
lakásigényét nem elégítette ki."
Mivel nevezettek a fenti kitételek közül csak a b./ és c./
pontban foglaltaknak felelnek meg, ezért a Képviselıtestület a rendelkezı résznek megfelelıen határozott.
Határidı: 1995. május 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

A képviselı-testület Bujdosóné Szabó Éva Gyomaendrıd, Vásártéri
ltp. 26/II/6. szám alatti lakos méltányossági kérelmével kapcsolatos határozati javaslat " A" alternatíváját 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1995./V.04./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Bujdosóné Szabó Éva
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 26/II/6. szám alatti lakos méltányossági kérelmét elutasítja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással,a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
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Kérelmezı és volt férje tulajdonát képezte korábban a
Gyomaendrıd, Kırösi Cs. S. 37. szám alatti családi ház. A
válást követıen a közös ingatlant értékesítették, melybıl a
nevezett része 200.000 Ft került kifizetésre.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete "Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
24/1993. (IX.22.) KT. számú rendeletének 1. §. /2/ bekezdése szerint "A támogatást az elsı saját tulajdonú lakás megszerzéséhez lehet megállapítani."
Mivel nevezett a fenti kitételnek nem felel meg, ezért a
Képviselı-testület a rendelkezı résznek megfelelıen határozott.

Határidı: 1995. május 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Megyeri Endréné közgyógyellátás fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta képviselıknek a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett elıterjesztés
és határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül - 17 fı igen szavazattal - az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1995./V.04./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
Megyeri Endréné Gyomaendrıd, Tanya VI. ker.
505. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Szociális-és Egészségügyi Bizottság 69/1/1995. (III. 02.) számú elutasító
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
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hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Megyeri Endréné Gyomaendrıd, Tanya VI.
ker. 505. szám alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett
egyet a Szociális-és Egészségügyi Bizottság
69/1/1995. (III. 02.) 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:"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."
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. május 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után dr. Frankó Károly
polgármester tájékoztatta a tisztelt képviselıket arról, miszerint a Gyızelem Tsz. felszámolóbiztosával Polják György úrral
folyatatott beszélgetést arról, hogy esetleg lehetısége lenne az
önkormányzatnak megvásárolni a Gyızelem Tsz. tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Kossuth.u. 45. szám alatt lévı irodaházat és orvosi
rendelıt.
A beszélgetést követıen a felszámolóbiztos levélben tájékoztatta
arról, hogy az ingatlan vételára telekkel együtt 4 millió forint
+ ÁFA.
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Természetesen a város jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetıvé az ingatlan megvásárlását. Tulajdonképpen azt, hogy errıl a
lehetıségrıl egyáltalán beszéljen a testület az indokolja, hogy
az önkormányzat tervei között szerepel a gyomai település részen
lévı fogászati rendelı átalakítása, kibıvítése, korábbiakban szó
volt arról is, hogy a Tüdıgondozó udvarán egy új fogászati rendelıt lehetne felépíteni. A megvételre felajánlott orvosi rendelı minden szempontból megfelelne egy tágas, a jelenlegitıl modernebb fogászati rendelı kialakítására.
Kérte a képviselıket mondják el a témával kapcsolatos véleményüket.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, személyesen jól ismeri a szóban forgó épületet. Annak idején úgy került megépítésére, hogy
minden szempontból megfelelne egy fogászati rendelınek. A legnagyobb gondot mindössze az jelenti, hogy a városnak jelenleg
nincs szabad pénzösszege amibıl ezt az épületet megtudná vásárolni.
Ettıl függetlenül azt javasolta, hogy ne vesse el a testület az
épület vásárlásának szándékát, hátha a következı év költségvetésében tudnak erre fedezetet biztosítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök támogatta és egyetértett Kovács
képviselı úr által elmondottakkal.
Katona Lajos bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a testület
tartsa felszínen a vásárlási szándékát, attól függetlenül, hogy
forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.
Állásfoglalását megnehezíti az, hogy nem látja tisztán, az
egészségügyi átszervezését követıen hogyan is mőködik az egész.
Konkrétan, hogy ki finanszírozza az egyes orvosi rendelık mőködését. A háziorvosok többnyire megszüntették a közalkalmazotti
jogviszonyukat, és vállalkozóként dolgoznak. A TB által nyújtott finanszírozás mellett az önkormányzat feladata az épület és
a orvosi mőszerek biztosítása. Tudomása szerint hasonlóan átszervezésre kerül majd a fogorvosi ellátási rendszer is, tehát
azok számára is felajánlhatja az önkormányzat a rendelıket és az
ott lévı mőszereket.
Kérdés ezek után, hogy mennyire kell az önkormányzatnak egy kész
rendelıt átadni.
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnökének
véleménye szerint ezt a vásárlási ajánlatot lehetıségként kell
kezelni addig amíg a Kormány és a TB nem hoz döntést arról, hogy
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az egészségügyi intézményeket a jövıben milyen mértékben finanszírozza.
Jelenleg az egészségbiztosítási pénztár az 1992. évi szinten
biztosítja a feltételeket az egészségügyi ellátáshoz. Nincs
költségvetése, az orvosokkal nem kötöttek új szerzıdést, csak
módosított szerzıdéseik vannak. Az új szerzıdések megkötésére
október hónapban kerül sor. Éppen ezért célszerő az új szerzıdések megkötéséig várni, mert lehet, hogy lesznek intézmények amelyek bezárásra kerülnek, - ezáltal épületek szabadulnak fel mert az egészségbiztosítási pénztár nem fogja finanszírozni, az
önkormányzat pedig nem biztos, hogy fel tudja ezt vállalni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett az elıtte felszólalókkal. Jelenleg teljesen tisztázatlan, hogy az egészségügy területén , így a fogászati ellátásban milyen változások fognak
bekövetkezni. Az azonban biztos, hogy az önkormányzatnak
törvényadta kötelessége az alapfeladat ellátásához a rendelı és
az alapmőszerek biztosítása.
/ dr. Szendrei Éva képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 18 fı. /
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett elhangzottakkal, javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a
képviselı-testület a Gyızelem Tsz. tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Kossuth u. 45. szám alatti irodaház és orvosi rendelı vásárlására az 1995. évi költségvetésben nem tud fedezetet
biztosítani, de a vásárlási szándékát nem ejti el a testület, az
épület sorsának alakulását figyelemmel kíséri. A képviselıtestület bízza meg a polgármestert, hogy a testület döntésérıl
értesítse a Gyızelem Tsz felszámolóbiztosát.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 17 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1995./V.04. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyızelem Tsz tulajdonát képezı Gyomaendrıd,
Kossuth u. 45. szám alatti irodaház és orvosi rendelı megvásárlására az 1995 évi költségvetésben nem tud fedezetet biztosítani. A
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vásárlási szándékát nem ejti el, az épület
sorsának alakulását figyelemmel kíséri.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntésérıl értesítse a Gyızelem Tsz felszámolóbiztosát.
Határidı: azonnal

Ezt követıen a polgármester tájékoztatta a Képviselı-testületet
arról, hogy a városi bíróság létesítésével kapcsolatban megérkezett az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatója, valamint a helyi
rendırırs rendırkapitánysággá történı átszervezésével kapcsolatban az Országos Rendır- Fıkapitányság Személyügyi Fıosztályától
érkezett tájékoztatás.
A képviselı-testület a tájékoztatókat tudomásul vette.
Végezetül bejelentésekre, interpellációkra került sor.
Tótka Sándor képviselı azzal kapcsolatosan kérte a képviselıtestület és a jelenlévı jogi szakemberek állásfoglalását, hogy
Bácsi Imréné gyomaendrıdi lakossal szemben jogszerően járt-e el
a Polgármesteri Hivatal a volt piactéren lévı helyiség bérletével kapcsolatosan.
Dr. Debreceni Gizella jogász a képviselı úr felvetésével kapcsolatban elmondta, a képviselı-testület pályázat útján meghirdette
a régi piacteret beépítésre. A kiírt pályázatra egy pályázó a
REKLINE Stúdió adta be pályázatát. A képviselı-testület a beérkezett pályázatot elfogadta és a 43/1995./II.28./ számú határozatában döntött arról, hogy a REKLINE Stúdió részére értékesít a
régi piactérbıl 65*4 m -es sávot az ún. árkádsort a rajta lévı
felépítménnyel együtt.
A sérelmezı Bácsi Imrénének ezen felépítmények közül egy üzlethelyiségen bérleti joga van mivel İ azt az önkormányzattól bérelte. A vele kötött bérleti szerzıdés meghatározott idıre szóló, mert olyan kiutaló határozat van, hogy visszavonásig érvényes.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat érvényben lévı lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelete értelmében a szóban forgó ingatlan bérlıjét az elıvásárlási jog nem illeti meg.
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Másrészt viszont a bérlı csak abban az esetben élhet elıvásárlási jogával, ha az egész ingatlanra azonos összegő vételi ajánlatot tesz a másik pályázóval.
Jelen esetben Bácsiék nem az egész ún. árkádsorra, csupán az általuk bérelt ingatlanra jelentették be vételi szándékukat.
Bácsi Imre a sérelmezı férje annyival kívánta kiegészíteni az
elhangzottakat miszerint, elsı alkalommal 1992-ben, majd 1993ban legutoljára 1994. októberében nyújtották be az általuk bérelt ingatlanra vonatkozó vételi szándékukat az önkormányzathoz.
Az általuk benyújtott vételi szándéknyilatkozatukat az önkormányzat figyelmen kívül hagyva a régi piacteret értékesítette a
rajta lévı felépítménnyel együtt. A velük kötött bérleti szerzıdést az önkormányzat felbontotta.
Tulajdonképpen számukra azért sérelmes ez a döntést, mert az ingatlan értékesítésekor az önkormányzat nem vette figyelembe,
hogy İk is igényt tartanának az ingatlanra. Tudomásuk szerint
İket az elıvásárlási jog megillette volna.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdése az volt a jelenlévı jogi képviselık felé, hogy vélelmezhetı jogi tisztázatlanság ebben
az esetben? Ha nem akkor minden marad a régiben, ha igen akkor
újra kell tárgyalni az ügyet, jogilag tisztázni kell.
Dr. Szendrei Éva az ügyrendi és jogi bizottság elnöke a témával
kapcsolatban elmondta, a sérelmezı személyesen felkereste és elmondta a problémáját. Akkor İ megígérte, hogy felkeresi az önkormányzat illetékes csoportját és tájékozódik az üggyel kapcsolatban.
Ennek az ígéretének eleget téve tájékoztatta a sérelmezıt arról,
hogy a jelenleg hatályos törvények szerint neki sem elıvételi
sem vételi joga az adott ingatlanra nincs, mert attól, hogy valaki több éven keresztül bérel egy ingatlant nem keletkezik elıvételi joga, csak ha ezt a bérleti szerzıdésben külön kikötötték. A sérelmezıvel kötött bérleti szerzıdést egy határozott
idejő szerzıdésnek kell tekinteni, egy bontó feltétel van benne,
miszerint az önkormányzatnak, illetve az akkori tanácsnak megengedi a szerzıdés, hogy ezt a szerzıdést bár mikor azonnali hatállyal megszüntesse.
Az elmúlt évben a szóban forgó piactér értékesítésére az önkormányzat kiírta a pályázatot, tehát bár kinek lehetısége volt a
pályázat benyújtására. Az, hogy a bérlı több alkalommal is adott
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be vételi szándéknyilatkozatot, nem jogosítja fel arra, hogy az
általa kért 12 m2-t megkapja, mert az ilyen ajánlatoknak van egy
ajánlati ideje és azon az idı letelte után az ajánlat megszőnik.
Mindezek figyelembevételével véleménye szerint az ügyel kapcsolatban jogi tisztázatlanság nem történt. A képviselı-testület a
hatályban lévı törvények szerint járt el.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, hogy annak idején a REKLINE
Stúdió ügyvezetıje Hornok Ernı úr úgy nyilatkozott, hogy bár mikor hajlandó Bácsi Imrénének eladni az általa megvásárolni kívánt 12m2 -es területet azonos feltételek mellett, azonos m2 -es
áron, amellyel İ az önkormányzattól megvásárolta. Ezt a nyilatkozatát a továbbra is fenntartja.
Felkérte Bácsi Imrét és feleségét, hogy a továbbiakban Hornok
Ernıvel tárgyaljanak.
Bácsi Imre a sérelmezı férje fentiekben elhangzottakat tudomásul
vette és hajlandó azonos m2- es áron Hornok Ernıtıl megvásárolni
a régi piactér árkádsorából 12m2 területet.
Miután a képviselık részérıl több bejelentés, kérdés, interpelláció nem hangzott el, dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a következı ülés várhatóan május
30-án lesz, majd megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
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