Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. november 30i 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, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Uhrin
Zoltánné, Balog Károlyné, Gyuricza Máté csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit kirendeltség vezetı,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervek és a sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselı-testületi tagokat, a hivatal csoportvezetıit, és valamennyi
megjelent vendéget. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen volt 15 megválasztott képviselı. Tájékoztatásként elmondta, Nagy Pál képviselı úr hivatalos elfoglaltsága miatt, Várfi
András képviselı úr betegség miatt van távol. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos és Dávid István képviselı urakat.
Ezt követıen rövid tájékoztatás adott az elmúlt testületi ülés
óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
-november 2-án dr. Bumbera József úrral az Békés megyei Mentıszolgálat vezetıfıorvosával folytatott egyeztetı megbeszélést a
Németországból ajándékba kapott mentıautó használatáról. A megbeszélés során arra az álláspontra jutottak, hogy a mentıautót a
mentıápolási szakellátást nem igénylı betegek szállítására fogja
használni.
-november 3-án a Népjóléti Minisztérium Népjóléti Érdekegyeztetı
Tanács ülésén vett részt, ahol a fogorvosi ellátásról, a fogorvosok továbbképzésérıl volt szó. Az ülésen elhangzott, hogy a
Minisztérium módosítani fogja a fogorvosi ellátást, arra kívánnak törekedni, hogy a szuvas fogak rendbetételét megpróbálják
ingyenessé, vagy olyan mértékben dotálni, hogy a lakosság részé387

re hozzáférhetı legyen. Ezzel gyakorlatilag a magánorvosok meglehetısen hátrányosabb helyzetbe fognak kerülni. Szintén ezen az
ülésen hangzott el, hogy a minisztérium kéri az önkormányzatokat
arra, hogy lehetıség szerint ingyen és bérmentve adják át a fogorvosi rendelıket a felszereléssel együtt a fogorvosok részére.
-november 10-én a Körös Maros Nemzeti Parkért Egyesület éves
közgyőlését tartotta a Városháza Nagytermében,
-november 17-én a Független Kisgazdapárt által szervezett összejövetelén vett részt, ahol Parlag László országgyőlési képviselı
tartott tájékoztatót a Kisgazdapárt munkájáról, napi gondjairól.
A lakosság részérıl igen nagy volt az érdeklıdés, megítélése
szerint más helyi pártszervezeteknek is szervezni kellene hasonló összejöveteleket, amelyekre meghívnának közismert országgyőlési képviselıket,
-november 27-én a Tele Coop kábel Tv társaság lakossági fórumán
vett részt. Az ott elhangzottak alapján úgy néz ki, hogy a társaság által az elmúlt években kezdeményezett városi kábel tv
hálózat kiépítésének ügye nem haladt elırébb. A lakosság részérıl mintegy 150 fı jelentkezett,
-november 29-én a legutóbbi testületi ülés eredményeként sor került a város ivóvízminıség javításának lehetıségérıl folytatatott beszélgetésre. Ennek eredményérıl az elsı napirendi pont
tárgyalásakor fog bıvebb tájékoztatást adni,
- az elmúlt hetekben több bizottság ülésén vett részt,
- az Egyházi iskola közelében kialakítandó parkban elhelyezendı
emlékmő elkészítésével kapcsolatban két neves szobrásszal folytatott egyeztetetı megbeszélést,
-a Millecentenáriumi Bizottság legutóbb megtartott ülésén elkészült az ünnepségsorozat végleges programja, amely a helyi sajtóban megfog jelenni,
- tájékoztatásként elmondta, hogy a képviselı-testület a soron
következı ülését december 21-én délelıtt 9 órakor tartja,
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat és a bizottság
elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem hangzott el , így a polgármester a meghívóban szereplı napirendet az alábbiak szerint
javasolta módosítani:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Gyomaendrıd város ivóvíz javítás pályázati lehetısége
Gázközmő vagyonrészek megosztása
Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat vagyonátadása
Az önkormányzat 1995. évi költségvetési rendeletének módosítása
A háztartási tüzelıolaj költségeinek támogatásáról szóló
rendelet-tervezet
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének elfogadása, a Szervezeti és Mőködési Sza388

7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./
23./

bályzat módosítása
Településrészi önkormányzat létrehozása
Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak
megállapítása és a
szolgáltatások egyes kérdései
Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása
Katona József Városi Mővelıdési Központ alapító okiratának
módosítása
Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Béke Tsz-tıl átvett mezıgazdasági rendeltetéső földterületek bérbe adása
Az 1996. évre megállapítandó nem lakás célú helyiségek, valamint a nem közterületnek minısülı területek bérleti
díjának megállapítása
Használaton kívül lévı önkormányzati ingatlanok további
hasznosítása
Vízkárelhárítási kötelezettség
Szemétszállítási pályázat kiírása
Gyepmesteri telep üzemeltetése
Szennyvíztisztító telep bıvítés apportja
Szennyvízcsatorna tervezés
617. számú Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola igazgatói pályázatának kiírása
Napközi Otthonos Óvodák intézményvezetıi pályázatainak kiírása
A Polgármesteri Hivatal középtávú informatikai és irodatechnológiai fejlesztési koncepciója
Bejelentések

Elmondta, hogy a meghívóban szerepelt a közterületek rendjérıl
szóló 24/1992./VII.1./KT. számú rendelet módosítása vegyék le
napirendrıl, annak megtárgyalására a december 21-i ülésen kerüljön sor.
A képviselı-testület a polgármester által az ülés napirendjére
tett javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./

Gyomaendrıd város ivóvíz javítás pályázati lehetısége

2./

Gázközmő vagyonrészek megosztása

3./

Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat vagyonátadá389

sa
4./

Az önkormányzat 1995. évi költségvetési rendeletének
módosítása

5./

A háztartási tüzelıolaj költségeinek támogatásáról
szóló rendelet-tervezet

6./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Polgármesteri
Hivatala Ügyrendjének elfogadása, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása

7./

Településrészi önkormányzat létrehozása

8./

Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása és a szolgáltatások egyes kérdései
Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása

9./

10./ Katona József Városi Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása
11./ Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
12./ Béke Tsz-tıl átvett mezıgazdasági rendeltetéső földterületek bérbe adása
13./ Az 1996. évre megállapítandó nem lakás célú helyiségek, valamint a nem közterületnek minısülı területek bérleti díjának megállapítása
14./ Használaton kívül lévı önkormányzati ingatlanok további hasznosítása
15./ Vízkárelhárítási kötelezettség
16./ Szemétszállítási pályázat kiírása
17./ Gyepmesteri telep üzemeltetése
18./ Szennyvíztisztító telep bıvítés apportja
19./ Szennyvízcsatorna tervezés
20./ 617. számú Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola
igazgatói pályázatának kiírása
21./ Napközi Otthonos Óvodák intézményvezetıi pályázatainak
kiírása
22./ A Polgármesteri Hivatal középtávú informatikai és iro390

da-technológiai fejlesztési koncepciója
23./ Bejelentések
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város ivóvíz javítás pályázati lehetısége
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetésképpen elmondta, mint az
a jelenlévık elıtt ismeretes az október 26-i testületi ülésen
tájékoztató hangzott el Gyomaendrıd egészséges ivóvízért folytatott tárgyalásaink, intézkedéseink eddigi eredményeirıl. A témával kapcsolatosan a képviselı-testület részérıl olyan döntés
született, miszerint utasítja a polgármestert, hogy keresse fel
a Békés Megyei Közgyőlés elnökét és Gyomaendrıd ivóvízminıségének javítása érdekében kezdeményezzen egyeztetı tárgyalásokat az
illetékes megyei szakhatóságok, a Megyei Közgyőlés hivatala és
Gyomaendrıd Város vezetıi között. Ezen intézkedésének eredményeként került sor november 29-én az egyeztetı tárgyalásra, amelyen
részt vett a város vezetésre részérıl dr. Frankó Károly polgármester, Csorba Csaba jegyzı, dr. Valach Béla a Városfenntartó
Bizottság elnöke. A Megyeháza részérıl Mohrács Pál úr, és Sziklai Zoltán úr, az ÁNTSZ és a Környezetvédelmi Felügyelıség képviselıje, Hosszú Szilárd úr a Békés Megyei Vízmővek Rt. vezérigazgatója, és Nagy Béla Medgyesegyháza polgármestere. A tárgyalás levezetıje Pelcsinszky Boleszláv a Megyei Közgyőlés hivatal
elnökhelyettese volt.
Az üggyel kapcsolatban tudni kell, hogy a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium részérıl olyan állás foglalás született, miszerint városunk ivóvízminıségének javítására megyén belül kell megoldást találni.
Addig amíg az arzénmentesítési program keretében 31 település
kapott ingyen jó minıségő ivóvizet, addig a településünknek december 1-ig lehetısége van ivóvízminıség javítási célú támogatási igényt benyújtani.
Az egyeztetı tárgyaláson résztvevık ennek a problémának a megoldását az alábbiakban látnák.
A Békés Megyei Környezetvédelmi Felügyelıségnek és az érintett
szakhatóságoknak el kellene készíteni egy olyan tanulmányt,
amelyben felülvizsgálják, hogy a vízjogi engedélyek mennyiben
felelnek meg a valós vízfogyasztásnak. Ugyan is elképzelhetı,
hogy a vízjogi engedéllyel rendelkezı települések körében kiadott x mennyiségő víznek csak a fele kerül felhasználásra és
bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez a gyakorlatban így mőködik, a Környezetvédelmi Felügyelıség még sem adhat ki még papíron sem újabb vízjogi engedélyt, mert az engedéllyel rendelkezık
bár mikor kérhetik és ragaszkodhatnak ahhoz, hogy megkapják a
vízjogi engedély szerinti vízmennyiséget.
A vízjogi engedélyek felülvizsgálatával, azok gyakorlathoz való
igazításával, lenne lehetıség arra, hogy Gyomaendrıd is megkapja
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az engedélyt a Maros-hordalékkúp vízkészletébıl történı vízellátásra, és 1997-tıl megindulhatna a vezeték építése Csárdaszállás-Gyomaendrıd nyomvonalon, illetve egy másik változat szerint
a Regionális Vízmőbıl és a Szeghalom, Füzesgyarmat Kistérségi
Vízmőbıl származó vízmennyiséget egy Körösladányban építendı tárolóban kevernék össze és ezt a vizet szivattyúznák egy kiépített Körösladány-Dévaványa-Gyomaendrıd nyomvonalú távvezetéken
keresztül a Dévaványai és gyomaendrıdi hálózatba.
Természetesen a fent említett tanulmány elkészítéséhez bizonyos
összeggel az önkormányzatnak is hozzá kell járulni, amelyet a
képviselı-testületnek biztosítani kell a költségvetésben, illetve ivóvíz javítási pályázatban a beruházási költségnek legalább
felét meg kell jelölnie saját forrásként.
A két megoldási javaslat közül a Maros-hordalék kúp vízkészletébıl történı vízellátás látszana legolcsóbbnak és legegyszerőbbnek. A megvalósítás becsült értéke 320.865.500 Ft. A második
változatban javasolt megoldás ettıl jóval bonyolultabb és költségesebb lenne.
Kétségtelen tény, hogy a saját erıs rész biztosítása komoly gondot fog jelenteni az önkormányzatnak, de mindettıl függetlenül a
pályázatot be kell nyújtani és a jövı év tavaszára a Környezetvédelmi Felügyelıséggel a vízjogi engedély módosítására vonatkozó tanulmányt el kell készítetni. A jó ivóvízért folytatott harcot igen is tovább kell folytatni, hiszen az eddigi erıfeszítéseink sosem vezettek ennyire közel a végsı megvalósuláshoz mint
most. Itt kívánta elmondani, hogy az ÁNTSZ december 1-tıl a 0-3
éves korú gyermekek és a terhes anyák körében elrendelte az
egészséges zacskós víz fogyasztását. Ez a döntés is azt tanúsítja, hogy a településünkön folyó ivóvíz -a végzett vizsgálatok
alapján - nem minısül ivóvíznek.
Befejezésként említést kívánt tenni a Megyei vezetésnek az illetékes szakhatóságoknak és a Békés Megyei Vízmővek Rt-nek - akinek hihetetlen nagy szerepe lesz a mi vízügyi beruházásunkban az üggyel kapcsolatban tanúsított jóindulatú és támogató hozzáállásáról.
Kérte a tisztelt képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
Katona Lajos bizottsági elnök kérdése az volt, hogy ha a képviselı-testület a saját erıs rész biztosítása mellett foglal állást, de az adott költségvetési évben azt mégsem tudja biztosítani az erkölcsi konzekvenciákon túlmenıen lesz e ennek valamiféle jogi következménye.
Megítélése szerint az elkövetkezı évben az önkormányzat pénzügyi
helyzete nem fog lényegesen változni, de ha valóban lehetıség
van arra, hogy más forrásokból biztosítani tudjuk a saját erıs
részt akkor a pályázatot be kell nyújtani.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, több fajta pályázati lehetıség van amire az önkormányzat
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eséllyel pályázhat, illetve a megyei vezetık részérıl igen komoly ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy mivel a többi település ingyen kapta meg a jó ivóvizet, így Gyomaendrıdnek is megpróbálnak segítséget adni a megyei pénzalapból.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a témával kapcsolatban két dologra kívánta felhívni a tisztelt képviselık figyelmét.
Egyik, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselıtestület köteles biztosítani a település egészséges ivóvízzel
való ellátását. Ebbıl következıen nincs sok választási lehetısége, a pályázatot be kell nyújtani.
A másik, hogy bármilyen benyújtásra kerülı pályázat a kedvezı
elbírálása után visszavonható.
Miután több észrevétel, vélemény a témával kapcsolatban nem
hangzott el, így a polgármester kérte a képviselıket támogassák
a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen alábbi határozatot hozta.

szavazattal az

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
- 8004/1995 /XI.09/ KHVM tájékoztató alapján Gyomaendrıd város ivóvízminıség javítására 1997.
évre vonatkozó beruházási koncepció benyújtásával.
A beruházás I. sz. változatának megvalósításához
szükséges
181.702.750 Ft saját erıt megbontva
biztosítja: 1997. évben 90.851.375 Ft, 1998.
évben 90.851.375 Ft.
Az önkormányzat a II. számú változat megvalósítását abban az esetben támogatja, ha az I. számú
változat megvalósíthatóságát a hatóságok véglegesen elutasítják. Az önkormányzat ebben az esetben
a beruházáshoz 380.020.000 Ft-ot biztosít az
alábbi megbontásban:
1997-ben 126.673.000 Ft-ot, 1998-ban 126.673.000
Ft-ot és 1999-ben 126.674.000 Ft-ot.
Határidı: 1995. december 1.
Felelıs: Dr Frankó Károly polgármester
Gázközmő vagyonrészek megosztása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a témával kapcsolatos
legutóbbi egyeztetı megbeszélésen a gázközmő állami tulajdonú
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vagyonrészét megilletı települési önkormányzatok képviselıi nem
igazán tudtak megegyezni abban, hogy népesség arányosan, vagy
vezetékhossz arányában történjen e a vagyon megosztása. Hosszas
vita után a jelenlévık arra a konszenzusra jutottak, hogy a fent
említett két alternatíva átlagaként történjen a vagyon megosztása a megyén belüli települések között.
A Mezıgazdasági és a Pénzügyi Bizottság az önkormányzatunkat
megilletı vagyonfelosztását a vezetékhossz arányában történı
felosztás szerint javasolta elfogadni, amely 71.000.000 Ft körülı vagyonrészt jelentene.
Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek a bizottságok által tett javaslattal, úgy azt fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangúlag -16 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/1995./XI.30. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi LXX. tv. /2/bekezdés b. pontja
szerinti önkormányzatot megilletı gázközmő
vagyonfelosztását a vezetékhossz arányában
történı felosztás szerint javasolja elfogadni.
Határidı. 1995.november 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat vagyonátadása
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd átadta a szót Csorba Csaba jegyzı úrnak.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, jelenleg is folyik az egyeztetés a
központi vagyonrész felosztásáról, melyre még végleges választ
nem kaptunk, ezért mindaddig amíg ez a kérdés le nem zárul, javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy az elıterjesztés mellékletében található szindikátusi szerzıdést nem fogadják el.
A Szociális és a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett határozati javaslat teszi lehetıvé, hogy a gyógyszertár vezetıkkel tovább lehessen tárgyalni a tekintetben, hogy a gyógyszertárakat
átveszik mőködtetésére, vagy nem.
A döntésnek a jelentısége az, hogy a két bizottság nagyobb lehetıséget lát arra, hogy Gyomaendrıdön maradjon a két gyógyszertár
az önkormányzat kezelésében és ne egy Rt.-nek legyen kiszolgáltatva.
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Dr. Frankó Károly polgármester elkívánta mondani, amennyiben az
Rt. -be kerülnek a gyógyszertárak és miután az Rt. szigorúan
profitorientált vállalkozás fenn állhat a veszélye annak, hogy
bár melyik gyógyszertárat bezárhatja, megszüntetheti mert az nem
rentábilis számára.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a maga részérıl egyenlıre nem
javasolt a szindikátusi szerzıdés aláírását, annál is inkább mivel az ország 19 megyéében még 10 megyében nem született döntés
ebben a kérdésben.
Több hozzászólás vélemény nem hangzott el, így a polgármester
javaslatot tett a határozati javaslat beterjesztés szerinti elfogadásra.
A Képviselı-testület 16 fı igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/1995./XI.30. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Sanopharma Vállalat vagyonátadásához a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Békés Megyei Tagozata legutolsó fórumán a
polgármesterek által elfogadott határozati
javaslatot nem fogadja el.
A Képviselı-testület megbízza Csorba Csaba jegyzıt és dr. Bánki Gyula városi fıorvost, hogy a
vagyonátadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel keresse meg az illetékes szerveket.
Felelıs: Csorba Csaba
Határidı: folyamatos

jegyzı

1995. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Nagy Istvánné pénzügyi
csoportvezetıt az elıterjesztés rövid ismertetésére.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, a beterjesztett elıterjesztés elsı lépcsıje annak, hogy az 1995. évi költségvetés
helyzetét a képviselı-testület megismerje. A második lépcsı levezetésére a december 21-i ülésen fog sor kerülni.
Bejelentésképpen elkívánta mondani, hogy az elızetes számítások
alapján 1995. évben nem lesz szükség hitel felvételre, amely an395

nak az eredménye, hogy az elıkészítés a döntés és a végrehajtás
az év folyamán összhangban volt és teljes egységet alkotott. A
fennálló pénzügyi nehézségekbıl eredı problémákat az ágazati
csoportok, az intézményvezetık és a képviselı-testület egységesen értelmezte és döntött abban, hogy különbözı lépéseket tegyenek meg. Annak ellenére, hogy ezek a döntések bizonyos csoportokat hátrányosan érintettek, mint az eredmény is mutatja össz városi szinten még is eredményt hoztak.
Ezek a döntések, intézkedések ugyan úgy érintették az önkormányzat hivatalát is, hiszen ott sem lesz 13. havi bér kifizetés ebben az évben, pedig a költségvetésben tervezve volt. Ezen kívül
a bevételi többletet nem javasolta kijelölni különbözı feladatok
végrehajtására, a különbözı pályázatok és intézkedések olyan
eredményre vezettek, hogy egyes területeken megtakarítást, illetve a megnövekedett árakat bizonyos mértékben ellensúlyozni
tudta.
Dr. Frankó Károly polgármester itt kívánta megköszönni az intézményvezetıknek, azt, hogy ezt a kemény és szigorú pénzpolitikát,
amelyet a Képviselı-testület ebben az évben megkövetelt Tılük
teljesíteni tudták.
Az a 10 pontban meghatározott intézkedés sorozat, amelyet a
költségvetési rendelet megalkotása során a képviselı-testület
meghatározott, igen is eredményre vezetett.
A Pénzügyi Bizottság mindvégig következetesen - hallgatva a hivatal pénzügyi csoportvezetıjének véleményére - megkövetelte
valamennyi intézménytıl a 10 pontban meghatározottak betartását.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl nagy lépésnek tartotta, hogy az 1995. költségvetési évben sikerült olyan pénzügyi
helyzetet teremteni, hogy az önkormányzat és azok intézményei
hitelfelvétel nélkül megtudják tartani mőködıképességüket.
Mindez azonban nem szabad, hogy elragadtasson bennünket az elkövetkezı években is ugyan ilyen megfontoltan, kell a költségvetést érintı döntéseit meghozni a képviselı-testületnek.
A téma lezárásaként a polgármester felkérte a tisztelt képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen - szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1995./..../ KT. számú rendeletét
az 1995. évi költségvetésrıl szóló módosított
4/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról
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A háztartási tüzelıolaj költségeinek támogatásáról szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét az elıterjesztés rövid
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az elıterjesztésben
igen részletesen került ismertetésre, hogy mennyi összegő egyszeri szociális célú hozzájárulást kapott az önkormányzat a tüzelıolaj felhasználás lakossági költségeinek kiegészítésére, illetve, hogy milyen elvek alapján kerül sor ennek az összegnek a
szétosztásra az érintettek körében.
A maga részérıl azt kérte a tisztelt képviselıktıl, hogy a rendelet-tervezetet a beterjesztés szerint fogadják el, a Polgármesteri Hivatal Szociális csoportja pedig lehetıség szerint december 20-ig a támogatásokat fizesse ki.
Uhrin Zoltánné csoportvezetı a Képviselı Asszony kérésre válaszolva elmondta, a kifizetésékkel kapcsolatban megtörtént az
egyeztetés a Pénzügyi csoporttal. December 4-én megkezdik a határozatok elkészítését, azok kipostázását és a számítások szerint karácsonyig valamennyi érintett részére kifizetésre kerül a
támogatás.
Hanyecz Margit képviselı kérdése az volt, ellenırizte e a hivatal, hogy a főtéskorszerősítés költségeinek kompenzálására benyújtott kérelmezık elvégezték e az átalakítást, vagy nem. Tudomása szerint ezeket december 31-ig be kell fejezni.
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a hivatal
szociális csoportja valamennyi benyújtott kérelmet lekörnyezett
és minden főtéskorszerősítési támogatással kapcsolatos kérelmet
le ellenırzött és ennek megfelelıen történt meg az összeg felosztása.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök további kérdése az volt, hogy a
visszaellenırzéset is ugyan így elfogja végezni a hivatal?
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a kérelmezık
által felvett támogatás összegének felhasználását szúrópróba
szerően fogja vissza ellenırizni a hivatal.
Miután több kérdés észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület egyhangúlag -16 igen - szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1995./...../KT. számú rendeletét
a háztartási tüzelıolaj költségeinek támogatásáról
A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének elfogadása, valamint az
SZMSZ módosítására javaslat tétel
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Megyeri László aljegyzınek az elıterjesztés beterjesztıjének.
Megyeri László aljegyzı elmondta, az SZMSZ módosítására egyrészt a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének felülvizsgálata miatt, amelyet a Képviselı-testület a 8/1993./II.8./KT. számú rendeletével fogadott el és iktatott be a SZMSZ 12. számú mellékletének, másrészt az 5. számú melléklet módosítása miatt van szükség, amelyben a Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelısségvállalást szabályozó intézményi megállapodások jóváhagyására vonatkozó hatáskörét ruházza át a polgármester hatáskörébe az Ügyrendi, valamint a Kulturális bizottságok javaslata
alapján.
Az ügyrendnek két nagyobb melléklete nem került beterjesztésre
az egyik a tőzvédelmi szabályzat a másik a számlarend, amelyek
önmagukban is elég terjedelmes dokumentumok. Befejezésként néhány kézirat hibából adódó apróbb formai hibára hívta fel a
tisztelt képviselık figyelmét.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel a képviselık
részérıl nem hangzott el, így a polgármester kérte, hogy a rendeletet a beterjesztésnek megfelelıen alkossák meg.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 16 igen- szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/1995./...../KT. számú rendeletét
a Képviselı-testület és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 7/1991./IX.19./KT. számú rendelete
5. és 12. számú mellékletének módosításáról
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Településrészi önkormányzat létrehozásának kezdeményezése
Dr. Frankó Károly polgármester a téma elızményeként elkívánta
mondani, hogy ez év tavaszán tartott képviselı-testületi ülés
alkalmával İ volt aki elsıként ajánlotta meg egy településrészi
önkormányzatnak - mint lehetıségnek Gyomaendrıd életében - egy
megléphetı demokratikus intézménynek a létrehozását. Talán az
akkori ajánlatnak tudható be az, hogy a Szülıföld Baráti Kör november 17-én több mint 200 aláírással elátott beadványt nyújtottak be a gyomai városrész vonatkozásában településrészi önkormányzat megalakításának kezdeményezése tárgyában.
Felkérte Csorba Csaba jegyzı urat néhány szóban ismertesse a beadvánnyal kapcsolatban felmerült kérdéseket, problémákat.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a beadványban szereplı aláírás
mennyiség önmagában nem kötelezi a Képviselı-testületet arra,
hogy ezzel a témával foglalkozzon. A helyi népszavazás és népi
kezdeményezés feltételeirıl és eljárási rendjérıl szóló képviselı-testület rendelete alapján a lakosság 5 %-a esetében mérlegelni köteles, míg a 10 %-a esetében köteles megtárgyalni a hatáskörébe tartozó döntést.
Azonban mindenképpen fontosnak és szükségesnek tartották, hogy a
képviselı-testület foglalkozzon ennek a kezdeményezésnek a megtárgyalásával, hiszen adott esetben egy települési képviselı is
kezdeményezheti a településrészi önkormányzat megalakítását.
Felkívánta hívni a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy ennek a szervezetnek a kialakítása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik, az İ mérlegelési körébe tartozik, hogy létrehozza e
az intézményt vagy nem.
Jelenleg elég kevés ilyen intézmény mőködött a megyében, így a
mőködésre vonatkozóan nincs kellı tapasztalat, ezért lényegesen
hosszabb és alaposabb munkát igényel a döntésnek az elıkészítése.
A maga részérıl javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy amenynyiben valamilyen szinten foglalkozni kíván ennek az intézménynek a bevezetésével, úgy a konkrét érdemi döntést egy hosszabb
elıkészítı folyamat elızzön meg, illetve szükségesnek tartotta,
hogy valamennyi bizottság tárgyalja meg és alakítsa ki saját álláspontját, véleményét a témával kapcsolatban.
A jelenlegi elıterjesztés sem terjedelmében, sem minıségében nem
teszi lehetıvé a konkrét érdemi döntés meghozatalát.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint a településrészi önkormányzat megalakításának akkor mind két településrészen,
vagy csak az egyiken, úgy lenne igazán értelme, ha az egy magasabb szinten demokratikus lehetıségeket biztosítana, és nem a
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szélsıségeknek a fóruma lenne.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy mielıtt bár ki elmondaná a témával kapcsolatos
véleményét, kérjék fel a Szülıföld Baráti Kör képviseletében jelenlévı Fekete László urat, hogy mondja el mi is motiválta İket
ennek a kezdeményezésnek a benyújtására, a településrészi önkormányzat megalakítása esetén miben látnák jobbnak a gyomai településrész helyzetét.
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Fekete László úrnak.
Fekete László elmondta, abból az egy alapvetı dologból indult ki
a Szülıföld Baráti Kör, hogy Gyoma és Endrıd egyesítése annak
idején nem igazán törvényesen történt, hanem egyes emberek egyéni érdeke kívánta azt, hogy a két települészrészt egyesítve
Gyomaendrıd város legyen.
Nem is volt és nem is lesz ebbıl semmi probléma, mert azok vannak többségben akik megértik egymást. Azok akik ágálnak bizonyos
dolgok ellen a széthúzás felé viszik a hangot, úgy sem számítanak, mert nem İk jelentik a tömeget.
Az egyesítés, az együttélés az emberek keveredése egy természetes folyamat, ettıl függetlenül
a gyomai ember gyomainak, míg az endrıdi ember endrıdinek vallja
magát és ez is így természetes, ennek így kell lenni.
Elhangzott a kérdés, hogy miben látnák jobbnak, illetve milyen
elınye lenne az településrészi önkormányzat létrehozásának. Elsısorban abban, hogy bár a jövıben is együtt fogunk dolgozni,
együtt fogja a képviselı-testület meghozni a döntéseit, de a két
településrészt egy egészséges versenyszellem kialakulására ösztönözhetné.
Együtt szétosztva a bizonyos költségeket a maradékból szeretnének önállóan gazdálkodni.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint tiszteletre méltó,
hogy valaki harcol a településéért és külön megemlíti a gyomai
és endrıdi érdekeket, de ha annak idején már létrehozták ennek a
két településrésznek a várossá alakítását, akkor egy városban
kell gondolkodni. A maga részérıl nem tartotta jónak ezt a kezdeményezést, mert sok elıre nem látható bonyodalmat és vitát
okozhat az, hogy mit hogyan válasszunk széjjel.
És ha már szó esett a költségekrıl meg kell említeni, hogy a várossá alapítás óta, sok esetben az endrıdi településrész csak
töredéket kapott a költségvetésbıl.
Dávid István képviselı meglátása szerint ez a gondolat nem az
igazságot, hanem inkább a felforgató tevékenységet képviseli.
Úgy érzi, hogy amióta nem az elmúlt idıszak vezetése irányítja a
várost azóta a településen pozitív irányba mozdult el a hangu400

lat, nem kívánja senki a szétválást, békésen tudnak egymás mellett élni.
Véleménye szerint ez a kezdeményezés nem a köz érdekeit, hanem
egyéni érdekeket takar.
Fekete László hangsúlyozni kívánta, hogy itt nem Gyoma és Endrıd
különválásáról van szó, hanem kizárólag arról, hogy akár Gyomán,
akár Endrıdın jöjjön létre egy településrészi önkormányzat,
amely bizonyos jogokkal bír, ezekkel a jogokkal tud gondolkodni
és ehhez esetleg bizonyos anyagiakat is kap.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok egyetértett a Fekete úr
azon elmondásával, hogy annak idején nem volt törvényes a két
településrész egyesítése abban egyéni érdekek is szerepet játszottak.
Véleménye szerint a végleges döntés során a testületnek, mérlegelni e kell azt is hogy ha tegyük fel mind két településrészen
létrejön a részönkormányzat, ott születnek majd olyan döntések,
amelyek az endrıdi részen az endrıdi, gyomai részen a gyomai városrész érdekeit szolgálja a képviselı-testületnek kell majd
ezekben a döntésekben valamiféle közös nevezıre jutni.
Ezen kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ez a
testület egy egységes Gyomaendrıdre esküdött fel és a lakosság
is egy egységes önkormányzatra szavazott.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a településrészi
önkormányzat mőködtetése igen sokba kerülne az önkormányzatnak
és jelentıs plusz munkát is jelentene.
Kétségtelen, hogy nem túl gyakran, de vannak olyan döntési helyzetek, amelyek vagy csak Gyomára, vagy Endrıdre tartoznak, de az
esetek többségében olyan döntések születnek amelyek a város
egész lakosságát érintik. Éppen ezért nem sok értelme lenne annak, hogy a képviselı-testület tagjaiból mind két városrészre
alakuljon egy-egy részönkormányzat és ugyan azt az ügyet mindkét
oldalon megtárgyalják, amelyben aztán a képviselı-testületnek
kell a konszenzust megteremteni.
A két településrész az elmúlt évek alatt annyira összefonódott a
mőködés területén és az infrastruktúra területén is, hogy nagyon
nehéz és értelmetlen lenne a szétválasztás. Ezen kívül azt is
meg kell jegyezni, hogy a tıke csak oda áramlik ahol egységes
város irányítást lát, éppen ezért nekünk egységes irányítás
alapján kell mőködnünk ezt szolgálja a jövı, a múltat pedig el
kell felejteni.
Megítélése szerint ennek a kezdeményezésnek, hogy településrészi
önkormányzatot hozzunk létre, az is lehet az oka, hogy a egyes
választópolgárok nincsenek megelégedve a megválasztott képviselıjükkel, úgy érzik, hogy nem képviselik kellıen a településrészük érdekeit.
A maga részérıl javasolta a téma napirendrıl való levételét. Beszélgetés szintjén lehet errıl beszélgetni, de az érdemi döntés
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szintjén nem látja értelmét, hogy erre több idıt fordítsanak.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy a
részönkormányzat létrehozása nem azt jelenti, hogy a képviselıtestületet fel kell oszlatni és új önkormányzatokat kell választani, a részönkormányzat a meglévı képviselı-testület alatt mint
a bizottságok mőködik, alárendelten és nem mellérendelten. Létrejönne két részönkormányzat, amely úgy mőködne, mint a jelenlegi bizottságok. Megkapna bizonyos hatásköröket, ezzel a meglévı
bizottsági rendszeren kellene változtatni, mert lehet, hogy lenne olyan bizottság, amelyre nem lenne szükség a jövıben. Például
lehet, hogy a szociális bizottsághoz tartozó segélyezési problémákat szét lehetne osztani a két részönkormányzat között, így a
bizottságnak csak a szociális és egészségügyi intézményekkel
kellene foglalkoznia.
Mivel a részönkormányzat úgy mőködne, mint a bizottság, ezért az
adott településrészt érintı kérdésekre vonatkozó hatáskört meg
kellene kapnia. Azokban a kérdésekben pedig, amelyekben nem kapná meg a hatáskört, vagy véleményezési, vagy egyetértési jogot
kellene, hogy gyakoroljon. Ez azt jelenti, hogy a képviselıtestület elé, úgy kerülnének be az egész várost érintı kérdések,
hogy az adott részönkormányzatok egyetértése, vagy véleménye
mellette kellene, hogy legyen.
Abban az esetben, ha például a költségvetés tárgyalásánál a
részönkormányzat nem értene egyet, a képviselı-testület mivel a
részönkormányzat felett áll, megtehetné, hogy annak egyetértése
hiányában is döntsön, felülbírálja annak döntését.
Hogyan állna össze a részönkormányzat?
A törvény szerint megválasztott települési képviselı is kell,
hogy tagja legyen a részönkormányzatnak. Ezen felül, el lehetne
dönteni, hogy milyen szisztéma szerint választanánk, vagy delegálnánk a többi tagokat. Mivel a választási eljárás igen költséges lenne, ezért az Ügyrendi és Jogi bizottság a delegálás szerinti eljárást javasolja.
Megítélése szerint a részönkormányzat felállításának nem lennének olyan anyagi konzekvenciái, amiért azt nem lehetne létrehozni. Véleménye szerint valahol ez egy kicsit magasabb szintő demokráciát is jelentene.
Az önkormányzati törvény értelmében a részönkormányzat felállítása kizárólag a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. Az,
hogy a lakosság kezdeményezi egy adott téma felvetését a képviselı-testületet ebben a formában nem kötelezi, maga ez az aláírás tömeg sem kötelezi arra a testületet, hogy ezzel a témával
egyáltalán foglalkozzon. Ezen kívül a beadványt formai okok miatt levenni napirendrıl, csak idıhúzás lenne, mert ezután már ez
a több mint kétszáz ember nem népi kezdeményezés formájában fog
aláírás győjteni, hanem népszavazást kezdeményez, amelyrıl már
köteles dönteni a képviselı-testület.
Katona Lajos bizottsági elnök ismételten hangsúlyozta, éppen
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azért nem látja értelmét a részönkormányzat felállításának, mert
ugyan azok a képviselık fognak dönteni, akik jelenleg is döntenek, csak két lépcsıben.
Természetes, hogy formai okokra hivatkozva ne utasítsuk el ezt a
kezdeményezést, utasítsuk el azért, mert nem akarunk ezzel a
kérdéssel foglalkozni, mert nem látjuk kellı súlyúnak, kellıen
indokoltnak.
Kétségtelen tény, hogy ezen a területen demokráciának kell lenni, de nem attól lesz demokrácia, hogy minél jobban túlbonyolítjuk, fıleg nem akkor amikor erre nincs anyagi fedezetünk.
Meg kell adni a lehetıséget arra, hogy mindenki elmondhassa a
véleményét, az érdekei kifejezésre jussanak, de minél egyszerőbben és minél olcsóbban mőködve. Nem biztos, hogy attól lesz nagyobb demokrácia, minél több fórumot hozunk létre.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok véleménye szerint a képviselı-testületnek az elkövetkezı évben is lesz éppen elég sok komoly feladata, nem ezzel a szerkezet átalakítással foglakozni,
de ha ez a szerkezeti átalakítás minden vonatkozásban megéri,
akkor meg kell alakítani a részönkormányzatot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint meg kellene
érteni, hogy a legnagyobb baj ebben a jelenlegi önkormányzati
rendszerben, hogy nincs elég pénz. Tulajdonképpen a fejlesztési
pénzekrıl lehetne igazán részönkormányzati szinten dönteni, de
sajnos egyre kevesebb az a pénzösszeg amit fejlesztésre tudunk
fordítani.
Megítélése szerint a részönkormányzat felállításának kérése, talán arra is utalhat, hogy több esetben kellene -a döntéseket
megelızıen- kikérni a lakosság véleményét, és a képviselıtestület tagjainak is jobban megkellene ismerni a településrészeken belül egy-egy adott választókerületnek a problémáit.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy egy
képviselı-testületi ülés is megfelelı fórum arra, hogy a lakosság itt elmondja a véleményét, de a lakosság nem él ezzel a lehetıséggel, minimális a lakosság részvétele ezeken az üléseken.
A maga részérıl azt javasolta, a képviselı-testületnek, hogy adja meg a lehetıségét annak, hogy végig gondolhassák, modellezhessék ezt a megoldást.
R. Nagy János bizottsági elnök egyetértett, és támogatta a beterjesztett határozati javaslatban leírtakat.
Kovács Kálmán képviselı hangsúlyozta, a mai képviselı-testületi
ülésnek nem az a feladata, hogy ebben a kérdésben érdemi döntést
hozzon.
Véleménye szerint a témát nem szabad napirendrıl levenni, hoszszabb távon meg kell vizsgálni, elemezni kell ezt a kérdést és
ezek megismerése után kell a végleges döntést meghozni a testü403

letnek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, értelmezése szerint
az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy azon a településrészen lehet a részönkormányzatot létrehozni, amelyik településrészen kérik. Tekintettel arra, hogy az endrıdi településrészrıl
ilyen kérés, kezdeményezés nem volt, ezért javasolta a határozati javaslat 1. pontját úgy módosítani, miszerint a képviselıtestület Gyomaendrıdön a településrészi önkormányzat kialakításának a lehetıségét a gyomai településrészen vizsgálja meg.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr által elmondottakat annyiban
kívánta pontosítani, miszerint a képviselı-testületnek szuverén
döntési joga, hogy hol alakít ki részönkormányzatot. Vannak bizonyos hatáskörök, amelyeket át kell utalni abban az esetben, ha
lakossági kezdeményezésre indult el a településrészi önkormányzat létrehozása.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként kérte a tisztelt képviselıket, hogy a Valach képviselı úr által a határozati
javaslat 1. pontjára tett módosító javaslatot figyelembe véve, miszerint a képviselı-testület Gyomaendrıdön a településrészi
önkormányzat kialakításának lehetıségét a gyomai településrészen
vizsgálja meg - hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 14 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás
mellett egyetértve az elhangzott módosítással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/1995./XI.30. /számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megvizsgálja Gyomaendrıdön a településrészi önkormányzat kialakításának lehetıségét a gyomai településrészen.

2./

A képviselı-testület felkéri az Ügyrendi és
Jogi Bizottságot az elıkészítı munkák elvégzésére / létszám meghatározás, hatáskörök
kialakítása, mőködési feltételek kialakítása, anyagi eszközök átadásának elıkészítése,
stb. /, illetve a településrészi önkormányzat mőködésének kezdési idıpontjának megvizsgálására.
Határidı: 1996. június 30.
Felelıs: dr. Szendrei Éva bizottsági elnök

Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak meg404

állapítása és a szolgáltatások egyes kérdései
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, mint köztudott minden
évben szükség van a víz-és csatorna szolgáltatási díj megállapítására. A Békés Megyei Vízmővek Rt. mint szolgáltató megküldte
az önkormányzat részére az 1996. január 1-tıl bevezetendı víz és
csatornadíj tervezetét elfogadás céljából, amelyben az ivóvízdíj
hatósági díját 75.80 Ft-ról 93,20 Ft-ra, a csatorna hatósági díját 78,40 Ft-ról 90,20 Ft-ra javasolják változtatni. A változás
után a lakosságnak a jelenlegi 58,20 Ft vízdíj helyett 71,60 Ftot, a csatornahasználatért 49,10 Ft helyett 56,50 Ft díjat kellene fizetnie.
Jelen pillanatban a képviselı-testület igen nehéz döntés elıtt
áll, mivel a vízdíj emelésének elfogadása sehogy sem férne össze
a város egészséges ivóvízzel való ellátásért
folytatott eddigi törekvéseivel. Azonban meg kell említeni, hogy
amennyiben nem fogadjuk el a szolgáltató által javasolt hatósági
vízdíjakat, úgy a megoldás egyik alternatívája az lehetne, hogy
a régi és az új ár közötti különbözetet az önkormányzat átvállalja, amely éves szinten kb. 5 millió forintot jelentene, amit
más területrıl vennék el, hiszen a költségvetésbıl hiányozna ez
az összeg.
Egy négytagú családnál kb. 160 Ft-ot jelentene, ennyivel járulna
hozzá az önkormányzat a vízdíjához.
Amennyiben a képviselı-testület ezt az alternatívát sem fogadja
el, úgy a Békés Megyei Vízmővek Rt-nek lehetısége lesz saját hatáskörben - a korábban megállapított törvények alapján - a hatósági vízdíjaknál azt az emelést végrehajtani, amikor a lakosság nem 71,60 Ft-os vízdíjat, hanem 80 Ft-ot fog fizetni.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Vízmővek Rt kezdettıl
fogva velünk együtt harcol a településünk egészséges ivóvízhez
jutásáért, és İ lesz az aki az ivóvízminıség javítási célú benyújtott címzett támogatási igényünket még 10-40 millió forinttal támogatni fogja.
Tótka Sándor képviselı véleménye szerint a képviselı-testületnek
elsısorban a lakosság érdekeit kell elıtérbe helyezni, annak a
lakosságnak az érdekeit akinek a tőrıképesége a határán van.
Ilyen rossz minıségő vízért már nem lehet több díjat fizettetni
a lakossággal.
A maga részérıl a két ár közötti különbözet átvállalására vonatkozó megoldási alternatívát javasolta elfogadni.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett azzal, hogy a vízdíj árát
nem lehet tovább emelni. A csatornadíjjal kapcsolatos kérdése az
volt, hogy mivel kertes családi házak esetében az elhasznált víz
mennyiségének csak töredéke megy ki szennyvízként, miért nem fizethetik ezek az ingatlan tulajdonosok az elhasznált víz mennyiségnek csak a felét szennyvízdíjként.
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Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, kétségtelen, hogy a vízdíj emelése negatívan érintené a lakosságot, további terheket
róna Rájuk, azonban elvi okok miatt még sem szabadna azt a megoldási alternatívát választani, hogy az önkormányzat a két ár
közötti különbözetet átvállalja a lakosságtól, mert ilyen alapon
átvállalhatnánk a többi közüzemi díj emelkedésébıl eredı különbözetet is.
Kérdése az volt, hogy mérhetı e a kifolyó szennyvíz.
Dr. Frankó Károly polgármester arra a kérdésre kért választ a
Békés Megyei Vízmővek Rt. vezérigazgatójától, hogy az Rt. Igazgatótanácsa nevében milyen garanciát tud adni arra vonatkozóan,
hogy a következı két évben a megemelt víz és csatornadíjból
származó árkülönbözet összegét- amely a két év alatt kb. 10 millió Ft-ot jelent - a Vízmővek Rt. visszaadja városunknak a várhatóan 1997-ben megkezdıdı ivóvízminıség javító beruházásunk támogatásához.
Hosszú Szilárd a Békés Megyei Vízmővek Rt. vezérigazgatója a kifolyó szennyvíz mérésével kapcsolatos kérdésekre válaszolva elmondta, az elhasznált víz mennyiségével csak elméletileg azonos
a szennyvízmennyisége, mert ahogy azt a képviselı asszony említette például kertes házak esetében ennek töredéke folyik ki
szennyvízként.
A rendelet értelmében a kifolyó szennyvíz mennyiségét méréssel,
mérés hiányában pedig az adott ingatlan vízfogyasztása alapján
kell megállapítani.
A mérés megoldható, de lakóházas ingatlanoknál igen költséges,
ezért csak nagy szennyvíztermelı üzemeknél éri meg.
A polgármester úr kérdésével kapcsolatban elmondta, jelen esetben csak személyi garanciát tud adni, mivel az érdemi döntés az
Igazgatótanács kompetenciájába tartozik.
Azt azonban fontosnak tartotta elmondani, hogy 1992. végén az
Igazgatótanács döntött abban, hogy öt stratégiai beruházást tart
fontosnak, melyek között Gyomaendrıd ivóvízberuházása is szerepel. Az eddig elvégzett három beruházáshoz jelentıs anyagi hozzájárulást nyújtott a Vízmő Rt és a gyomaendrıdi beruházáshoz is
jelentısen hozzá fog járulni, amennyiben az önkormányzat a kért
címzett támogatást megkapja.
Dr. Frankó Károly polgármester további kérdése az volt, hogy
volna e lehetıség arra, hogy a Vízmő Rt. és az önkormányzat között létrejön egy olyan szerzıdés, amelyben a Vízmő Rt. garanciát vállal arra, hogy legalább a megemelt hatósági díjból jelentkezı többlet bevételt befekteti az önkormányzat
ivóvízberuházásába, mert csak így lenne értelme annak, hogy az
önkormányzat befektessen a hatósági vízdíjba.
Hosszú Szilárd vezérigazgató a kérdésre válaszolva elmondta,
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biztos abban, hogy az igazgatóság ettıl jóval magasabb összegő
támogatást fog nyújtani a beruházáshoz.
Dr.Frankó Károly polgármester mindezek alapján, úgy javasolta a
vízdíj hatósági árának emelését elfogadni, hogy a képviselıtestület határozatban rögzíti, miszerint a képviselı-testület
megbízza a polgármestert kössön szerzıdést a Békés Megyei Vízmővek Rt-vel arra vonatkozóan, hogy a lakosság által befizetendı
új vízdíjkülönbözetbıl származó bevételt 1996-1997 évben visszaadja városunknak a várhatóan 1997-ben megkezdıdı beruházás támogatásához.
Bátori Gyula képviselı a maga részérıl az Ügyrendi és Jogi bizottság véleményével értett egyet, nem támogatta a beterjesztett
ivóvíz és csatornadíj összegének elfogadást. Magasabb vízdíjat
csak ivóvíz minıségő vízért lehet kérni, a mi vizünk pedig nem
ivóvíz, amit bizonyít az ÁNTSZ által kiküldött határozat is.
Hosszú Szilárd vezérigazgató hangsúlyozni kívánta, személyesen
kérte fel az ÁNTSZ vezetıjét, hogy rendeleje el a 0-3 éves korú
gyermekek és a terhes nık részére a zacskós vízzel való ellátását. Az ivóvízminıség javítási célú céltámogatás benyújtásának
egyik alapfeltétele volt, hogy legyen egy ilyen elrendelés.
Kovács Kálmán képviselı nem értett egyet a víz és csatornadíj
emelésével.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint azt kellene a
lakossággal megértetni, hogy egy két évig még ugyan azt a vizet
fogyasztjuk akkor is ha marad a régi ár és akkor is ha megemeljük. De ha elfogadjuk az emelést nagyobb az esély arra, hogy hamarabb jutunk jó minıségő vízhez.
Ha nem fogadjuk el az emelést, nem 71,60 Ft-ot kell fizetni a
lakosságnak, hanem 80 Ft-ot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a fentiekben elhangzott a kertes házaknál a szennyvíz mérésének kérdése. Ezzel kapcsolatosan
a képviselı-testület olyan lépést tud tenni, hogy a Vízmővek Rt.
következı tulajdonosi közgyőlése elé beterjeszti a szennyvízszámlázás megreformálására vonatkozó szándékát.
Az ivóvízzel kapcsolatos véleménye az volt, hogy minél rosszabb
a víz minısége annál drágább és annál nehezebb jó, iható kategóriájú vizet csinálni.
Véleménye szerint az önkormányzat ott került igazán kelepcébe,
amikor az országos döntéshozók a hatósági árak megállapításának
jogkörét az önkormányzatra testálták.
Csorba Csaba jegyzı azzal a kérdéssel fordult a tisztelt képviselı-testület felé, hogy az ivóvízellátási és szennyvízelvezeté407

si szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseirıl szóló rendelet-tervezetet vegyék le napirendrıl, annak megalkotására a soron következı ülésen kerüljön sor.
A rendelet-tervezet beterjesztése óta felmerült néhány szövegezésbeli probléma, amelyeket az önkormányzatnak szükséges egyeztetni a Vízmő Rt-vel.
A ivóvíz és csatorna használati hatósági díjak mértékének megállapításáról egy külön rendeletben az alábbiak szerint rendelkezhetne a képviselı-testület:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
../1995./../KT. számú rendelete
az 1996. évi víz- és csatorna szolgáltatási díj megállapításáról
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993. évi CIV. törvénynyel módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § /1/ bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva az 1996. évi víz- és csatorna
szolgáltatási díjakról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
E rendelet kiterjed Gyomaendrıd Város Közigazgatási területén
jogi személyekre és magánszemélyekre, valamint ezek társaságaira.

2. §
/1/

Az önkormányzati tulajdonú víziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja 93,20 Ft/m3

/2/

Az önkormányzati tulajdonú víziközmő által biztosított
szennyvízelvezetés, azaz csatorna használat hatósági
díja 90,20 Ft/m3
3. §

E rendelet 1996. január 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével
egyidejőleg hatályát veszti a 23/1994. (XI.28.) KT számú rendelet.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta a jegyzı úr kérését, felkérte a képviselıket határozatban rögzítsék,
miszerint a Képviselı-testület az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet-tervezetet leveszi napi408

rendrıl. A rendelet-tervezet a képviselı-testület soron következı ülésére kerül ismételten beterjesztésre.
A Képviselı-testület az elhangzottakkal 15 fı igen szavazattal,
1 fı tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/1995./XI.30. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
ivóvízellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a
szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló rendelet-tervezetet leveszi napirendrıl.
A rendelet-tervezet a képviselıtestület soron következı ülésére kerül ismételten beterjesztésre.
Határidı: 1995. december 21.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek fogadják el a fentiekben javasolt határozati javaslatát, miszerint a képviselı-testület megbízza a polgármestert kössön szerzıdést a Békés Megyei Víznővek
Rt-vel, amelyben a Vízmő Rt. garanciát vállal arra, hogy a lakossági által befizetendı vízdíjemelés összegét 1996-1997-ben
kb. 5-5 millió forintot visszaadja városunknak a várhatóan 1997ben kezdıdı ivóvízminıség javító beruházás támogatásához.
A képviselı-testület 15 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megbízza a dr. Frankó Károly polgármestert
kössön megállapodást a Békés Megyei Vízmővek
Rt-vel, hogy az 1996. január 1-tıl alkalmazandó víz-és csatorna hatósági árváltozás
különbözetét 1996-1997 évre vonatkozóan, /
kb. 10 millió forint / a Vízmővek Rt. felhalmozás célú pénzeszköz átadással
Gyomaendrıd Város várhatóan 1997-ben induló
ivóvízminıség javítási beruházáshoz biztosítsa.
Határidı: 1995. december 31.
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Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A téma befejezéseként a polgármester kérte a képviselıket, hogy
az ivóvíz és csatorna használati hatósági díj mértékérıl szóló
rendeletet a jegyzı úr által javasoltak alábbiak szerint alkossák meg. Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 13 fı igen szavazattal, 2 fı ellen szavazattal és 1 fı tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1995./.../KT.számú rendeletét
az 1996. évi víz-és csatorna szolgáltatási díj megállapításáról
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított
1990. évi LXXXVII. tv. 7. § /1/ bekezdésben
biztosított hatáskörében eljárva az 1996.
évi víz- és csatorna szolgáltatási díjakról
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
E rendelet kiterjed Gyomaendrıd Város
Közigazgatási területén jogi személyekre és
magánszemélyekre, valamint ezek társaságaira.

2. §
/1/

Az önkormányzati tulajdonú
víziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz
hatósági díja 93,20 Ft/m3

/2/

Az önkormányzati tulajdonú
víziközmő által biztosított
szennyvízelvezetés, azaz csatorna
használat hatósági díja 90,20 Ft/m3
3. §

E rendelet 1996. január 1-én lép ha410

tályba. Hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 23/1994. (XI.28.) KT számú
rendelet.
Városi Könyvtár alapító okiratának elfogadása
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában rövid visszatekintést adott az intézmény létrehozásának körülményeire. Hangsúlyozta, az intézmény célnak megfelelı mőködését csak úgy látja
biztosítottnak, ha annak vezetıje Hornok Lajosné lesz. Ezért is
szükséges, hogy a közösségi ház a Városi Könyvtárhoz kerüljön.
Elmondta továbbá, hogy jelenleg a Városi Könyvtár székhelye
Gyomaendrıd, Kossuth út 50., azonban az intézményvezetı kérte
annak áthelyezését a Blaha L. u. 21. szám alatt meghatározni.
Véleménye szerint ebbıl nem szabad politikai kérdést csinálni,
hiszen ennek csupán technikai okai vannak. A maga részérıl támogatta az intézményvezetı kérését.
R.Nagy János a Kulturális Bizottság elnöke szintén támogatta az
intézményvezetı kérését. Miután a két könyvtár költségvetése
elkülönítetten van kezelve, így egyik egységet sem érheti ez
hátrányosan.
Csorba Csaba jegyzı úgy érezte, a problémát a könyvtári szervezeten belüli rangsor jelenti. Ezt úgy lehet áthidalni, hogy a
testület kimondta, a székhely változás miatt a könyvtárak besorolása nem változhat.
Czibulka György alpolgármester megjegyezte, a közösségi háznál
nincs megjelölve a szakfeladat száma. Kérte a 92 192 szakfeladat szerepeltetését is egyéb szorakoztató és kulturális tevékenység címen.
Hanyecz Margit képviselı a munka szervezése szempontjából fontosnak tartotta, hogy a székhely a Blaha úti egységben legyen. A
rendelkezésre álló vagyon felsorolásánál nincs
felvéve az udvari rész, hiszen az is a közösségi ház tartozéka.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a képviselı asszony által felvetettekre már a Kulturális Bizottság ülésén is kitért.
R.Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint, ha mindkét mővelıdési ház TEÁOR száma megegyezik, akkor eredeti céljukat nem
érik el, hiszen a két intézménynek más-más szerepet szántak.
Balog Károlyné csoportvezetı elmondta, a TEÁOR szám mindkét intézménynél megegyezı, azonban a szakfeladatok különbözıek lettet. A szakfeladat szám megjelölése az intézmény vezetıvel
egyeztetve lett.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök az 1. számú határozati javaslattal értett egyet.
Hornok Lajosné intézményvezetı kérte a testületet, hogy az alapító okiratot az 1. számú változat alapján fogadják el. Véleménye szerint a gyakorlat majd mindkét intézmény profilját ki fogja alakítani. A Mővelıdési Központ tevékenységét mindenkor
tiszteletben fogják tartani. A könyvtárral kapcsolatosan elmondta, a könyvtárak besorolását nem az határozza meg, hogy hol van
a székhely, hanem az ellátottak száma, illetve maga a könyvtár
nagysága.
Czibulka György alpolgármester az elhangzottak alapján javaslatát visszavonta.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a testületnek, hogy az alapító okiratot azzal a módosítással fogadják el, hogy az intézménynek
nem fiókintézménye, hanem intézményegysége a gyomai könyvtár.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként, az elhangzott vélemények alapján javasolta a testületnek az 1. számú határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a gyomai könyvtár, mint intézményegység szerepeljen.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadva, 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház alapító okiratát a 293/1995./XI.30./KT. számú határozatával
elfogadja.

I./

Költségvetési szerv megnevezése:
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
Gyomaendrıd
Székhelye: Gyomaendrıd, Blaha L út 21. szám
Jogelıdje: Városi Könyvtár Gyomaendrıd
Gyomaendrıd, Kossuth L. út 50. szám
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Intézményegysége: Gyomaendrıd, Kossuth L. út
50. sz.
Jogelıdje: Városi Könyvtár Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd, Kossuth L. út 50. sz.
Kulturális egysége: Közösségi Ház
Gyomaendrıd, Blaha L. út 21. sz.
Jogelıdje: Katona József Mővelıdési Központ
Gyomaendrıd, Kossuth L. út 9. sz.
Déryné Mővelıdési Ház
Gyomaendrıd, Blaha L. út 21. sz.
Szervezeti egysége: Tájház/telephelye/
Gyomaendrıd, Sugár út 20.
Jogelıdje:
Katona József Mővelıdési Központ
Gyomaendrıd, Kossuth L. út 9. szám
II./ Alapítás ideje és alapítója:
- Az alapításkor a gyomai központ és az endrıdi
fiókkönyvtár külön könyvtár volt.
A gyomai könyvtár /Kossuth L. u. 50. sz./ alapításának ideje és alapítója: 1948. - Községi Tanács, Gyoma
Az endrıdi könyvtár /Blaha L. u. 21. sz./ feltételezett alapítási ideje: 1950. - Községi Tanács
Endrıd
A két könyvtár egyesítésének ideje: 1983. január
01., az egyesítéskor az alapító neve: Nagyközségi
Tanács Gyomaendrıd
A Déryné Mővelıdési Ház és az Endrıdi Tájház
alapítója:
Endrıd Község Végrehajtó Bizottsága
III./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
- a kulturális és szórakoztató tevékenységen belül a
következı:
A könyvtárak alaptevékenységén belüli fı tevékenysége:
TEÁOR szám: 9231
Szakfeladat szám: - 923127 közmővelıdési,
könyvtári tevékenység
A könyvtárak által végzett dokumentációs tevékenység. Ide tartozik a specializált és nem specializált győjtés szervezése, rendszerint kölcsönzés, raktározás,
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2./

keresıszolgálat - információs igények kielégítése érdekében.
1./ Kölcsönzés: az intézmény köteles győjteni és a lakosság rendelkezésére bocsátani
a magyar dokumentumkiadás azon részét, amelyet a győjtıköri szabályzat meghatároz.
A kölcsönzés módját a mőködési szabályzat
határozza meg.
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
nyilvánosságra hozatalának helye.

A kulturális egység alaptevékenységen belüli fıtevékenysége TEÁOR szám: 9218
Szakfeladat szám: - 921815 mővelıdési központok, házak tevékenysége,
A helyi lakosság részére a tárgyi és szellemi
kultúra értékeinek megırzése és létrehozása, a
közösségi élet fejlesztése, a széleskörő igények
és lehetıségek figyelembevételével.
A Tájház alaptevékenysége, melyet fıtevékenységként lát el /TEÁOR szám: 9232/:
Szakfeladat szám: 923215 múzeumi tevékenység
A muzeális értékő tárgyak felkutatása, győjtése,
megırzése, bemutatása, az épület megırzése.
IV./ Felügyeleti szerv: Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
V./

Gazdálkodási jogkör:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A kulturális egység és a Tájház gazdálkodását is ellátja, saját költségvetésén belül külön szakfeladatról.
Pénzellátásról a felügyeleti szerv gondoskodik,
költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen szintén a felügyeleti szerv
hagyja jóvá.
Az intézmény vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogot.

VI./ Rendelkezésre álló vagyon:
A csoportos leltárkönyvben nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában
nyilvántartott berendezés és egyéb vagyontárgy.
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Ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez
szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi
szám szerint:
- Gyomaendrıd, Kossuth L. u. 50. sz. Hrsz: 2424
- Gyomaendrıd, Blaha L. u. 21. sz. Hrsz: 5948
- Gyomaendrıd, Sugár u. 20. Hrsz: 5130/1
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem
idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
VII./

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki, nyilvános pályázati eljárás útján, és gyakorolja felette a munkáltatói jogot.

VIII./

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.

IX./ Az alapító okirat módosítás elfogadásával a
Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének 78/1995.(IV.06.) számú határozata és a 157/1992.(VI.30.) számú
határozatából a Déryné Mővelıdési Házra, valamint az Endrıdi Tájházra vonatkozó rész 1996. január 01-el hatályát
veszti.
Határidı: 1996. január. 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A Katona József Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katona József Városi Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítását a
294/1995./XI.30./KT. számú határozatával elfogadja.
I./

Költségvetési szerv neve:
Katona József Városi Mővelıdési Központ
Székhelye: Gyomaendrıd, Kossuth L. út 9.
szám
Jogelıdje:
Katona József Mővelıdési Központ
Gyomaendrıd, Kossuth L. út 9. szám

II./ Alapító szerv neve, alapítás ideje:
Gyoma Község Végrehajtó Bizottsága, 1953.
III./

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
TEÁOR szám: 9218
Szakfeladat:
- 92181-5 mővelıdési központok, házak tevékenysége,
- 92192-5 egyéb szórakoztatási, és kulturális tevékenység,
A helyi lakosság részére tárgyi és szellemi
kultúra értékeinek megırzése és létrehozása,
a közösségi élet fejlesztése, a széleskörő
igények és lehetıségek figyelembevételével.

IV./ Felügyeleti szerve: Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselıtestülete
V./

Gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Részben
önállóan gazdálkodó intézménye, mely önálló bank
számlával rendelkezik a:
-Gyomaendrıdi Városi APOLLÓ Mozi
Gyomaendrıd, Szabadság tér 5. szám
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendje külön megállapodásban kerül
meghatározásra.
Pénzellátásról a felügyeleti szerv gondoskodik,
költségvetését a költségvetési törvényben foglal416

taknak megfelelıen szintén a felügyeleti szerv
hagyja jóvá.
A munkáltatói jogokat az intézmény vezetıje
gyakorolja.
VI./ Rendelkezésre álló vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik,
a mőködéshez szükséges alábbi ingatlant a fenntartó használatba adja az intézménynek. A használatba adott ingatlan helyrajzi szám szerint:
- Gyomaendrıd, Kossuth L. út 9.
Hrsz: 114
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem
idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
VII./
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetıjét Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki,
nyílvános pályázati eljárás útján, és gyakorolja
felette a munkáltatói jogot.
VIII./

Ellátható vállalkozási tevékenységi köre és mértéke:
Az intézmény az alaptevékenység pénzügyi feltételeinek biztosítása céljából szabad szellemi és
tárgyi kapacitását a profiltól nem túlzottan eltérı vállalkozási tevékenység folytatására fordítja olyan mértékben, hogy az ne menjen az alaptevékenység teljesítésének rovására.
Köre a mindenkori makro- és mikro környezet változását és igényét követve változik.

IX./ Az alapító okirat-módosítás elfogadásával a
Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének 157/1992.(VI.30.) számú
határozata 1996. január 1-tıl hatályát
veszti.
Határidı: 1996. január 01.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
2. számú Általános Iskola alapító okiratának módosítása
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Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
150/1995./VI.29./KT. számú határozatával jóváhagyott a 2. számú Általános Iskola alapító okiratából az alábbiakat törli:
5. pontból: "Gyomaendrıd, Fı út 224. szám"
9. pontból: "Fı út 224. szám Hrsz: 1797/1"
Határidı: azonnal
3. számú

Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 88.§ (1)-(3) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
37.§-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a 3. számú
Általános Iskola alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az
alábbiak szerint határozza meg, és ezzel
egyidejőleg a Képviselı-testület a
149/1992.(VI.30.) számú, valamint az ezt módosító 10/1994.(01.11.) számú határozatát
visszavonja.
Alapító okirat
1./

Az alapítás ideje: 1830.

2./

A költségvetés szerv neve, székhelye:
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3. számú Általános Iskola és Diákotthon
5502 Gyomaendrıd, Népliget u. 2. szám
3./

Az intézmény még az alábbi helyeken mőködik:
Tornaterem - Gyomaendrıd, Deák F. út 11.
szám
Speciális tagozat - Gyomaendrıd, Fı út 7.
szám
Diákotthon - Gyomaendrıd, Fı út 42. szám

4./ Az iskola az alábbi tevékenységet alapfeladatként látja el:
- alapfokú általános oktatás TEÁOR szám:
8012
- tanórán kívüli oktatási ellátás TEÁOR
szám: 8051
- diákotthoni ellátás TEÁOR szám: 5513
- diákétkeztetés TEÁOR szám: 5523
- egyéb, korlátozottan igénybevehetı vendéglátás
TEÁOR szám: 5524
Az alapfokú oktatási intézménynek nyolc évfolyama van.
5./
ve:

Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerGyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

6./

Gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
Egy részben önálló intézménnyel rendelkezik:
-1. számú Napközi Otthonos Óvoda
Pénzellátásról a felügyeleti szerv gondoskodik,
költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen szintén a felügyeleti szerv
hagyja jóvá.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény a közoktatási törvényben foglaltak
alapján önálló jogi személy.
Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az iskola
igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat.

7./

Az intézmény rendelkezésére bocsájtott vagyon:
Az intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a
mőködéséhez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám
szerint:
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- Népliget út 2. szám
- Deák F. út 11. szám
- Fı út 7. szám
- Fı út 42. szám
- Gyakorlókert Alkotmány út
6238/4/5/6

Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:

6241
5008/1
5009
6312

A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon
használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem
idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
8./

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési
rendje:
Az intézmény igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki nyilvános pályázati kiírás útján és gyakorolja felette
a munkáltatói jogot.

Határidı: azonnal
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola
alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
254/1994./IX.29./ számú határozatával elfogadott, Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az 1./ pontban:
Az oktatott szakmák felsorolását kiegészíti:
"- négyéves általános mezıgazdasági szakmunkás, gazda
(engedély szám: MKM 42355/1992.IX.)"
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7. pontban:
"- áru és tenyésztojás elıállítás" helyett
"- tyúktartás és tenyésztés" kifejezés lép.
Határidı: azonnal
Béke Tsz-tıl átvett mezıgazdasági rendeletetéső földterületek
bérbe adása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dávid István képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a jelenlegi
bérlık a területet kitıl vették bérbe, valóban illegálisan mővelik-e a területet? Amennyiben ez igaz, akkor a maga részérıl nem
támogatja, hogy a következı gazdasági évben elınyökhöz jussanak.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a földterületet
a Földkiadó Bizottság adta bérbe a bérlıknek.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a határozati javaslat jelenleg
csak a már megkezdett gazdasági év, vagyis 1995/96 vonatkozásában állapítja meg a bérleti díjat. Az, hogy a jelenlegi bérlık
élveznek-e valamilyen elınyt a következı gazdasági év során, azt
a testület késıbb fogja meghatározni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a határozati javaslatról döntsenek.
A Képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Béke Tsztıl átvett szántó mővelési ágú földterületek haszonbérleti díját 1995-96. gazdasági évben 20 kg
búza/aranykorona/év (kalászos és kapás növények
esetében), illetve 30 kg búza/aranykorona/év
(rizs termesztés esetében) júliusi tızsdei középárfolyamon határozza meg.
Felelıs : Dr. Frankó Károly
Határidı: folyamatos

polgármester

Az 1996 évre megállapítandó nem lakás célú helyiségek, valamint
a nem közterületnek minısülı területek bérleti díjának megálla421

pítása
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök bejelentette személyes érintettségét a napirend tárgyalásánál, így kérte kizárását a döntéshozatalból. Bejelentette egyben, hogy a döntéshozatal után
szeretne szót kérni.
Dr. Frankó Károly polgármester a bejelentés, valamint az Ötv.
14. § /2/ bekezdése alapján javasolta a testületnek a képviselı
asszony kérelmére a napirend döntéshozatalából történı kizárását.
A Képviselı-testület a fentiek alapján, egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 14.
§ /2/ bekezdése alapján dr. Szendrei Éva képviselıt a napirend döntéshozatalából kizárja.
Határidı: azonnal
Kovács Kálmán képviselı az elıterjesztésbıl megállapította, hogy
az lényeges emeléseket tartalmaz, azonban egy esetben - a Bak
János által bérelt trafik - kirívóan magas az emelkedés. Aziránt
érdeklıdött, mi indokolja ezt a növekedést?
Gyuricza Máté vagyongazdálkodási ügyintézı elmondta, a bérleti
díjak megállapításánál figyelembe vették a bérelt helyiség fekvését. Véleménye szerint egy központi részen található helyiségért nem magas a bérleti díj összege, fıleg ha figyelembe veszi
a testület a magán szektorban érvényes bérleti díjakat. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt években bérleti díj emelés nem volt.
Dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, hogy a
szóbanforgó esetben a buszmegálló takarítása figyelembe lett e
véve?
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a bizottsági
ülésen lényegesen magasabb összegekrıl indultak. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a bérleti díjat évente kell felülvizsgálni, hiszen az infláció mértékét annak is követni kell.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Szabadság téri trafik bérleti
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díja azért lett az elıterjesztés szerint meghatározva, mert figyelembe vették azt is, hogy a bérlı az autóbusz megálló takarítását vállalta.
R.Nagy János bizottsági elnök a bérleti díjak megállapításának
mechanizmusáról érdeklıdött, illetve a városi kertészet bérleti
díja miért nem változik?
Gyuricza Máté vagyongazdálkodási ügyintézı elmondta, a kertészet
bérleti szerzıdése három évre, évi 130 ezer forintra szól. Tehát
ez a fix bérleti díj nem módosítható a szerzıdés lejárta elıtt.
A bérleti díjak megállapításánál figyelembe vette a bizottság
azt is, hogy milyen feladatot, szolgáltatást látnak el az adott
egységben, illetve befolyásolással bírtak a meglévı bérleti
szerzıdések.
Kovács Kálmán képviselı az elhangzottak alapján javasolta, hogy
a jövıben a bérleti szerzıdések megkötésekor kerüljön a szerzıdésben rögzítésre, hogy az infláció mértékét minden évben be
kell építeni a bérleti díjba.
Csorba Csaba jegyzı egyetértett mind Kovács, mind pedig Katona
képviselı úr véleményével. A kertészettel kapcsolatosan ı is
hangsúlyozni kívánta, hogy fixáras szerzıdést kötött az önkormányzat a bérlıvel, így annak emelése jelenleg nincs mód. A Szabadság téri trafik bérletével kapcsolatosan pedig fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a bérleti díj évek óta változatlan volt,
ugyanakkor az egyik legjobb helyen lévı ingatlanról van szó.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök, levonva a tanúságot javasolta,
hogy az önkormányzat vagyonrendelete kerüljön módosításra, miszerint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjat
az önkormányzat minden évben felülvizsgálja.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárását követıen javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztést és határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett, és 15 igen szavazattal /dr. Szendrei Éva képviselı nem szavazott/ a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/1995. /X.24./ KT.
számú rendelet 23. §-a, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
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többször módosított 6/1994. /III.23./ KT. sz.
rendelet 29. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek, valamint a közterületeknek nem minısülı
egyéb területek 1996. évi bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg.

Nem lakáscélú

Bérleti szerzıdés

Bérleti díj mértéke ÁFA-

helyiség
Címe:

val 1996. évre
lejárta

bérleti

emelés %-

díj módo-

ban

Ft.-

sítása
esedékes
Mirhóháti u. 11.

visszavonásig

Munkaügyi Központ

1995.12.31

0

773.970.-

.

Szabadság tér 5.

határozatlan

Mezıg.

TOTÓ-LOTTÓ

idıre

Biz.

240.000.-

15/1995.
/II.20./
Szabadság tér 5.

határozatlan

Könyves bolt

idıre

1995.12.31

Szabadság tér 5.

határozatlan

Mezıg.

Farmer bolt

idıre

Biz.

20

68.880.-

169

144.000.-

15/1995.
/II.20./
Városi Kertészet

1997.12.31.

Semmelweis u.
Hısök u. 56.

nem módo-

130.000.-

sítható
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/volt Földhivatal/
Fı u. 224.
/felszabadult
Ált. Isk.
Blaha L. u. 11.
/Nagylányiiskola/

Nem lakáscélú he-

Bérleti szerzıdés

lyiség

Bérleti díj mértéke
ÁFA-val 1996. évre
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Címe:

lejárta

bérleti díj

%

Ft.-

módosítása
esedékes
Szabadság tér Busz-

visszavonásig

1995.12.31.

266.6

1995.12.31.

1995.12.31.

0

1995.12.31.

1995.12.31.

48.000.-

állomás-trafik
Fı u. 172.

100.440.-

MEDOSZ
Fı u. 214.
Italraktár
Fı u. 214.

son tárgyalásokat
visszavonásig

1995.12.31.

Villamossági mőhely
Lábas u. 13. Szolg.

Polgármester folytas-

Polgármester folytasson tárgyalásokat

1995.12.31.

1995.12.31.

20

42.984.-

1995.12.31.

1995.12.31.

20

93.312.-

1995.1231.

1995.12.31.

10

51.480.-

1996.10.31.

0

53.280.-

1998.12.31.

1995.12.31.

0

1995.12.31.

1995.12.31.

díjmentes

1995.12.31.

1995.12.31.

díjmentes

1995.12.31.

1995.12.31.

díjmentes

Ház pedikőr
Lábas u. 13. Szolg.
Ház adótanácsadó
Lábas u. 13. Szolg.
Ház fényképész
Lábas u. 13. Szolg.
Ház nıi-fodrászat
Blaha L. u. 25.

201.510.

/Szarvasvégi Iskola/ dobozüzem
Fı u 2 Polg. Hiv.
Kir Vöröskereszt
Fı u 2 Polg. Hiv.
Kir Múzeumbarátok
Köre
Fı u 2 Polg. Hiv.
Kir
Gázdíj beszedı

Nem lakáscélú helyi-

Bérleti szerzıdés

Bérleti díj mértéke ÁFA-val

ség
Címe:

1996. évre
lejárta

bérleti díj

%

Ft.-

módosítása
esedékes
Fı u 2 Polg. Hiv. Kir

1995.12.31.

1995.12.31.

díjmentes

Áramszámla beszedı
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Fı u 2 Polg. Hiv. Kir

visszavonás

A helyiség

húsfelvásárló

folyamatban

átadásra

díjmentes

kerül Kisréti Gyógyszálló
Alap.
Endrıdi u. Piactér

határozatlan

hangosító épülete

idıre

1996.12.31.

díjmentes

Ipartelep u.

0

Kényszervágóhíd
Fı u 2 Polg. Hiv. Kir

1997.12.31.

1995.12.31.

40

47.578.-

visszavonásig

területel-

10

272.250.-

Béke-Vadásztársaság
Fı u. 173-179. üzlet

adás miatt
a bérleti
díj csökkent
Templom-zugi

1997.12.31.

1995.03.30.

247.500.- a

10

bérlıt, hogy a

szabadstrand

kerítés melletti gazt takaríttassa ki
Fı u. 167. Temetkezé-

1995.12.31.

1995.11.31.

10

Polgármesteri Hivatal

határozatlan

1995.11.31.

Szabadság tér 1.

idıre

Fı u. 2. Polg. Hiv.

1997.12.31.

1995.12.31.

Fı u. 224.

határozatlan

1996.12.31.

üzlet

idıre

Endrdi Vásártér

1995.12.31.

1995.12.31.

40

határozatlan

1995.12.31.

0

268.125.-

si részleg
díjmentes

22.500.-

Kirendeltség
95

90.000.- szerzıdés szer.
63.000.-

/mészoltó/
Sírköves lerakat
/Endrıdi köztemetı/

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Frankó Károly

meg kell szüntetni

polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester a határozat meghozatala után átadta a szót dr. Szendrei Éva képviselınek.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök elmondta, tudomása szerint az
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ÁFÉSZ az általa bérelt helyiséget nagyságrenddel nagyobb bérleti
díjért adja tovább. Aziránt is érdeklıdött, hogy a DÉGÁZ és
TITÁSZ miért nem fizet bérleti díjat a Kirendeltség épületének
használatáért.
Gyuricza Máté vagyongazdálkodási elıadó elmondta, a szóbanforgó
két szolgáltató azért nem fizet bérleti díjat, mert csak ingyenes használat esetén hajlandó az endrıdi városrészben ilyen formában lehetıvé tenni a díjbefizetést.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint az ingyenes
használatot továbbra is biztosítani kell a lakosság érdekében.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a bérlemények harmadik
félnek történı átadásával a bizottság is foglalkozott. Megítélésük szerint a jövıben a bérleti szerzıdésekben ennek a lehetıségét ki kell zárni.
Csorba Csaba jegyzı elmondta az ÁFÉSZ-szel kötött bérleti szerzıdések régiek, ezek úgy kerültek beszabályozásra, hogy az
ÁFÉSZ-nek, mint bérlınek joga van üzemeltetésre átadni a bérleményt. Sajnos a bérleti szerzıdések nagyon tág lehetıséget szabnak a bérlıknek. A hivatal igyekszik ezeket a bérleményeket
visszaszerezni.
Javasolta a testületnek, hogy a Jogi és ügyrendi Bizottságot
bízzák meg az ÁFÉSZ-szel kötött helyiségbérleti szerzıdések felülvizsgálatával.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértve a jegyzı által tett
javaslattal, kérte a testületet, hogy a Gyomaendrıd és Vidéke
ÁFÉSZ-szel kötött bérleti szerzıdések felülvizsgálatával bízzák
meg a Jogi és Ügyrendi Bizottságot.
A Képviselı-testület a fentiekkel egyetértve, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságát, hogy a
Gyomaendrıd és Vidéke ÁFÉSZ-szel kötött érvényes helyiségbérleti szerzıdéseket vizsgálja felül.
Határidı: 1995. december 31.
Felelıs : dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte, hogy az általa tett javaslat végrehajtásával szintén bízzák meg a Jogi és Ügyrendi Bizottságot.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy az
Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet kiegészítésére tett javaslattal egyetértve bízzák meg a Jogi és Ügyrendi Bizottságot a
fentieknek megfelelı rendelkezés rendeletbe való beépítésével.
A javaslattal a testület egyetértett és egyhangú szavazással,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért azzal, hogy az Önkormányzatvagyonáról szóló 24/1995./X/24./KT. számú rendeletébe kerüljön rögzítésre, miszerint az önkormányzat a nem lakás célú helyiségek, valamint a közterületnek nem minısülı területek bérleti díjait évente felülvizsgálja.
A Képviselı-testület felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot a rendelet fentieknek megfelelı átdolgozására.
Határidı: 1996. január 15.
Felelıs : Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Használaton kívül lévı önkormányzati ingatlanok további hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az elıterjesztést és a beterjesztett határozatokat fogadják el.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
303/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, B. Molnár u. 31. szám alatti
lakóházas ingatlant értékesítésre kijelöli
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az Önkormányzat lakásrendeletében meghatározott feltételek szerint.
Határidı: 1996. március 15.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
304/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Fı út 223. szám alatti, volt
iskolaépületet értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan hasznosítására ötletpályázatot
ír ki.
Határidı: a pályázat kiírására: 1996. február 1.
elbírálásra: 1996. március 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
305/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, II. ker. 254/1. szám alatti, 8739.
hrsz.-ú, 1320 m2 területtel nyilvántartott zártkerti ingatlant értékesítésre kijelöli az Önkormányzat lakásrendeletében meghatározott feltételek szerint.
A Képviselı-testület a gyomaendrıdi, 1054. hrsz.ú, 890 m2 területő belterületi ingatlant nyilvános
meghirdetés útján ingatlanforgalmi szakértıi értékbecsléssel megalapozva értékesítésre kijelöli.
Határidı: 1995. március 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Vízkárelhárítási kötelezettség
Dr. Frankó Károly polgármester a vízkárelhárítást fontos feladatnak tekintette. Elmondta, hogy ismeretei szerint a szakhatóságok nagy árvizekre számít.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta az elıterjesztés
két részre osztható; 1. törvényi kötelezettségbıl adódó feladatok. 2. az önkormányzat és a lakosság érdekeinek védelme. Kérte
a testületet, hogy az elıterjesztést fogadják el.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a
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vízkárelhárítási tervek most is megvannak, azokat csupán karba
kellene tartani. Ezt azonban vélemény szerint a hivatal szakemberei is meg tudják oldani. A belvízelvezetéssel kapcsolatosan
úgy látta, hogy az elvezetı rendszer megvan, most azokat karba
kellene tartani, illetve felfrissíteni az ismereteket, hogy bizonyos gépeket honnan lehet bérbe venni, stb. Természetesen nem
a dolog lényegét akarta megkérdıjelezni, csupán azt, hogy van-e
értelme erre költeni az önkormányzatnak. A holtágak esetében úgy
gondolja, a mai helyzetben nincs értelme tudományos tanulmánytervet készíteni, hiszen úgysem lesz pénze az önkormányzatnak.
Amire pedig van pénze a testületnek, tehát vízcserére, azt pedig
minden további nélkül meg tudja csinálni.
Felvilágosítást kért arról, hogy a régi tervekkel mi van, annak
felújítását el lehet e végezni a hivatalon belül. A határozati
javaslat 3. pontjával maximálisan egyetért. Viszont a talajvíz
figyelı szolgálattal kapcsolatos részt nem értette. Véleménye
szerint a figyelıkút a talaj szennyezettségének mérésére, annak
bizonyítására nem alkalmas.
Hanyecz Margit képviselı megítélése szerint a belvízvédelmet nem
tudományos szinten kell végezni, hanem vissza kell térni a régi,
hagyományos gyakorlathoz. Véleménye szerint csapadékos idıben
fel kell térképezni a várost.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a gond éppen a gyakorlatban van. Sajnos a gazdaság átalakulásával a technikai eszközök igénybevételének lehetısége korlátozott lett.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az elhangzottakra reagálva
hangsúlyozta, 1994-ig rendszeresen felújításra kerültek az
öblözetek, átereszek, stb. Az ez évi költségvetés azonban erre
anyagi fedezetet már nem tartalmazott. Sajnos azt is tudomásul
kell venni, hogy az állampolgári fegyelem csökkent, az állampolgárok saját ingatlanuk elıtt sem tartják karban a csapadékvíz
elvezetı árkokat. A figyelıkutak lényege az lenne, hogy a talajvíz áramlások figyelésével törvényi feltétele annak, hogy az
önkormányzati rendeletnek jobban érvényt lehessen szerezni. Illetve a folyékony kommunális hulladék elszállításának kötelezıvé
tételét is elı lehet írni ez alapján. Ezek hiányában, amikor
nincs igazolva, hogy megvannak a feltételek a figyelésre, különben bizonyos rendelkezéseknek nem tudunk érvényt szerezni.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozta, amennyiben a figyelı
kutak fúrását törvény írja elı, úgy természetesen ennek fedezetét biztosítani kell. De véleménye szerint nem errıl van szó.
Gurin László vízgazdálkodási ügyintézı hangsúlyozta, a
figyelıkutak lényege, hogy a holtágak vízminıségét védje az önkormányzat. A vízminıség védelmét pedig csak úgy tudják biztosítani, ha a figyelı kutakat megépítik, hiszen adott esetben bírósági eljárás során bizonyítékként szolgálhat a vizsgálati ered430

mény. Emellett a szennyezettség feltérképezését is szolgálja,
ami különbözı pályázatoknál elınyt jelenthet. A határozati javaslat 1. pontjával kapcsolatosan elmondta, valóban léteznek
ilyen tervek a különbözı szakhatóságoknál, azonban azokat azonban ık nem fogják átadni számunkra. Az is tény ugyanakkor hogy a
külterület a privatizáció és kárpótlás kapcsán megváltozott, tehát azt újra fel kell térképezni.
Dr. Frankó Károly polgármester a figyelıkutak beállítása helyett
elképzelhetı megoldásnak tartaná azt is, ha az önkormányzat támogatná a lakosságot a szikkasztásos szennyvízaknák kiváltásában. Talán több eredményt érnének el környezetvédelmi szempontból, mint különbözı büntetésekkel, bírósági eljárásokkal.
A vita lezárásaként pedig javasolta a testületnek, hogy döntsenek a határozati javaslatok elfogadásáról.
A Képviselı-testület az 1. pont vonatkozásában 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
306/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1996 évi költségvetés során betervezi a város vízkárelhárítási tervének komplex megrendelését, mely vonatkozik a belvíz vízkárelhárítására, az árvíz vízkárelhárításra, és
a holtágak vízkárelhárítására.
Határidı: 1996. évi költségvetés elfogadása
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A 2. pontot 10 képviselı támogatta, 3 fı tartózkodott, 3 fı pedig ellene szavazott. A szavazat alapján a polgármester a következı határozatot hirdette ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
307/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város területén 40 db talajvíz figyelı, illetve talajvíz mintavevı kutat létesít, és a
kutakon keresztüli szennyezettséggel összefüggı mintavételek fedezetét az 1996 évi
költségvetésben biztosítja.
Határidı: 1996. évi költségvetés elfogadása
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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A 3. pontot 15 képviselı támogatta, 1 fı tartózkodott a szavazástól, így a képviselı-testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
308/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a települési folyékony hulladék intézményes összegyőjtését
és elszállítását szolgáló felmérést a városban 1996. július 31-ig végeztesse el, annak
ismertében pályázatot írasson ki a közszolgáltatási tevékenység végzésére.
Határidı: 1996. július 31., illetve november 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Települési szilárd hulladék győjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás kérdése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kifogásolta, hogy a Pénzügyi
Bizottság által tett javaslatok azt sugallják, hogy a Gyomaszolg
Kft-vel ne is számoljon a testület, mert annak léte megkérdıjelezıdött.
Katona Lajos bizottsági elnöke elmondta, a bizottsági ülésen két
alapvetı kérdés merült fel. Egyik a gépek esetleges megvásárolhatóságának kérése, másik pedig az volt, hogy a nem szilárd burkolatú utak mentén a szemétszállítás bevezetésének idıpontját
csúsztatni kellene. Miután ez utóbbival a bizottság többsége nem
értett egyet, mivel akkor korábbi döntésükkel ellentétes álláspontot képviselnek, így e javaslattól elálltak. Ennek megfelelıen született meg a bizottság javaslata a testület felé.
A bizottság nem kívánt elıre dönteni a Kft. sorsáról, csupán a
gépek megvásárlási lehetıségével azt kívánta biztosítani, hogy
olyan szervezetek is jelentkezhessenek pályázati ajánlatukkal,
akiknek nem áll rendelkezésre a megfelelı eszközpark, azonban ha
kedvezıbb ajánlatuk révén a pályázatot elnyerik, úgy a kft. feleslegessé vált gépeit hasznosíthassák.
Miután a pályázat január elsejéig nem fog eldölni, így a pénzügyi bizottság véleménye szerint a kft-t március 31-ig meg kellene bízni a szemétszállítási feladatokkal mind a szilárd, mind
pedig a nem szilárd burkolatú utak mentén.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a pályázati fel432

hívásban szerepeljen az is, hogy az árterületekhez vezetı utaknál is el kell helyezni konténereket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a polgármester javaslatával azzal a kiegészítéssel, hogy emellett az üdülı területeken, illetve az üdülı jellegő területeken is biztosítani
kell a konténereket. összességében 6 db konténer elhelyezésére
kellene az ajánlati felhívásban kitérni, melynek pontos helyét
késıbb jelölné meg a testület, vagy a bizottság.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után javasolta a
testületnek, hogy elıször is döntsenek a pénzügyi bizottság azon
javaslatáról, miszerint a pályázó pályázhat-e a meglévı gépekre
és eszközökre vagy sem.
A Képviselı-testület közül a pénzügyi bizottság javaslatát 6 fı
támogatta.
A fentiek alapján megállapította, hogy a testület a javaslatot
nem támogatta.
Ennek megfelelıen a következı határozati javaslatot terjesztette
a testület elé.
A Képviselı-testület írjon ki pályázatot a szilárd hulladék
szállítására a Gyomaendrıd város, Öregszılı és Nagylapos területére mind a szilárd, mind pedig a nem szilárd burkolatú utak vonatkozásában. Az ajánlati felhívás 3. pontját egészítése ki anynyival, hogy a város területén további 6 db konténer elhelyezése.
A Képviselı-testület 1996. március 1-éig a szemétszállítási feladatok elvégzésével bízza meg a Gyomaszolg Kft.-t.
Továbbá a Képviselı-testület bízza meg a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városüzemeltetési Bizottságot a köztisztasági rendelet
módosítására a 252/1995./X.12./KT. számú határozatnak megfelelıen.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadva, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
309/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a települési szilárd hulladék győjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra pályázatot ír ki.
A testület az ajánlási felhívást a 3. pont
alábbiakkal történı kiegészítésével elfogadja:
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Az közbeszerzés tárgya továbbá a város területén a meglévı konténereken kívül 6 db konténer elhelyezése.
A Képviselı-testület a pályázat lezárásáig 1996. március 1-ig megbízza a Gyomaszolg Kft.-t a
szilárd hulladék elszállításával és kezelésével.
A Képviselı-testület felkéri a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
252/1995./X.12./KT. számú határozatnak megfelelıen a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosításával.
Határidı: a rendelet módosítására:1995. december 21.
a pályázat elbírálására: 1996. március 1.
Felelıs : dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
dr. Valach Béla bizottsági elnök
dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a határozat meghozatala után
hangsúlyozta, hogy amennyiben nem a Gyomaszolg Kft. nyeri el a
pályázatot, természetesen nem zárkózik el attól, hogy a gépeket
és eszközöket értékesítsék.
/Hangya Lajosné és dr. Kovács Béla képviselık egyéb elfoglaltságukra hivatkozással elhagyták a termet, a jelenlévık száma 14
fı./

Gyepmesteri telep üzemelési feltételei
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint nem szerencsés ilyen kitételeket szabni, hiszen ezzel a testület, mint a
kft. tulajdonosa maga is megkérdıjelezi a kft. jövıjét. Ha már
az önkormányzat is így áll a saját kft.-hez, akkor önmaga idézi
elı azt a helyzetet, hogy nem marad más, mint a felszámolás.
Katona Lajos bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, jelen pillanatban nem tudja kimondani szükség van-e a kft.-re vagy sem.
Tény, hogy a testületnek döntenie kell, és amennyiben bizalmat
szavaznak a kft.-nek, úgy támogatni kell azt.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a kft. sorsa fél éve van napirenden, ami azért fordulhatott elı, mert a kft. egyszemélyes vezetıje nem képes letenni egy válságtervet, amely alapján a testü434

let dönthetne.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az elıterjesztés határozati javaslatairól
döntsenek.
A Képviselı-testület 10 tagja az A változatot, 4 tagja a B változatot támogatta, tartózkodás nem volt.
A fentiek alapján a polgármester a következı határozatot hirdette ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
310/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a gyepmesteri telep közegészségügyi hiányosságainak megszüntetésére tett intézkedésekkel, és a munkák elvégzésére 2.206 eFt +
ÁFA összeget az 1996 évi költségvetésében
biztosít.
A munkák elvégzésével a Gyomaszolg Kft.-t
bízza meg.
határidı: az 1996 évi költségvetés elfogadása
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Szennyvíztisztító telep bıvítés apportja
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételek megtételét.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az
önkormányzatnak mért kell ezt a vagyont bevinni az Rt-be, illetve az apportált vagyonnak megfelelıen kapott e részesedést az
önkormányzat?
Katona Lajos bizottsági elnök megítélése szerint a testület
kényszerhelyzetben van, hiszen ebbıl már nincs kilépési lehetıség, azonban mindenképpen arra figyelmeztette a testületet, hogy
az önkormányzat vagyonát kiadni a kezükbıl.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elmondta, miután az önkormányzat az Rt.-be belépett, így rá is kötelezıek a
szindikátusi szerzıdésben foglaltak. A jelen helyzetben pedig a
kilépésrıl nem szerencsés beszélni. Tehát javasolta a tetületnek
az elıterjesztés és határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
311/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
szennyvíztisztító telep bıvítésével létesülı
építményeket, berendezéseket, mint a jelenlegi tisztító telepet, a Békés Megyei Vízmővek Rt.-vel kívánja üzemeltetni, és az új
létesítményeket 63.671 eFt értékben apportként a Vízmővek Rt.-be beviszi.
határidı: 1995. december 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A város hiányzó szennyvízcsatorna terveinek szükségessége
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tulajdonképpen az elıterjesztést az elızı testületi ülésen már tárgyalták, azonban
akkor döntés nem született, így került vissza ismételten a testület elé.
Amennyiben a testület az elıterjesztést elfogadja, úgy a város
egész területére rendelkezni fognak szennyvízcsatorna tervekkel.
Katona Lajos bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, van e rá remény, hogy a következı évben a vezeték meg is épül. Amennyiben
nincs, úgy véleménye szerint nincs értelme a terveztetésnek sem.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a tervek elkészítését
az teszi indokolttá, hogy így a város valamennyi területén
adott a lehetıség a kivitelezésre, a lakosságnak az esélyegyenlıség biztosítva van. Azt is figyelmébe ajánlotta a testületnek,
hogy egy-egy pályázat kiírásánál olyan rövid idı áll rendelkezésre a benyújtásra, hogy csak olyan területekre lehet pályázni,
ahol a tervekkel rendelkeznek.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, 14 igen szavazattal
az elıterjesztést elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
312/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Csokonai utca és térsége, a Kárász utca és térsége I-II-II üteme, a Könyves Kálmán utca és
térsége szennyvízcsatorna terveinek 1.410
eFt + 25 % ÁFA összegét az önkormányzat 1996
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évi költségvetési tervezetében szerepeltetni
fogja.
Határidı: 1996 évi költségvetés tervezése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Dr. Kovács Béla képviselı visszajött, a jelenlévık száma 15
fı./
A Polgármesteri Hivatal középtávú informatikai és irodatechnológiai fejlesztési koncepciója
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket.
R.Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint a megkezdett
úton már nincs visszalépés.
Meglepetten vette tudomásul, hogy vannak olyan intézmények, ahol
még nincs számítógép. A költségvetésben erre biztosítani kellene
fedezetet.
A vita során a testület tagjai egyetértettek abban, hogy a technikai fejlıdés nagyon gyors, az önkormányzat azonban nem léphet
vissza, tehát a fejlesztéshez, illetve a hálózat karbantartásához biztosítani kell a szükséges összeget.
Dr. Frankó Károly polgármester összegzése után javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
313/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal középtávú informatikai koncepciójáról és megvalósulási
tervérıl szóló beszámolót.
A Képviselı-testület kiemelt fontosságúnak ítéli
meg az önkormányzat információs vagyonának védelmét és továbbfejlesztését. Ennek érdekében az
alábbi feladatok elvégzését tartja szükségesnek
az ezredfordulóig.
-Be kell fejezni az általános irodai tevékenységek és szakfolyamatok technológiai
váltását
Határidı: folyamatosan három év alatt
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-Növelni kell az adatbiztonságot a központi kiszolgáló kapacitásának és hibatőrı képességének növelésével, szolgáltatásainak korszerősítésével. Javítani
kell a felhasználói végpontok gépeinek
minıségét, növelni kell kapacitásukat.
Korszerősíteni kell a hálózati operációs rendszert az igényelt szolgáltatás
hozzáférés és a maximális adatvédelem
egyidejő biztosításával.
Határidı: 1996. május 31.
-Ki kell építeni a hivatal integrált
informatikai alap-infrastruktúráját.
Egy vezetékben (struktúrált kábelezési
technológia) az összes információ. Számítógépes adat, telefon, tőz- és vagyonvédelem, digitalizált kép és hang.
Határidı: öt éven belül
-Fokozatosan korszerősíteni kell az információ-technológiai eszközparkot.
Számítógépek és perifériáik (nyomtatók)
mennyiségi és minıségi paramétereinek
javítása, új technológiák alkalmazása.
(Pl. grafika és szövegfelismerık, osztott faxelérés, stb.) Általános telefonhasználat lehetıvé tétele korlátozással és méréssel, szövettöbbszörözés
és irat archiválás minıségi feltételeinek javítása.
Határidı: 1997. december 31., majd folyamatos
-Meg kell vizsgálni a rendszerszoftver és
általános irodai szoftver váltás lehetıségét
figyelemmel a kormányzaton és belügyi területen folyó szabványosítási törekvésekre.
Határidı: 1996. december 31.
-Új szakalkalmazási rendszerek bevezetése. Pl. járlat, vállalkozói engedélyek, tanügyi rendszer, személyzeti
nyilvántartás, gazdasági elemzés, stb.
Határidı: 1996. december 31.
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-A kirendeltség és a hivatal adatkapcsolati szintő viszonyának elemzése és
korszerősítése.
Határidı: 1996. december 31., illetve 5 éven belül
-Intézmények és a hivatal adatkapcsolata különös tekintettel a költségvetésre
és pénzforgalomra.
határidı: 1997. december 31.
-Kapcsolódás az országos adatbankhoz.
Határidı: 1997. december 31.
-Kapcsolódás más közhivatalok rendszeréhez. Pl Földhivatal
Határidı: a lehetıségek felmérésére 1996. dec. 31.,
megvalósításra 5 éven belül
-Mőszaki adatbázis és térinformatika
feltételrendszerének megteremtése és
fokozatos bevezetése
Határidı: folyamatosan 5-10 éven belül
-Kiemelt figyelmet kell fordítani a
dolgozók informatikai képzésére, az új
technológiák alkalmazási ismeretének
elsajátítására. Ehhez a szervezeten belül rendelkezésre álló személyi, szellemi és technikai erıforrásokat kell
felhasználni.
Határidı: folyamatos
A feladatokhoz évente a költségvetési rendeletben kell hozzárendelni a szükséges pénzügyi forrásokat. A saját erı kiegészítéseként igénybe kell venni a külsı (pl. pályázatok) forrásokat is.
Határidı: értelem szerint
A 2. számú Általános Iskola iskolaszékébe képviselık jelölése
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Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatosan észrevétel nem volt, így javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
314/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
alábbi iskolaszéki önkormányzati képviselık
megbízását 1995. november hó 1. napjával
visszavonja:
- dr. Farkas Zoltán,
- Foglár Mihály
- Jenei Bálint
- Balog Károlyné
- dr. Frankó Károly
- Szeretı Béla.
Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. § /6/
bekezdés c. pontjában biztosított jogkörénél fogva a 2. számú Általános Iskola iskolaszékébe,
mint önkormányzati képviselı 1995. november hó 1.
napjától az alábbi személyeket bízza meg:
- Balog Károlyné
- dr. Frankó Károly
- dr. Kovács Béla
- dr. Szendrei Éva
- R. Nagy János
Határidı: azonnal
1. számú Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázatának
kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
315/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1992. évi XXXIII.törvény 5. § /4/-/5/ bekezdése értelmében pályázatot ír ki az 1. számú
Napközi Otthonos óvoda intézményvezetıi állására 1996. augusztus 01. napjától
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A pályázati feltételeket a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a tartalmazza, az intézményvezetı vezetıi pótléka
a 318/1993./XI.09./KT. számú határozat alapján az A1 fizetési fokozat 205 %-a.
Határidı: azonnal
2. számú Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázatának
kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
316/1995./XI.30./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1992. évi XXXIII.törvény 5. § /4/-/5/ bekezdése értelmében pályázatot ír ki az 2. számú
Napközi Otthonos óvoda intézményvezetıi állására 1996. augusztus 01. napjától
A pályázati feltételeket a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a tartalmazza, az intézményvezetı vezetıi pótléka
a 318/1993./XI.09./KT. számú határozat alapján az A1 fizetési fokozat 210 %-a.
Határidı: azonnal
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
igazgatói pályázatának kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
317/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1992. évi XXXIII.törvény 5. § /4/-/5/ bekezdése értelmében pályázatot ír ki az 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola igazgatói állására 1996.
augusztus 01. napjától
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A pályázati feltételeket a Közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a tartalmazza, az intézményvezetı vezetıi pótléka
a 318/1993./XI.09./KT. számú határozat alapján az A1 fizetési fokozat 240 %-ában határozza meg.
Határidı: azonnal
A 3. számú Általános Iskola névváltoztatása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a névváltoztatás elfogadását, egyben ajánlotta a 2. számú Általános Iskola tantestületének és iskolaszékének, hogy az iskola vegye fel
a Pásztor János nevet.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
318/995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli 1996. január hó 1. napjától a 3. számú
Általános Iskola nevének megváltoztatást Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolára. Feltételként elrendeli, hogy az intézmény a névfelvételhez kérje meg a hozzátartozók írásbeli hozzájárulását.
A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetıt, valamint a jegyzıt, hogy a névváltoztatással kapcsolatos teendıket végezzék
el.
Határidı: 1996. január 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Ladányi Gáborné igazgató
Ifjúsági alap létrehozása
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevétel nem volt, így javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadta és egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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319/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1996 évi
költségvetésében 200.000 forintot biztosít az Ifjúsági Alap részére.
A Képviselı-testület utasítja a Kulturális,
(Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, hogy írjon ki pályázatot az Ifjúsági Alap felhasználására.
A pályázatok elbírálását a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi ügyekkel Foglalkozó Bizottság hatáskörébe utalja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : R. Nagy János bizottsági elnök
dr. Frankó Károly polgármester
Sportvezetık kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a sportorvos
díjazásának költségét a sportkör saját költségvetésébıl, vagy
esetleg az igénybevevık befizetésébıl oldja meg.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl nem támogatta,
hogy a jövı évi költségvetés terhére elıre döntsenek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a kérelemre a
költségvetés tárgyalásánál térjenek vissza.
Dávid István képviselı véleménye szerint a sportkör tisztességes
támogatást kapott 1995 évre, tehát ebbıl oldják meg problémáikat.
Garai János képviselı a napirend tárgyalásánál szükségesnek látta elmondani, hogy vannak sportágak, melyekben minıségi javulás
van, vannak olyan szakosztályok, amelyek a bajnokság végével valószínőleg magasabb osztályba lépnek. Ezek a sportolók a város
hírnevét viszik, öregbítik. Kérte a testületet, hogy ne sajnálják ezt a csekély anyagi áldozatot a gyerekek egészsége érdekében.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint, amennyiben valóban szép eredmények születnek, akkor az önkormányzatnak is áldozatot kell hozni, azonban ha visszaesés tapasztalható, akkor
csökkenteni kell majd a támogatás mértékét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök módosító javaslatát visszavonta.
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Dr. Frankó Károly polgármester a vita összegzése alapján javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztés 2. számú határozati
javaslatát fogadják el.
A Képviselı-testület tagjai közül az 1. számú javaslatot 4 fı
támogatta, a 2-es javaslatot 11 képviselı támogatta, tartózkodás
nem volt.
A fentiek alapján a polgármester a következı határozatot hirdette ki.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
320/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
sportvezetık sportorvosi ellátással kapcsolatos kérelmét nem támogatja, a kért összeget fedezethiányában az 1996-os költségvetésben nem tudja biztosítani.
Határidı: azonnal
Teleki Alma Mater Alapítvány kérése
Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete költségvetési hiánya miatt nem támogatja a Teleki Alma Mater Alapítvány kérelmét.
határidı: azonnal
Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén istálló épület elbontása és
a vagyonnyilvántartásból való kivezetése
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta
az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, ellenszavazat és tar444

tózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Fı út 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége udvarán különálló
alapterülető "csıdör-istálló" elbon260 m2
tásához, valamint a vagyon nyilvántartásból
való kivezetéséhez hozzájárulását adja.
Az épület elbontására Gyomaendrıd Város Önkéntes Tőzoltó Egyesületét - saját kérelmére
- kijelöli.
határidı: azonnal
Gellai Lászlóné területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatos
hozzászólás nem lévén javasolta a határozat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
323/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 6239
hrsz.-ú sportpálya megnevezéső ingatlanból
kijelöli a Rózsahegyi úttal, a 6238/20. és
6238/21. hrsz.-ú ingatlanokkal behatárolt
szabad területet a szomszédos ingatlan tulajdonosoknak.
A megosztás, valamint az értékbecslı szakértı
költségeit a vevık viselik.
Határidı: 1996. március 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gerlai Zita területvásárlásának fizetési feltételek megváltoztatásának kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta
az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
324/1995./XI.30./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gerlai
Zita és társai vevık által elfogadásra javasolt fizetési feltételeket az alábbiak szerint módosítsa:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gerlai Zita
és társai Gyomaendrıd, Zrínyi u. 10/1. vételi
ajánlatát elfogadja és eladja részükre a
gyomaendrıdi 14879/9 hrsz-ú ingatlant 50.- Ft/m2
vételi ár figyelembe vétele mellett 626.600.- Ft
vételárért, úgy, hogy a szerzıdés aláírásakor a
vevı 313.000.- Ft-ot, míg a fennmaradó részt
1996. június 30-ig fizeti meg.
A tulajdonjog bejegyzéséhez az eladó külön jognyilatkozata szükséges.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Határidı: 1995. november 30.
Munkanélküli jövedelempótló támogatás fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás nem lévén javasolta
az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
325/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Herter
Lászlóné Gyomaendrıd, Tanya V. kerület 46. szám
alatti lakos jövedelempótló támogatás megszüntetése ellen benyújtott fellebbezését e l u t a s í
t j a.
Ezzel egyidejőleg a Polgármester 1995. november
10. napján kelt VI. 5735-3/1995. ikt. számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértéssel
való hivatkozással.
I N D O K O L Á S
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A jövedelempótló támogatás folyósításának feltételeit jogszabály határozza meg.
A többszörösen módosított szociális törvény 34.
§. /3/ bekezdése értelmében "nem minısül keresıtevékenységnek az a nem rendszeres munkavégzéssel
járó tevékenység, amelynek havi ellenértéke nem
éri el" a jövedelempótló támogatás összegének 6.720.- Ft - felét, azaz 3.360.- Ft-ot.
A kifizetett végkielégítés összege egy hónapos
idıtartamra számítva meghaladja a jövedelempótló
támogatás összegét, így a jogszabálynak megfelelıen helyesen került sor a megszüntetésre.
A határozat a többszörösen módosított szociális
törvény 34. §. /3/ bekezdésén alapszik.
Határidı: azonnal
Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntését elfogadni.
A Képviselı-testület egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
326/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Tímár
Gergelyné Gyomaendrıd, VII. kerület 1. szám alatti lakos rendszeres lakásfenntartási támogatás
fellebbezését elutasítja.
A Szociális-és Egészségügyi Bizottság 226/1/1995.
(X.05.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértéssel
való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Tímár Gergelyné Gyomaendrıd, VII. kerület 1. szám
alatti lakos fellebbezéssel fordult a Képviselı447

testülethez a Szociális-és Egészségügyi Bizottság
226/1/1995. (X.05.) számú határozata ellen.
Tímár Gergelyné a rendszeres lakásfenntartási támogatási kérelmét 1995. évre csak 1995. szeptember 11-én nyújtotta be a polgármesteri hivatalhoz, ezért támogatásban a kérelem benyújtását követı hó 01. napjától - 1995. december 31. napjáig
részesítettük.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének a többszörösen módositott 16/1993. (V.20.) KT. számú
rendelete 13. §.-a kimondja: "a rendszeres lakásfenntartási támogatást egy naptári évre kell megállapítani és a támogatás iránti kérelmet évente
meg kell újítani."
A fentiek miatt a rendelkezı résznek megfelelıen
döntött a Képviselı-testület.
Határidı: azonnal
Közgyógyellátás fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Képviselı-testületnek
a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntésének helybenhagyását.
A Képviselı-testület egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
327/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testület Papp
Lászlóné /1909/ Gyomaendrıd, Sugár u. 31
fellebbezését elutasítja, s a Szociális-és
Egészségügyi Bizottság 240/1/1995. (X.05.)
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
hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLCS
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Papp Lászlóné /1909/ Gyomaendrıd, Sugár u.
31 sz. alatti lakos fellebbezési kérelmet
terjesztett elı, mivel nem értett egyet a
Szociális-és Egészségügyi Bizottság
240/1/1995. (X.05.) számú határozatával.
A Képviselı-testület a fellebbezést megvizsgálta, s a többszörösen módositott 16/1993
/V. 20./ KT. sz. rendelet 28. §. /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 kérelmezı esetében az alábbi számítás döntött:
11.879.- Ft /egy fıre esı jövedelem/ csökkentve
2.100.- Ft-al /leigazolt egy havi gyógyszerköltség/ s mivel a különbözet a nyugdíjminimum felett van /8.400.-/ ezért kérelmét a Képviselıtestület elutasította.)
A határozat az említett rendeleten kívül az 1994.
évi VI. törvénnyel módositott 1993. évi III. tv.
49. § /2/ bekezdésén, illetve a 9/1994. (I.30.)
Korm. rendelettel módositott 28/1993. /II.17./
Korm. sz. rendeletre épül.
Határidı: 1995. december 15
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola által
benyújtott elıterjesztést vitassák meg.
A maga részérıl az elıterjesztéssel, az iskola kérésével egyetértett azzal a kiegészítéssel, hogy a zálogszerzıdésbıl eredı
kötelezettségek költségei az intézményt terhelik.
A Képviselı-testület a határozati javaslattal a polgármester által tett kiegészítéssel egyetértett, és egyhangú igen szavazattal, ellenszavat és tartózkodás nélkül a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
328/1995./XI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete helyt
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ad a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Cipıipari Szakközépiskola kérelmének.
A Képviselı-testület megerısíti az intézményi fejlesztéssel kapcsolatos korábbi határozatait (214/1995./VIII.24./,
218/1995./IX.11./KT. számú határozatokat, az
utóbbit azzal a módosítással, hogy a 20 évre
terjedı elidegenítési és terhelési tilalom
1.000.000 Ft összeg erejéig a Szakképzési
Alap javára kerüljön bejegyzésre.
A Képviselı-testület, mint tulajdonos elfogadja a zálogszerzıdést, illetve az abban
szereplı 4. a-e. pont feltételeit.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény
vezetıjét, hogy a zálogszerzıdésbıl eredı
kötelezettségek költségeit az intézmény saját költségvetésébıl biztosítsa.
határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester szóbeli bejelentésként elmondta,
hogy a napokban felkereste a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi
Igazgatóság igazgatója a Körösvölgyi Természetvédelmi Terület
kezelésével kapcsolatosan. Az írásos anyagot a képviselıtestület tagjai megkapták.
Javasolta, hogy az abban foglaltakat bizottsági ülésen vitassák
meg, majd kerüljön döntéshozatalra a testület elé.
Több bejelentés, kérdés, interpelláció nem lévén dr. Frankó Károly polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dávid István
hitelesítı

Katona Lajos
hitelesítı
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