Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. december 21
-i ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Dávid István, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy
János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Megyeri László aljegyzı, Tímárné Binges Irén, Pápai
Pálné, Kurilla János, Gyuricza Máté, Nagy Istvánné,
Balog Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit
kirendeltség vezetı, dr. Debreceni Gizella jogász,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
dr. Weigert László kisebbségi szószóló,
az 1. napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal Hernyák
Imre mérnık,
oktatási intézmények vezetıi, pártok, társadalmi szervek, és a sajtó képviselıi
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselı-testületi tagokat, az intézmény vezetıket, a hivatal csoportvezetıit és valamennyi megjelent vendéget. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes. Jelen volt az ülésen 17 képviselı,
Bátori Gyula képviselı jelezte távolmaradását. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és dr. Kovács Béla képviselı urakat.
Ezt követıen röviden beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- az elmúlt hetekben részt vett a városi Télapó ünnepségen,
Csorba Csaba jegyzı úrral részt vettek a Spartacus Sportkör vezetısége által rendezett összejövetelen, valamint a Közúti Igazgatóság vezetıségi összejövetelén,
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- az Állami Számvevıszék vizsgálatot végzett az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének felhasználásáról. A vizsgálat eredményének megvitatására egy rendkívüli testületi ülés keretében kerül sor,
- a Svédországban élı gyomai származású Kruchió Endre úr karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik az Idısek Otthonában élı beteg embereknek,
Bejelentette, hogy dr. Bánki Gyula az Egészségügyi Gondnokság
vezetı fıorvosa tekintettel az intézményben történt pénzügyi
visszaélésre, kérni fogja a képviselı-testülettıl az intézményvezetıi tisztje alóli felmentését 1996.január 1-tıl.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat és a bizottság
elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem hangzott el, így javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértve az
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./

Jelentés a 234/1995./IX.28./KT számú határozatában foglaltak végrehajtásáról, a középiskolák pénzügyi helyzetérıl
2./ Gyomaendrıd város külterületének szabályozási terve
3./ A közterületek rendjérıl szóló 24/1992./VII.1./KT. számú
rendelet módosítása
4./ Helyi járatú autóbusz menetjegy és bérlet 1996 évi ármegállapítása
5./ Vásári és piaci helyhasználati díjak, mérlegelési díjak felülvizsgálata, valamint az önkormányzati mérlegek használatáról szóló rendelet módosítása
6./ A 25/1995./X.26./KT. rendelet módosítása, valamint az 1996.
évre érvényes gépjármőadó tételek meghatározásával kapcsolatos feladatok
7./ Köztisztasági rendelet módosítása
8./ 1995. évi költségvetés módosítása
9./ Az ivóvízellátás és szennyvízkezelési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseirıl szóló
rendelet-tervezet
10./ Óvodai csoportok bıvítésének költségvetési tervezete
11./ Óvodák nyitvatartásának szüneteltetése
12./ Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı
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Iskola egy éves gazdaképzés beindításának kérése
13./ Dr. Csizmadia Tamás és Törökné dr. Rideg Anna fogorvosok
illetményének meghatározása
14./ Gonda Edit Phare pályázata
15./ Pedagógus földek / illetményföld / használati jogának felülvizsgálata
16./ Teniszpálya hasznosítása
17./ Közmőnyilvántartás létrehozása
18./ Fı út 214. szám alatti ital nagykereskedés céljára bérbe
adott helyiség további hasznosítása
19./ Balog Emese és Rácz Béla területvásárlási kérelme
20./ Kiszely István területvásárlási kérelme
21./ Raffael Jenı és felesége területvásárlási kérelme
22./ Szilágyi János területvásárlási kérelme
23./ Szujó Zoltán területvásárlási kérelme
24./ Rendszeres nevelési segély fellebbezés
25./ Rendszeres szociális segély fellebbezés
26./ Lakásfenntartási támogatás fellebbezés
27./ Varga József és neje területvásárlási kérelme
28./ Bíró Károly béremelési kérelme
Jelentés a 234/1995./IX.28./Kt számú határozatában foglaltak
végrehajtásáról a középiskolák pénzügyi helyzetérıl
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentésnek
a része a 234/1995./IX.28./számú határozat végrehajtásáról készült elıterjesztés, amelyet a Pénzügyi Bizottság a legutóbbi
ülésén megtárgyalt, véleményezet. Kérte a bizottság elnökét néhány szóban ismertesse a bizottságnak a jelentéssel kapcsolatos
véleményét.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a bizottság a jelentést
tudomásul vette. Igazán nagy megállapításokat nem tudtak tenni,
nagyon nehéz lenne megmondani, hogy a mai struktúrában hol lehetne igazán spórolni, lényegesebb költségmegtakarítást tenni.
Nem tudható, hogy a középiskolai rendszer a jövıben a mai struktúra mellett megtud e maradni. Leginkább az látható, hogy alapvetıen a költségeket tovább csökkenteni nem lehet elıbb -utóbb a
mostani struktúrájához hozzá kell nyúlni.
Az elmúlt évben amikor a város középiskoláinak pénzügyi helyzetének vizsgálatáról volt szó, úgy tőnt, hogy meg kell próbálni a
jelenlegi helyzetbıl kitörni. Az alapképzéseken túl különbözı
típusú oktatást bevezetésével, a gyerekek minél további iskolában tartásával,- ezáltal gátat szabva a létszám csökkenésnek-,
pozitív eredményeket lehet elérni. Az ebbıl eredı tapasztalatok
azonban azt mutatják, hogy ez az út mégsem lesz járható, mivel a
költségek fajlagosan inkább növekedtek. Egyre inkább arra lehet
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számítani, hogy a gyereklétszám csökkenés miatt a jövıben strukturálisan hozzá kell nyúlni a középiskolákhoz.
Több hozzászólás, vélemény a jelentéssel kapcsolatban nem hangzott el, ezért a polgármester kérte a képviselıket, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentést a
beterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag 17 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
329/1995./XII.21./KT. számú határozata
A képviselı-testület a
32/1995./II.28./, 104/1995./V.31./,
111/1995./V.31./, 117/1995./V.31./,
119/1995./V.31./, 121/1995./V.31./,
122/1995./V.31./, 124/1995./V.31./,
139/1995./VI.29./, 143/1995./VI.29./,
148/1995./VI.29./, 149/1995./VI.29./,
189/1995./VIII.24./, 190/1995./VIII.24./,
194/1995./VIII.24./, 201/1995./VIII.24./,
205/1995./VIII.24./, 209/1995./IX.6./,
222/1995./IX.28./, 224/1995./IX.28./,
225/1995./IX.28./, 234/1995./IX.28./,
239/1995./IX.28./, 240/1995./IX.28./,
241/1995./IX.28./, 242/1995./IX.28./,
244/1995./IX.28./, 248/1995./IX.28./,
249/1995./IX.28./, 254/1995./X.12./,
260/1995./X.26./, 261/1995./X.26./,
262/1995./X.26./, 263/1995./X.26./,
264/1995./X.26./, 265/1995./X:26./,
270/1995./X.26./, 271/1995./X.26./,
272/1995./X.26./, 273/1995./X.26./,
275/1995./X.26./, 279/1995./X.26./,
280/1995./X.26./, 285/1995./X.26./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 213/1995./VIII.24./ számú határozat
határidejét 1996. március 10-ig, a
221/1995./IX.28./határozat határidejét 1995.
december 30-ig, a 243/1995./IX.28./,
259/1995./X.26./ és a 274/1995./X.26./ számú
határozatok határidejét 1996. március 31-ig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város külterület szabály rendelet-tervezet
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Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte Hernyák Imre városrendezési szakfımérnök urat a Gyomaendrıd város külterületi szabályozási tervének készítıjét. Kérte a képviselıket, amennyiben
van véleményük, illetve kérdésük a mérnık úr felé, úgy tegyék
fel.
Mivel vélemény, kérdés nem hangzott el, a polgármester javasolta
a rendelet megalkotását. Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a SZMSZ értelmében a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen - szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1995./..../ KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város külterület szabályozásának elıírásairól
A 24/1992./VII.1./KT. számú a közterületek rendjérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Megyeri László aljegyzınek.
Megyeri László aljegyzı elmondta, tekintettel arra, hogy a beterjesztett rendelet-tervezet az alaprendelet 1. sz. mellékletének módosításáról szól, így a tervezet 2. §-ban meghatározott
rendelkezésre nincs szükség, helyesen a rendelet két §-ból fog
állni. 1. § a közterület használati díjakról rendelkezik, a 2. §
pedig a hatályba léptetı rendelkezés lesz.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem volt a
képviselık részérıl, így a polgármester kérte a képviselıket,
hogy az aljegyzı úr által elmondottak szerint a rendeletet alkossák. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatara van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1995./..../KT számú rendeletét
a közterületek rendjérıl szóló
24/1992./VII.1./KT. számú rendelet módosításáról
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Helyi járatú autóbusz menetjegy és bérlet 1996 évi ármegállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd felkérte Katona Lajos képviselı urat a Pénzügyi Bizottság elnökét néhány szóban ismertesse a bizottság témával
kapcsolatos álláspontját, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Bizottság az elmúlt napokban ülésezett, így az İ véleményük nem
szerepel az elıterjesztésben.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Városfenntartó és az
Ügyrendi bizottságok által javasolt alternatívával ellentétben a
bizottság 3:2 arányban a B. alternatívát javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
Dr. Frankó Károly polgármester itt kívánta elmondani, hogy a lakosság részérıl elég sok panaszt lehet hallani a helyi járatú
autóbusz közlekedésrıl. Véleménye szerint ezekre a panaszokra,
hiányosságokra jobban oda kellene figyelni, idınként ezekrıl a
problémákról el kellene beszélgetni az üzemeltetıvel.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl egyetértett az
elhangzottakkal, javasolta, hogy a képviselı-testület utasítsa a
Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi bizottságot, hogy
a soron következı ülésére kérjen tájékoztatást a Villamturs
Kft.-tıl a helyi autóbusz közlekedésre kötött koncessziós szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek a teljesítésérıl.
Az ármegállapítással kapcsolatban az elıterjesztés szerinti alternatívát javasolta elfogadni, véleménye szerint ez a megoldás
zökkenımentesebb átmenetet biztosítana és éves szinten 150200.000 Ft-tal kevesebbe kerülne a városnak.
Több észrevétel, javaslat a témával kapcsolatban nem hangzott
el, a polgármester kérte, mivel a Pénzügyi bizottság javaslata
ellentétes a Városfenntartó és az Ügyrendi bizottságok által beterjesztett javaslattal, így kérte a képviselıket, hogy a két
javaslatról külön-külön döntsenek. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt B. alternatívát 3 igen szavazattal, míg a beterjesztés szerinti javaslatot 14 fı igen szavazattal támogatta, így ennek megfelelıen
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1995./..../KT. számú rendeletét
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a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb
díjairól szóló többször módosított
4/1991./III.29./KT. számú rendelet
1. számú mellékletének módosításáról
A rendelet megalkotása után a polgármester kérte döntsenek a
Valach képviselı úr által tett javaslatról, miszerint a Képviselı-testület utasítsa a Városfenntartó, Fejlesztı, Környezetvédelmi bizottságot, hogy kérjen tájékoztatást a Villámturs Kft.tıl a helyi autóbusz közlekedésre kötött koncessziós szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésérıl. A tájékoztatás
eredményeirıl a bizottság számoljon be a képviselı-testület soron következı ülésén.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag, vita
nélkül támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
330/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot kérjen tájékoztatást Villámturs Kft-tıl a helyi autóbusz
közlekedésre kötött koncessziós szerzıdésben
foglalt kötelezettségeinek teljesítésérıl.
A tájékoztatás eredményérıl a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi
Bizottság számoljon be a képviselı-testület
soron következı ülésén.
Határidı: 1996. január 31.
Felelıs: dr. Valach Béla bizottsági elnök
Vásári és piaci helyhasználati díjak, mérlegelési díjak felülvizsgálata, valamint az önkormányzati mérlegek használatáról
szóló rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Megyeri László aljegyzınek.
Megyeri László aljegyzı elmondta, az elıterjesztés elsı része a
piaci helyhasználati díjak a második része pedig a mérlegelési
díjak emelésével foglalkozik, amelyekre a Piac Iroda az 1. számú
illetve a 2.számú mellékletben foglaltak szerint tett javaslatot. Az elmúlt években az önkormányzati mérlegek használatát, a
mérlegelési díjakat a Képviselı-testület külön rendeletben szabályozta, amely megszüntetésre kerül, mivel nincs értelme errıl
a szolgáltatásról külön rendeletet alkotni. A továbbiakban errıl
a szolgáltatásról a vásárokról és piacokról szóló rendelet 8. §
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/1/ bekezdése fog rendelkezni, amely az alábbiakkal fog kiegészülni " a külön szolgáltatás igénybevételének szabályait és
feltételeit a Piac Iroda mőködési szabályzata állapítja meg. A
szolgáltatási díjak mértékét a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. "
Dr.Frankó Károly polgármester ezt követıen elmondta, a képviselı-testületnek elsıként döntenie kell az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról, amely az endrıdi és gyomai mázsaház felújításához szükséges 400.000 forint 1996. évi költségvetésben történı elkülönítésérıl szól. Ezt követıen a rendelet
megalkotása elıtt a rendelet-tervezet 2. számú mellékletében a
mérlegelési díjak mértékére tett javaslatokról kell dönteni.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozni kívánta, a
mérlegelési szolgáltatás nem tartozik az önkormányzat kötelezıen
ellátandó feladataihoz. A szolgáltatás díjának emelésébıl származó bevétel csak a mőködést fedezi, a felmerülı egyéb kiadásokra / pl. javítás, felújítás / külön kell fedezetet biztosítani.
Feltétlen át kell gondolni a két helyen történı mőködtetést,
folytak tárgyalások a szolgáltatás vállalkozói formában történı
mőködtetésével kapcsolatban, de ezidáig nem akadt vállalkozó erre a feladatra.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, mind két mázsaház állaga
olyan, hogy a felújításuk tovább nem halasztható, ha már ismét
mérlegelési díjak emelésérıl döntünk akkor a felújításhoz szükséges 400.000 forintot el kell különíteni.
Több hozzászólás vélemény nem hangzott el, a polgármester kérte
a testület tagjait, hogy elsıként döntsenek a mázsaházak felújításhoz szükséges összeg elkülönítésérıl.
A képviselı-testület az összeg elkülönítésével egyhangúlag 17
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
331/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1996. évi költségvetés készítésénél az
endrıdi és gyomai mázsaházak felújítására
400.000.-Ft-ot elkülönít.
Határidı: az 1996. évi költségvetés tervezése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után Várfi András képviselı mint a Mezıgazdasági Bizottság elnöke elmondta, a mérlegelési díjak mértékére tett javaslatok közül a bizottság az alacsonyabb díjat tar-
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talmazó alternatívát javasolta elfogadásra. Véleménye szerint
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy van e erre a szolgáltatásra fizetıképes kereslet a szolgáltatást igénybe vevık megtudják e fizetni az emelt díjakat.
Mivel több hozzászólás nem volt, így a polgármester kérte, hogy
a beterjesztett rendelet-tervezet 2. számú mellékletében javasolt alternatívákról külön külön döntsenek.
A képviselı-testület az a. alternatívát 11 igen szavazattal támogatta, míg a b. alternatívát 6 igen szavazattal elvetette.
Befejezésként a polgármester kérte a képviselıket a rendelet
megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendeletmegalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1995./...../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló
23/1995./VIII.30./KT. számú rendelet módosításáról és kiegészítésérıl
A 25/1995./X.26./KT. számú rendelet módosítása, valamint az
1996. évre érvényes gépjármú adó tételek meghatározásával kapcsolatos feladatok
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Pénzügyi bizottság elnökét néhány szóban ismertesse a bizottság témával kapcsolatos
állásfoglalását.
Katona Lajos bizottsági elnök felszólalásában elmondta, a bizottság egyetértett az elıterjesztésben foglaltakkal, a bizottság a nemrég megalkotott helyi adó rendeletben meghatározott adó
mértéken nem javasol változtatást, még akkor sem, ha a törvénymódosításból következıen lehetısége lenne a képviselıtestületnek a már megállapított mértékek jelentıs emelésére.
A lakosságot nem lehet már ettıl magasabb adómértékek fizetésével terhelni. Mint ahogy azt a helyi adó rendelet vitájakor elmondta, az adók mértékek az elmúlt években nem voltak karbantartva, ugyanakkor az éves infláció 20-30% körül alakult, tehát
az elmúlt három évet figyelembe véve az látható, hogy elmúlt
években megállapított adó mértékek elinflálódtak. Egy év a teljes karbantartásra nem elegendı mindössze annyira tudtunk eljutni, hogy az infláció mértékével megemeltük az adómértékeket,
emiatt nem tudunk a további adó emelés lehetıségével élni. Mind-
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ebbıl az a tanúság, hogy addig amíg az infláció meghaladja a
20%-ot az infláció mértékével minden évben meg kell emelni az
adók mértékét.
A belföldi gépjármővek adójának mértékének megállapításával kapcsolatban a bizottság a törvényben meghatározott minimum értéket
- minden megkezdett 100 kilogrammja után 400 Ft - javasolt elfogadni.
Összességében a bizottság a rendelet-tervezeteket a beterjesztés
szerint javasolja elfogadni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl elviekben
egyetértett a Katona képviselı úr által elmondottakkal, azonban
hangsúlyozni kívánta, hogy így az adómértékek emelése, feladat
mellérendelés nélkül csak a bevétel növelését jelenti. Véleménye
szerint, amennyiben adót vetünk ki, adómértéket emelünk, címkézzük meg százalékosan a bevétel bizonyos részét. Elképzelhetınek
tartaná a gépjármőbıl befolyó bevétel önkormányzatot megilletı
részének 50%-ára kötelezettséget vállalni, hogy azt az utak
fenntartására, felújítására fordítja vissza az önkormányzat.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a város mőködési kiadásai
sokkal nagyobb mértékben növekednek mint a bevételei, a város
fenntartására, és a lakosságot közvetlenül érintı fejlesztésekre
egyre kevesebb pénz fog jutni a költségvetésbıl, ezért lenne
szükséges a képviselı-testületnek egy külön határozatban kimondani, hogy az adóból származó bevételek bizonyos %-át megcímkézi, valahol ez méltányosabb lenne a lakosság felé.
Katona Lajos bizottsági elnöknek az volt az aggálya a címkézéssel kapcsolatban, hogy ha most mindent címkézni akarnánk a forrás szerint a végén lennének olyan területek amelynek nem találnák forrását. Ennek a címkézésnek igazán egy gazdagabb költségvetésnél lenne értelme.
Kovács Kálmán képviselı a maga részérıl a belföldi gépjármővek
adójának mértékét a törvényben meghatározott minimum összegben 400 Ft-ban javasolta megállapítani.
Tótka Sándor képviselı elmondta gépjármőadóról szóló törvény módosítása személygépkocsik esetében 100%, míg a tehergépkocsik
esetében 150%-os súlyadó emelést jelent. A maga részérıl nem tudott egyetérteni azzal, hogy egy szabadon választott képviselınek a kormány utasítására olyan ügyben kell döntenie, amellyel
nem ért egyet. Nem támogatja az elıterjesztésben foglaltakat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a beterjesztett gépjármőadóról
szóló rendelet-tervezetet az alábbiakkal javasolta kiegészíteni,
a gépjármőadóból származó bevétel 25 %-a 1996. évben az önkormányzati utak fenntartására, karbantartására, javítására kerüljön felhasználásra.
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Miután több észrevétel, javaslat nem hangzott el a polgármester
kérte a képviselıket elsıként a Valach képviselı által tett javaslatról döntsenek, miszerint a gépjármőadóból származó bevétel
25 %-a 1996. évben az önkormányzati utak fenntartására, karbantartására, javítására kerüljön felhasználásra.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és
1 tartózkodás mellett támogatta az elhangzott javaslatot.
Ezt követıen a polgármester kérte a képviselıket a gépjármőadóról szóló rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1995..../KT. számú rendeletét
a gépjármőadóról
Végezetül a helyi adókról szóló 25/1995./X.26./KT. számú rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására kérte fel a tisztelt képviselıket. Felhívta a figyelmet arra, hogy az érvényes
SZMSZ értelmében a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1995/...../KT. számú rendeletét
a helyi adókról szóló 25/1995./X.26./KT. számú rendelet módosításáról
Köztisztasági rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselık véleményét.
Az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott el,
így a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotásra. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/1995./...../KT. számú rendeletét
a köztisztaságról szóló többször módosított
23/1992./VII.1./KT. számú rendelet
módosításáról
Az 1995. évi költségvetés módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Nagy Istvánné pénzügyi
csoportvezetıt az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, a beterjesztett rendelettervezetbe bemutatásra kerültek azok a pénzügyi, technikai dolgok amelyek a hiány lefedezésére szolgálnak. Ezen kívül a tervezet tartalmazza még a pályázaton nyert 6 millió forintot, amelyet az önhibájukon kívül hátrányos helyzető települések nyújthattak be, tulajdonképpen ebbıl adódik a tervezet záró rendelkezésében feltüntetett polgármesteri meghatalmazás, miszerint
azoktól az intézményektıl, amelyektıl bért vontunk el, jutassuk
vissza, ezzel segítve a jövı évi költségvetési egyensúlyukat.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el a polgármester kérte
a képviselıket a rendelet megalkotására, egyben felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1995./...../KT. számú rendeletét
az 1995. évi költségvetésrıl szóló
módosított 4/1995./III.2./KT. számú rendelet módosításáról

Ivóvíz ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapítása és a szolgáltatás egyes kérdései
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy alkossák meg a rendeletet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/1995./...../KT. számú rendeletét
ivóvíz ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapítása és a szolgáltatás egyes kérdései
Óvodai csoportok bıvítésének költségvetési tervezete
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság
az alábbi álláspontot alakította ki a témával kapcsolatban. Tulajdonképpen ez a tervezet elsısorban a bölcsıde kihasználatlan
épületrészének a hasznosítására, ezáltal a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda zsúfoltságának csökkentése érdekében került kidolgozásra. Kétségtelen tény, hogy a bölcsıde nincs maximálisan kihasználva, ettıl függetlenül a bizottság nem támogatta az elıterjesztésben leírt megoldási javaslatot. Jelenleg az önkormányzat anyagilag nincs abban a helyzetben, hogy óvodai férıhely bıvítéssel foglalkozzon. Ha a létszámoldalról közelítjük meg, elvileg indokolt lehetne ez a megoldás, hiszen a gyomai településrészen három óvodában a férıhelyhez képest túlzsúfoltság figyelhetı meg, ez azonban önmagában nem indokolja újabb óvodai férıhelyeket létesítését.
A bizottság a bölcsıde kihasználtságának megoldását intézményen
belüli átszervezéssel tartaná elképzelhetınek.
R. Nagy János a kulturális bizottsági elnöke elmondta, a bizottság annak tudatában terjesztette be a határozati javaslatát,
hogy ezzel a megoldással egyrészt növekedni fog a bölcsıde kihasználtsága, másrészt lesz olyan óvodai csoport, amely a jelenlegitıl sokkal jobb körülmények közé fog kerülni. A bekerülési
költsége valóban elég magas, de kezdetben még nem volt látható,
hogy ekkora költségeket fog jelenteni. Véleménye szerint volt
értelme ennek a költségvetési tervezet kidolgozásnak, mert így
legalább látható, hogy az óvodai eszközök, berendezési tárgyak
mennyi pénzt jelentenek. Alapvetıen elfogadható, hogy jelenleg
az újabb óvodai férıhelyek létesítésére jelenleg nincs anyagi
fedezete az önkormányzatnak, ezen kívül bizonytalanságot okoz az
is, hogy nem tudható, hogy az következı évben a finanszírozási
rendszer hogyan fog alakulni.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint nagyon szomorú dolog,
hogy államilag egy ilyen nagyon fontos gyermekintézményt mint a
bölcsıde nem támogatott.
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Kérdésként felvetette, hogy a polgármester úr véleménye szerint
mi lenne a legcélravezetıbb megoldás, hogyan lehetne a bölcsıde
kihasználtságán javítani.
dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint elıszır is megkellene vizsgálni, hogy indokolt e, hogy a Fı úton lévı óvoda
jelenlegi helyén mőködjön. Az elkészült számításokból látható,
hogy a Vásártéri lakótelepen lakó óvodás korú gyermekek többsége
vagy a Kossuth úti óvodába, vagy pedig valamelyik tagóvodába
jár, éppen ezért nem volna ellene, hogy ezek a gyerekek a lakásukhoz sokkal közelebb esı bölcsıdébe épületébe járnának óvodába. Kétségtelen, hogy az új óvodai csoport kialakításának bekerülési költsége magas, de ha figyelembe vesszük, hogy éves szinten például mennyit költünk a foci támogatására, akkor ezt az
összeget nem szabad sajnálni ezekre a kisgyermekere.
Megyeri László aljegyzı összegezve az eddig elhangzottakat elmondta, mind a Pénzügyi és a Kulturális bizottság egyetértettek
abban, hogy a bölcsıde kihasználtságának növelése érdekében óvodai csoportok mőködjenek az intézményben, a kialakított vélemények között alapvetıen az a különbség, hogy a Pénzügyi bizottság
nem a 2.5 millió forint belekerülési összeg árán támogatja a
csoportok kialakítását, hanem óvodai csoportok bıvítése nélkül
intézményen belüli átszervezéssel, amely belekerülési költsége
csak kb. 500.000 forint lenne. Ezzel szemben a kulturális bizottság a beterjesztésben leírtakat támogatja, két új óvodai
csoport kialakítása annak anyagi vonzatával együtt.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az elkövetkezı években a
Zeneiskola épületét is át kell adni a Református Egyháznak, így
az iskola elhelyezése is problémát jelenthet majd az önkormányzatnak, abban az esetben, ha most a csoportbıvítés mellett kötelezi el magát, hiszen akkor az oktatási intézmények ugyan úgy
foglaltak lesznek mint jelenleg.
Véleménye szerint akkor, amikor az óvoda kihasználtsága eléri a
100 %-ot, a gyerekeket más óvodába kellene irányítani, ezzel még
nem sértenék a szülık szabad óvoda választás jogát.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke arra kért választ a
jelenlévı 2. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıjétıl, hogy az
intézményen belüli átszervezést hogyan lehet megoldani.
Dr.Csoma Antalné óvodavezetı a kérdésre válaszolva elmondta,
egyértelmő, hogy az intézményen belüli átszervezésnek a belekerülési költsége jóval alacsonyabb lenne. Amennyiben a képviselıtestület ennek a megoldásának a kidolgozását az intézményvezetı
feladatául adja, úgy a maga részérıl mindent megtesz annak érdekében, hogy a bekerülési költség minél kevesebbe kerüljön az önkormányzatnak.
Katona Lajos bizottsági elnök javasolta a képviselıknek, jelen-
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leg arról szavazzanak, hogy szükségesnek tartják a városi bölcsıde kihasználtság javításának megoldását. Az intézményen belüli átszervezés költségvetési vonzatának kidolgozására a képviselı-testület kérje fel a Kulturális bizottságot.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a Katona képviselı úr által
elmondottakat annyival javasolta kiegészíteni, miszerint a képviselı-testület kérje fel az intézmény vezetıjét, hogy az óvodai
beiratkozás idıpontjáig dolgozza ki az intézményen belüli átszervezéssel történı óvodai csoport elhelyezését a városi bölcsıdében.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként az alábbi határozati javaslatot terjesztette a tisztelt képviselık elé - figyelembe véve a vita során elhangzott véleményeket, bizottsági
javaslatokat. A képviselı-testület szükségesnek tartja a városi
bölcsödében - annak kihasználhatóságának javítása érdekében - az
óvodai csoport mőködtetését.
A képviselı-testület kérje fel az intézmény vezetıjét, hogy az
óvodai beiratkozás idıpontjáig dolgozza ki az intézményen belüli
átszervezéssel történı óvodai csoport kialakításának lehetıségét, annak bekerülési költségét.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag 17
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
332/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
szükségesnek tartja a városi bölcsıde, annak
kihasználhatóságának javítása érdekében az
óvodai csoport mőködtetését.
A képviselı-testület felkéri a 2.számú
Napközi Otthonos Óvoda vezetıjét, hogy az
óvodai beiratkozás idıpontjáig dolgozza ki
az intézményen belüli átszervezéssel történı
óvodai csoport kialakításának lehetıségét,
annak bekerülési költségét.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Csoma Antalné óvodavezetı
Óvodák nyitva tartásának szüneteltetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket járuljanak
hozzá az óvodák két ünnep közötti nyitva tartásának szünetelte-
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téséhez.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
333/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi az 1.és a 2.számú Napközi Otthonos óvodában 1995. december 28., 29., és 30án a nyitva tartás szüneteltetését.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Szabó Istvánné és dr. Csoma Antalné óvodavezetık
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskolában 1 éves gazdaképzés beindításának kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés bevezetéseként
elmondta, az elmúlt napokban a Pénzügyminisztériumtól telefonon
keresztül kapott információ alapján 1996. év ıszétıl nem lesz
lehetıség arra, hogy a gazdaképzésre állami normatívát kapjon az
iskola. Ettıl függetlenül az iskolának lehetısége van a képzés
beindítására, amennyiben annak költségeit fedezni tudja.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl a beterjesztett
határozati javaslatot javasolta kiegészíteni, miszerint a képviselı-testület támogatja az intézményben az 1 éves gazdaképzés
beindítását, amennyiben azt pályázaton elnyert pénzeszközökbıl,
illetve saját plussz bevételbıl az intézmény finanszírozni tudja.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl csak abban az
esetben látta támogathatónak az 1 éves gazdaképzésnek a beindítását, amennyiben az állami normatívából finanszírozni lehet.
R. Nagy János bizottsági elnök részben egyetértett a Katona képviselı úr véleményével, de megítélése szerint nem lehet az iskolát elzárni a gazdaképzés indításának lehetıségétıl, akár tanfolyami formában is. Amennyiben erre a képzésre igény van, úgy önköltséges alapon hozzájárulhat a testület ennek beindításához.
Czibulka György alpolgármester maximálisan egyetértett az elıtte
felszólaló képviselı urak véleményével, miszerint csak abban az
esetben támogatható a képzés beindítása, ha annak költségeit az
intézmény pályázati pénzekbıl, vagy tandíjból fedezni tudja.
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Várfi András bizottsági elnök elmondta, a kulturális bizottság a
Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumtól kapott írásos állásfoglalás figyelembevételével hozta meg döntését. Véleménye szerint azért lényeges különbség van egy írásos és egy telefonon
érkezett információ hitelessége között.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, személyesen beszélt telefonon a pénzügyiminisztérimnál dolgozó kollégával, aki
a költségvetési törvény elıkészítésben vesz részt. Az általa elmondottak alapján a magasabb színtő szakképzést nyújtó szakokra
a következı év ıszétıl nem jár normatív támogatás.
Dávid István képviselı kérdése az volt, ha a közeljövıben nem
kívánunk agrár szakembereket nevelni, mert nem támogatjuk a képzésüket, akkor hogyan lehet az agrárszférát növelni.
Megyeri László aljegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, az önkormányzatnak elısorban az alapképzést kell támogatni, finanszírozni. Ettıl függetlenül a képviselı urak által elmondottak szerint lehet ennek a gazdaképzésnek a beindítását támogatni.
Kovács Károly az iskola igazgatóhelyettese, a maga részérıl is
egyetértett a képviselık véleményével. Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadják el, miszerint a Képviselı-testület engedélyezi az 1 éves gazdaképzı szak beindítását, amennyiben az intézmény erre normatív támogatást kap, illetve önköltséges alapon
megtudja oldani.
A vita lezárásaként a polgármester az alábbi határozati javaslat
elfogadását kérte a tisztelt képviselıktıl. A képviselı-testület
engedélyezi a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskolában 1996. szeptember 1-tıl az 1 éves gazdaképzı
szak beindítását, amennyiben erre az intézmény állami normatív
támogatást kap, illetve ha önköltséges alapon megtudja oldani.
A képviselı-testület egyhangúlag -17 igen szavazattal egyetértett az elhangzott javaslattal és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
334/1995./XII.21./KT. számú határozata
A képviselı-testület engedélyezi a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskolában 1996. szeptember
1-tıl az 1 éves gazdaképzı szak beindítását,
amennyiben erre az intézmény állami normatív
támogatást kap, illetve ha önköltséges ala-
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pon megtudja oldani.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Gubucz József igazgató
Dr. Csizmadia Tamás és dr. Török Anna fogorvosok illetményének
meghatározása
Dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában elmondta, a fogászati alapellátás átszervezésének tárgyalása során a képviselıtestület részérıl egyebek között olyan döntés született, miszerint 1996. január 1-tıl két közalkalmazott fogorvost alkalmaz,
és megbízta az Egészségügyi Gondnokság igazgató fıorvosát, hogy
vizsgálja meg a két közalkalmazotti fogorvos kiemelt bérezésének
lehetıségét.
Nyilván való az önkormányzatnak érdeke, hogy a közalkalmazotti
fogorvosok tisztességes fizetésért dolgozzanak. Ma egy 20-25
éves munkaviszonnyal rendelkezı fogorvosnak havi 42.000 forint a
bruttó fizetése, a döntés során azonban figyelemmel kell venni,
hogy a városban dolgozó más közalkalmazottként dolgozó szakorvosok is hasonló fizetésért dolgoznak.
Kérte a képviselıket mondják el a témával kapcsolatos véleményüket.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elöljárójában bejelentette személyes érintettségét a napirend tárgyalásánál, ezért
kérte kizárását a döntéshozatalból. Egyben bejelentette, hogy
mint a pénzügyi bizottság elnöke szeretné szóban beterjeszteni a
bizottság témával kapcsolatban kialakított álláspontját.
Dr. Frankó Károly polgármester a bejelentés, valamint az Ötv.
14. § /2/ bekezdése alapján javasolta a testületnek a képviselı
úr kérelmére a napirend döntéshozatalból történı kizárását.
A képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetértve
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
335/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján Katona
Lajos képviselıt a napirend döntéshozatalából kizárja.
Határidı: azonnal
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A határozat meghozatala után a polgármester átadta a szót Katona Lajos bizottsági elnöknek, hogy a Pénzügyi Bizottság által
kialakított álláspontot ismertesse a testülettel, azzal a megszorítással, hogy személyes véleményét hozzászólásába nem főzheti bele.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a bizottság igen hosszas
vita után után hozta meg a témával kapcsolatos döntését, mivel a
jelen átmeneti helyzetben, amelyben jelenleg az egészségügy,
ezen belül a fogászat van igen nehéz eldönteni, hogy mennyi lenne az az összeg, amely egy tisztességes illetménynek felelne
meg a közalkalmazott fogorvosok tekintetében.
Ezen kívül nehéz volt a döntés azért is mert a beterjesztett
anyag nem volt részletes számításokkal alátámasztva.
Akkor, amikor a fogászati alapellátás átszervezésérıl döntött a
testület, elfogadta azt a tényt, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban maradt fogorvosok illetményét valamelyest a piaci viszonyokhoz kell igazítani, ezért a konkrét döntés elıl nem zárkózhatunk el.
A bizottság végül elfogadta a szociális bizottság által beterjesztett javaslatot, miszerint a közalkalmazotti besorolás szerinti illetmény, plussz változó bér, ami a teljesítmény függvénye és ebbıl 40% a fogorvost, 20% az asszisztenciát illeti meg a
megmaradó 40% pedig a mőködési kiadásokat fedezi. A pénzügyi bizottság mérlegelte az a két veszélyt, amellyel esetleg szembe
kell néznünk. Egyik, hogy esetleg a fogorvosok és az asszisztensek túl lesznek fizetve, amely feszültségeket szülhet a még közalkalmazott jogviszonyban álló egyéb orvosok körében, illetve
feszültségeket szülhet a lakosság körében is. A másik veszély
az, hogy a képviselı-testület nem tartja be a tisztességes illetménnyel kapcsolatos ígéretét.
Balog Károlyné az intézményirányító csoportvezetıje tájékoztatásként elmondta, a jelenlegi finanszírozás szerint a TB bevétel
1996. évre vonatkozóan 4.600.000 forint lesz.
Az 1995. évi dologi kiadás 1.700.000 volt, így ha kivonjuk az
éves TB bevételbıl a dologi kiadást 2.900.000 marad, és ha kivonjuk a jelenleg közalkalmazottként dolgozó fogorvosok és aszszisztensek bérét 880.000 forint marad mozgó bérre.
November hónapban az ellátott betegek száma az alábbiak szerint
alakult:
0-14 éves és nyugdíjas korú / kötelezıen ellátandó/ betegek létszáma 259 fı volt, a térítésköteles /fizetıs/ betegek száma 51
fı volt. A képviselı-testület által meghatározott térítésdíjakkal számolva a jelenlegi bevétel 229.880 forint. Ez az összeg az
amivel számolni lehet, tehát ennek az összegnek lehet venni a
40, a 20, és a 40 %-át.
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Dr. Frankó Károly polgármester nem igazán értett egyet azzal,
hogy még külön premizáljuk azt, amit a közalkalmazotti fogorvosoknak a bérért kötelezıen el kell látni.
Várfi András bizottsági elnök véleménye szerint, ha annak idején
a képviselı-testület felvállalta, hogy 800.000 forint támogatást
nyújt az 1996. január 1-tıl vállalkozóként tovább dolgozó fogorvosoknak és nem mérlegelte azt, hogy ezt az összeget mibıl fedezi, akkor a közalkalmazotti jogviszonyban maradt fogorvosokat is
tisztességesen meg kell fizetnie. Javasolta a beterjesztett javaslat elfogadását.
Dr.Török Anna közalkalmazott fogorvos elmondta a Balogné által
elmondott számadatokat, úgy lenne tisztességes számításba venni,
ha összevetnék a gyomai és az endrıdi rész teljesítését, akkor
kapnánk egy olyan átlagot, ami rögtön nem egy kimagasló nagy fizetést jelentene.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl úgy érezte a többi közalkalmazott szakorvossal szemben tisztességtelen lenne, ha
támogatná a beterjesztett javaslatot. Véleménye szerint a képviselı-testület akkor járna el igazságosan, ha kimondaná, hogy
1996. évben szükségesnek tartja a közalkalmazotti jogviszonyban
dolgozó egyéb szakorvos illetményének rendezését.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló véleménye szerint
az elkövetkezı években további problémaként fog felmerülni az
elavult fogászati kezelıszékek, gépek, berendezések felújítása,
ezért a maga részérıl javasolta, hogy az ujjónan megvásárolt
két kezelıszéket a két közalkalmazott fogorvosnak adják át.
Nagy Pál képviselı kérdése az volt, hogy feltétlen ma kell döntenie a képviselı-testületnek ebben a kérdésben?
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok véleménye szerint, ha annak
idején vállaltuk, hogy a fogorvosok illetményének javítását, akkor ehhez tartanunk kellene magunkat. A fél év eltelte után, úgy
is lehetısége lesz a testületnek eldönteni, hogy most helyesen
döntött e, illetve változtatni a mostani döntésén.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, éppen a Katona képviselı úr által említett veszélyhelyzet miatt vannak aggályai a fogorvosok illetményével kapcsolatban, mivel ugyan úgy fenn áll a
veszélye annak, hogy a jövıben más szakorvost / szemészt, belgyógyászt/ sem fogunk kapni, olyan alacsony fizetésért, amit a
jelenleg nálunk dolgozók kapnak.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke elmondta, amikor a
fogászati alapellátás átszervezésérıl döntött a testület, arra
is felkérte az Egészségügyi Gondnokság vezetı fıorvosát, hogy
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csökkentse a minisztérium által meghatározott térítési díjakat,
a forgalom növekedése érdekében. Ez azonban a mai napig nem történt meg.
Nem vitatható, hogy a jó lakossági ellátás a cél, az hogy jó
közalkalmazotti fogorvosokra van szükség, amit a lakosság megtud
fizetni. A legfontosabb feladata, hogy január 1-tıl a térítési
díjakat ki kell írni. A maga részérıl úgy vélte, a közalkalmazotti fogorvosokat meg kell fizetni, az elhangzott számadatok a
többi szakorvosok illetményét figyelembe véve ijesztıen hangozhatnak, mivel modellszámításokat nem kaptak, így nagyon nehéz a
döntés elıtt állnak.
A beterjesztett javaslatot esetlegesen annyiban lehetne módosítani, miszerint megváltoztatni a közalkalmazotti besorolást a
változó bérre vonatkoztatva, a kötelezıen ellátandó betegforgalom után kapná az orvos a 20%-ot a fizetendı betegforgalom után,
pedig 60 %-ot.
Megyeri László aljegyzı véleménye szerint, amennyiben a képviselı-testület úgy érzi, hogy információk, számadatok hiánya miatt,
nincs döntés helyzetben, de a korábban e témában tett ígéretét
szeretné beváltani, úgy hozhat olyan döntést, miszerint átmenetileg 1/2 évre meghatároz egy fix összegő fizetést, amely magasabb a jelenlegi közalkalmazotti besorolás szerinti fizetésnél.
A 1/2 év lejártát megelızıen a kellı információk birtokában,
számadatok figyelembevételével dönthetne arról, hogy milyen feltételek mellett állapítja meg a közalkalmazotti fogorvosok illetményét.
A vita lezárásaként dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket döntsenek a beterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett,
1 ellen szavazattal / Katona Lajos képviselı úr nem szavazatott
/a határozati javaslatot a beterjesztés szerint elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
336/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közalkalmazotti jogviszonyban álló fogorvosok és asszisztencia illetményét 1996. január
1-tıl az alábbiak szerint határozza meg:
1./

a közalkalmazotti besorolás szerinti illetmény,

2./

plusz változó bér, ami a havi teljesítmény függvénye,
Ebbıl 40 % a fogorvost, 20 % az asszisztenciát illeti
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meg, a maradó 40 % a mőködési kiadásokat fedezi.
A képviselı-testület 1996. július 30-ig
ismét napirendre tőzi a közalkalmazott fogorvosok illetményét.
Határidı: 1996. január 1., illetve
1996. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után Hangya Lajosné a Szociális és
Egészségügyi bizottság elnöke javasolta határozatban rögzíteni,
miszerint a képviselı-testület utasítja az Egészségügyi Intézmény vezetıjét, hogy 1996. január 1-tıl határozza meg az érvényes fogászati díjtételeket.
A polgármester egyetértve az elhangzott javaslattal, kérte a
képviselıket fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
337/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja az
Egészségügyi Intézmény vezetı fıorvosát, hogy 1996.
január 1-tıl az érvényes fogászati díjtételek határozza meg.
Határidı: 1996. január 1.
Felelıs: intézményvezetı fıorvos
/Knapcsek Béla képviselı más elfoglaltságára hivatkozással elhagyta a termet, a jelenlévık száma 16 fı./
Gonda Edit PHARE pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Szociális- és Egészségügyi Bizottság a pályázatot támogatta annál is inkább, mert a
lakosság egészségmegırzését szolgálja. Kérte a pályázót, röviden
tájékoztassa a testületet, mit is tartalmaz a szőrés?
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Gonda Edit pályázó hangsúlyozta, pályázatát, mint természetes
személy adta be, mert így lehet legjobban elkülöníteni az általa
vezetett intézménytıl. A szőrés a vér paramétereinek meghatározására, vizelet általános vizsgálatára, ÉKG-ra, vérnyomás mérésre, székletvizsgálatra vonatkozna, illetve diétás tanácsadást
folytatnának. A tevékenység beindításához szükséges technikai
eszközöket pályázati pénzbıl kívánnák beszerezni. A pályázati
idıszakban tevékenységüket térítésmentesen végeznék. A tevékenységet másodállásban látná el.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság erkölcsileg támogatta ugyan a pályázatot, azonban úgy gondolták,
hogy anyagi támogatásról egyelıre ne döntsenek, illetve csak
abban az esetben biztosítsák a támogatási összeget, ha nyernek a
pályázaton.
Ugyanakkor egyetértett azzal, hogy a lakosság egészségi állapotának felmérése szükséges és célszerő, azonban ez a tevékenység
magánjellegő dolog.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök mind az erkölcsi, mind pedig az
anyagi támogatással egyetértett.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után javasolta a
testületnek, hogy Gonda Edit pályázatát erkölcsileg és anyagilag
támogassák azzal a feltétellel, hogy az anyagi támogatást csak
abban az esetben biztosítják, ha a pályázaton nyer.
A javaslat alapján a testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
338/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gonda
Edit PHARE pályázatát erkölcsileg és anyagilag támogatja.
A Képviselı-testület a pályázónak az 1996-os
költségvetési évben 30.000 Ft-ot támogatást
biztosít a pályázat elnyerését követıen.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Pedagógus földek /illetményföld/ használati jogának felülvizsgálata
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
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Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság a
beterjesztett javaslatot támogatta.
Hanyecz Margit képviselı abbéli kétségét fogalmazta meg, vajon a
szóbanforgó terület valóban az önkormányzat tulajdona-e? A földrıl csak ennek biztos tudatában lehet rendelkezni.
Várfi András bizottsági elnök hangsúlyozta, a volt pedagógus
földek állami tulajdonú földek voltak, így került az önkormányzat tulajdonába, ezek a területek kárpótlásra nem lettek kijelölve.
Gyuricza Máté vagyongazdálkodási ügyintézı kiegészítve a bizottsági elnök úr által elmondottakat hangsúlyozta, a terület az önkormányzati törvény hatálybalépésével került az önkormányzat tulajdonába.
Katona Lajos bizottsági elnök kérte, hogy a Hivatal a
szóbanforgó földterületre szerezze be a tulajdoni lap másolatot.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után kérte a testületet, hogy a határozati javaslat - kiegészítve azzal, hogy a
Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a tulajdoni lap másolat beszerzésére - elfogadásáról döntsenek.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
339/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pedagógusok részére biztosított gyomaendrıdi
0155/9 hrsz-ú, 60 ha 2007 m2 /2526,27 AK/
szántó és a 02155/6 hrsz-ú, 21 ha 3496 m2
/965.00 AK/ szántó ingatlanok földhasználati
jogát /pedagógus illetmény föld/ 1996/97-os
gazdasági évtıl kezdıdıen megvonja.
Az 1995/96-os gazdasági évre az Önkormányzat a
fenti területeket még térítésmentesen biztosítja
részükre, ezt követıen a helyi szabályok szerint
nyilvános árverés útján kerül bérleti hasznosításra.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a területekre vonatkozó tulajdoni lap
másolatokat szerezze be.
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Felelıs:

dr. Frankó Károly polgármester,Csorba
Csaba jegyzı
Határidı: 1996. október 1.
Teniszpálya hasznosítása
Katona Lajos bizottsági elnök a napirend tárgyalása elıtt személyes érintettségét jelentette be, kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
A Képviselı-testület a képviselı kérését, valamint az Ötv. 14. §
/2/ bekezdését figyelembe véve vita nélkül, egyhangú szavazattal
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
340/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Katona Lajos képviselıt a gyomaendrıdi teniszpálya hasznosítására beterjesztett elıterjesztés döntéshozatalából az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján kizárja.
Határidı: azonnal
R.Nagy János bizottsági elnöke röviden elmondta az elızményeket,
majd kérte az elıterjesztés elfogadását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Dezsı Zoltán által benyújtott
pályázatot támogatta, azzal, hogy csak 10 évre biztosítaná a
bérleti jogot. Amennyiben a pályát a klub kapja meg, akkor ık is
önkormányzati támogatást fognak kérni. A maga részérıl jobbnak
látná átadni a vállalkozónak a pályát azzal, hogy a klub részére
a használatot biztosítani kell.
Hanyecz Margit képviselı szintén a Dezsı Zoltán által benyújtott
pályázatot támogatta. Vélemény szerint az İ általa benyújtott
pályázat jobban tükrözi, hogy mit szeretne megvalósítani.
/Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 17 fı./
Dezsı Zoltán pályázó megítélése szerint a másik pályázó által
benyújtott anyag inkább használati jogra vonatkozik a pályázat,
holott a kiírás hasznosításra vonatkozott.
Hangsúlyozni kívánta, amennyiben a hasznosítási jogot megkapná,
úgy a teniszklub részére a pályahasználati jogot továbbra is
biztosítaná.
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Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok megítélése szerint a testületnek méltányolnia kell azt, hogy a teniszklub gyakorlatilag a
semmibıl jött létre, igen szép eredményeket elérve.
Dr. Frankó Károly polgármester a vitát lezárva javasolta a testületnek a bizottság által beterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 3
ellenszavazattal / egy képviselı nem vett részt a szavazásban/ a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
341/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Erzsébet-ligeti teniszpálya további hasznosítására kiírt pályázat nyertesének a
Gyomaendrıdi Tenisz Club-ot nyilvánítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a teniszpálya hasznosítását 1996. január 1. napjától 5 éves
idıtartamra átadja a Gyomaendrıdi Tenisz Club részére térítésmentesen azzal, hogy a szerzıdés
létrejöttéhez szükséges megállapításokat külön
szerzıdésben kell rögzíteni.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Határidı: 1995. december 31.
Közmőnyilvántartás létrehozása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a pénzügyi bizottság álláspontja szerint az önkormányzatnak erre jelenleg nincs pénze.
Az alaptérképek külön-külön rendelkezésre állnak, kivéve a csapadékvíz elvezetı rendszert, melynek feltérképezését szükségesnek látta a bizottság. Javaslatuk, hogy a hivatal számítógépes
hálózatának fejlesztése során ennek beépítési lehetıségét vizsgálják meg.
Várfi Andrád bizottsági elnök javasolta, hogy a közmőnyilvántartás létrehozását a testület 1-2 évre napolja el.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett ugyan azzal, hogy a
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közmőnyilvántartásra szükség lenne, ugyanakkor megítélése szerint ennek hiányában is mőködik a város, épülnek házak, stb.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság a
közmőnyilvántartás létrehozásával a törvényi kötelezettségnek
kívánna eleget tenni. Ugyanakkor - figyelembe véve az önkormányzat helyzetét - a téma elnapolását 1-2 évre elképzelhetınek tartotta, azonban a közmőnyilvántartás szükségességét véleménye
szerint nem szabad megkérdıjelezni.
Megyeri László aljegyzı javasolta a testületnek, hogy ismerje el
a közmőnyilvántartás szükségességét, bízza meg a jegyzıt a következı 2 évben keressen megoldást a térinformatikán belüli
nyilvántartásra.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után javasolta a
testületnek, hogy az aljegyzı úr által megfogalmazottakat fogadják el, mint módosító javaslatot.
A Képviselı-testület a módosító javaslatot 16 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
342/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elismeri a közmőnyilvántartás szükségességét.
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a
következı két évben keressen megoldást a nyilvántartás elkészítésére, figyelembe véve a polgármesteri hivatal számítógépes hálózatának fejlesztési lehetıségeit - különös tekintettel a térinformatikai fejlesztési célkitőzésekre - melyhez a
különbözı pályázati lehetıségeket vegye igénybe.
Határidı: 1997. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Fı út 214. szám alatti ital nagykereskedés céljára bérbe adott
helyiség további hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozva azt, hogy személy
szerint nem ért egyet az épület ilyen célú hasznosításával, de a
bizottság döntését tiszteletben tartva javasolta a testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı ha-
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tározatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
343/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
MINIPOL Kft. bérleti jogviszonyát 1996. április 30. napjáig meghosszabbítja, a bérleti
díj 10 %-os megemelése mellett.
Az ingatlan hasznosítására Gyomaendrıd Város
Önkormányzata pályázatot a hiányt pótló lakossági szolgáltatások bıvítése érdekében.
A pályázat benyújtásának határideje: 1996.
február 28. napja.
Határidı: 1996. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Balog Emese és Rácz Béla területvásárlási kérelme
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazással elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
344/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Balog
Emese és Rácz Béla Gyomaendrıd, Mirhói u. 1.
szám alatti lakosok részére a 6657 helyrajzi
számú, 517 m2 területő ingatlanra vonatkozó
vásárlási szándékát elfogadja.
A terület vételárát 50 Ft/m2-ben határozza meg, a
terület három éves beépítési kötelezettsége mellett.
Határidı: 1996. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Kiszely István területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételek megtételét.
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Nagy Pál képviselı egyetértve a terület értékesítésével, felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgalmi jogot mind az önkormányzat, mind pedig a Békés Megyei Vízmővek Rt. felé a vevınek biztosítania kell.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslat
elfogadását a Nagy képviselı által tett kiegészítéssel.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
345/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Népliget u. 1/a. számú ingatlannal szomszédos sporttelep területébıl
Kiszely István Gyomaendrıd, Népliget u. 1/a.
szám alatti lakos részére az igényelt területrészt eladja azzal a feltétellel, hogy a
vevı a területen a szolgalmi jogot köteles
biztosítani mind Gyomaendrıd Város Önkormányzata, mind pedig a Békés Megyei Vízmővek
Rt. részére.
Az ingatlan forgalmi értékét szakértı megbízásával kell meghatározni. A telek megosztásával kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.
Határidı: 1996. március 31.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Rafael Jenı és felesége területvásárlási kérelme
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazással elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
346/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Rafael Jenı
és felesége Gyomaendrıd, Kodály u. 3. szám alatti
lakosok részére a 6655. helyrajzi számú, 638 m2
területı ingatlanra vonatkozó vásárlási szándékát
elfogadja.
A Képviselı-testület a terület vételárát 50 Ft/m2ben határozza meg, a terület három éves beépítési
kötelezettsége mellett.
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Határidı: 1996. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Hangya Lajosné képviselı elment, a jelenlévık száma 16 fı./
Szilágyi János területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételek megtételét.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság
ülésén felmerült, hogy amikor a lakosságot valamilyen kedvezményhez juttatja a testület, a döntés meghozatala elıtt meg kellene nézni nincs e az ügyfélnek köztartozása.
/Czibulka György alpolgármester más elhagyta a termet, a jelenlévık száma 15 fı./
Dr. Frankó Károly a vita lezárása után javasolta az elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, 15 igen szavazattal a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
347/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szilágyi János Gyomaendrıd, Béke u. 2/1. szám
alatti lakos a 8652. helyrajzi számú, 3290 m2
területı ingatlanra vonatkozó vásárlási
szándékát elfogadja.
A terület vételárát 30.000 Ft-ban határozza meg,
azzal, hogy a terület kimérésének költsége a vevıt terheli.
Határidı: 1996. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Szujó Zoltán földterület megvásárlásának kérelme
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
348/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szujó
Zoltán Gyomandrıd, Endrıdi út 18. szám alatti lakos földterület megvásárlási kérelmét
elfogadja.
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A Képviselı-testület az 5168/16. helyrajzi számú,
1343 m2 nagyságú földterületet 50 Ft/m2 áron, öszszesen 67.150.- Ft-ért értékesíti.
Határidı: 1996. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Rendszeres nevelési segély fellebbezés
- Szakáts Istvánné fellebbezése
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
349/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a Szociálisés Egészségügyi Bizottság a 260/1/1995. (XI.16.)
számú határozatát helybenhagyja és az ellene benyújtott fellebbezést elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
I N D O K O L Á S
Mivel a család egy fıre esı jövedelme magasabb a
jogszabályban meghatározott nyugdíjminimum összegénél, /8.400.- Ft/ így a 16/1993. (V.20.) KT.
számú rendelet 21/D. §. /1/ bekezdése alapján,
"... tartásra köteles hozzátartozók jövedelmének
együttes összegébıl kiszámított egy fıre jutó havi jövedelem - önhibájukon kívül - nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét, ..." értelmében a rendszeres nevelési segély továbbfolyósítása jogszabálysértı lenne.
Határidı: 1995. december 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Rendszeres szociális segély ügyben fellebbezés
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A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
350/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a Szociálisés Egészségügyi Bizottság a 238/2/1995. (X.05.)
számú határozatát kiegészítı VI.3929-4/1995. ikt.
számú határozatot helybenhagyja és az ellenne benyújtott fellebbezést elutasítja.
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
Néhai Piltz Erzsébet rendszeres szociális segélyben részesült. Nevezett 1995. október 02. napján
elhalálozott. A hagyatéki eljárás során a hivatal
tudomására jutott, hogy nevezett igen jelentıs
földingatlan vagyonnal rendelkezett, illetve
1993. augusztus 25. napján, mint mezıgazdasági
vállalkozó vállalkozói igazolványt váltott ki.
A fenti tényeket - bejelentési kötelezettségét
elmulasztva - nem jelentette a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál, ezért fenti naptól
kezdve Piltz Erzsébet jogosulatlanul vette fel a
rendszeres szociális segély összegét /173.168.Ft/. Mindez nevezett halála után, a hagyatéki eljárás során jutott a hivatal tudomására, ezért a
jogosulatlanul felvett pénzösszeg hagyatéki tartozásnak minısül, ezért hagyatéki teherkénti kimutatásáról intézkedtünk.
A határozat a módositott 2/1969. (V.04.) EüM rendelet 1. §.:
"Rendszeres szociális segélyben lehet részesíteni, azt a 18. életévét betöltött ... személyt,
akinek létfenntartását biztosító vagyona nincs
..." alapszik, valamint ugyanezen rendelet 14. §a szerint:
"/1/ A szociális segélyt megállapító határozatban
kötelezni kell a segélyezettet, hogy ... a szociális helyzetében bekövetkezett változás ... 8 napon belül jelentse be."
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" /3/ Ha a segélyezett életkörülményeiben olyan
változás következik be, hogy a szociális segélyre
nem szorul rá, a segély folyósítását meg kell
szüntetni."
Továbbá a Ptk. 677. §. /1/ bekezdésének c./ pontja szerint:
"hagyatéki tartozások:
c./ az örökhagyó tartozásai;" alapszik.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Eseti lakásfenntartási támogatások fellebbezésének elbírálása
- Putnoki Lajosné fellebbezése

A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
szavazással elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
351/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Putnoki
Lajosné Gyomaendrıd, Bocskai u. 25. szám alatti
lakos eseti lakásfenntartási támogatás fellebbezését elutasítja és a Polgármesteri Hivatal által
hozott VI. 6565/1995. ikt. számú határozatot
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
Putnoki Lajosné Gyomaendrıd, Bocskai u. 25. szám
alatti lakos fellebbezéssel fordult a Képviselıtestülethez a VI. 6565/1995. számú elutasító határozat ellen.
A fellebbezésben újabb olyan adatot, tényt, mely
a korábban hozott határozat megváltoztatását in-
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dokolná nem közölt, ezért a Képviselı-testület a
rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
A határozat a Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének többször módositott 16/1993. (V.20.)
KT. számú rendelete 38/A. §. /1/ bekezdésében
foglaltakra épül, mely kimondja:
"Eseti lakásfenntartási támogatás adható annak a
személynek, aki nem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban, családjában az 1 fıre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét és nem rendelkezik vagyonnal."
Nevezett nyugdíjának összege meghaladja a rendeletben meghatározott nyugdíjminimum másfélszeresét, ezért eseti lakásfenntartási támogatás kérelmét el kellett utasítani.
Határidı: azonnal.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
- Cserép Tiborné fellebbezése
A Képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslatot vita
nélkül elfogadta és egyhangú szavazással a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
352/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Cserép
Tiborné Gyomaendrıd, Kör u. 14. szám alatti lakos
eseti lakásfenntartási támogatás fellebbezését
elutasítja és a Polgármesteri Hivatal által hozott VI. 725-2/1995. ikt. számú határozatot 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
Cserép Tiborné Gyomaendrıd, Kör u. 14. szám alatti lakos fellebbezéssel fordult a Képviselı-
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testülethez a VI. 725-2/1995. számú elutasító határozat ellen.
Nevezett fellebbezését felülvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy olyan újabb tényt, körülményt
nem közölt, mely a hozott határozat megváltoztatását indokolná, ezért a Képviselı-testület a
rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
A határozat Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének többször módositott 16/1993. (V.20.)
KT. számú rendelete 38/A. §. /1/ bekezdésében
foglaltakon alapszik, mely kimondja:
"Eseti lakásfenntartási támogatás adható annak a
személynek, aki nem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban, családjában az 1 fıre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét és nem rendelkezik vagyonnal."
Mivel nevezett rendszeres lakásfenntartási támogatásban részesül, ezért a fenti rendelet értelmében eseti lakásfenntartási támogatás kérelmét
el kellett utasítani.
Határidı: azonnal.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Körös Termál Hotel Rt. részletfizetési kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az aljegyzı által beterjesztett, az ülés elıtt kiosztásra került elıterjesztést vitassa meg a testület.
A vita megkezdése elıtt Várfi András, dr. Valach Béla és
Knapcsek Béla képviselık kérték a döntéshozatalból történı kizárásukat, miután valamennyien résztulajdonosok az rt.-ben.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a képviselık által bejelentett személyes érintettséget figyelembe véve a döntéshozatalból a három képviselıt zárja ki a testület.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
353/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Knapcsek Béla, dr. Valach Béla és Várfi And-
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rás képviselıket a Körös Termál Hotel Rt.
részletfizetési kérelmével kapcsolatos elıterjesztés döntéshozatalából az Ötv. 14. §
/2/ bekezdése alapján kizárja.
Határidı: azonnal
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a beterjesztett határozati javaslat elfogadását, hangsúlyozva, hogy a testület már
magával a rendezési terv elkészíttetésével is segítséget, támogatást nyújtott az Rt.-nek.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül / 3 képviselı nem szavazott/ a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
354/1995./XII.21./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város külterületi rendezési tervének elkészítésével felmerült, és a 252/1994./IX.29./KT.
számú határozat alapján a Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány jogutódját , a Körös Termál
Hotel Részvénytársaságot terhelı 246.000 Ft
tervezési költség részletekben történı megfizetését az alábbi feltételekkel engedélyezi.
A Részvénytársaság 1995. december 31-ig köteles 100.000 Ft befizetésére, míg a fennmaradó rész két egyenlı részletben 1996. június 30-ig kamatmentesen egyenlíteni.
A 100.000 Ft elsı részlet befizetése esetén
a tervdokumentációk az Rt. részére átadhatók.
Határidı: 1996. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
REKLINE Stúdió további 1 m széles területvásárlási kérelme a
"volt piac" árkádsorához
Dr. Frankó Károly
polgármester kérte a szintén az ülés elıtt
kiosztott, de a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédel-

481

mi Bizottság által megtárgyalt elıterjesztés megvitatását. Vitaindítójában elmondta, a testület korábbi döntésének megfelelıen
sor került a volt piactér tervezıjének véleményének kikérésére.
A kerttervezı elmondta, dicséretes és szinte egyedülálló, hogy
önkormányzat zöldövezetet hozzon létre. Hangsúlyozta, már a 4
méteres sáv értékesítése is megváltoztatta a park arculatát, de
a további 1 méteres terület eladása oly mértékben csökkentené a
területet, hogy annak kivonását már semmiképpen nem támogatta.
/Czibulka György alpolgármester, Hangya Lajosné képviselı viszszajött, a jelenlévık száma 17 fı./
Hanyecz Margit képviselı bejelentette, hogy a szavazástól tartózkodni fog, miután ı már kezdetektıl fogva ellenezte a terület
értékesítését.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a testületnek
arról már nincs értelme vitatkozni, hogy a már korábban megkötött elıszerzıdésben foglalt 4 m-es sávról vitatkozni, hiszen az
elıszerzıdést felrúgni súlyos következményekkel járna. Jelenleg
csak a további 1 méter sorsáról kell dönteni.
Dr. Debreceni Gizella ügyvéd hangsúlyozta, az elıszerzıdés felbontását nem javasolná, hiszen amennyiben a vevı bírósághoz fordul, mindenképpen megnyeri a pert.
Dr. Frankó Károly polgármester a vitát lezárva kérte a testületet, hogy további területet már ne adjon el a volt piactérbıl,
és a határozati javaslatot fogadja el.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
355/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tekintettel a kertépítı szakértı által megfogalmazott városrendezési elképzelésekre, a
REKLINE Stúdiónak az elıszerzıdésben foglalt
4 méteren felüli további egy méteres terület
megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatát mely területet a régi piactér árkádsor bıvítéséhez kíván megvásárolni - nem fogadja el.
Határidı: 1995. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Sportpályák üzemeltetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a Kulturális Bizottság által beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
356/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
endrıdi városrészen lévı sporttelep üzemeltetésére az Endrıdi Barátság SE-vel, a gyomai városrészen lévı sporttelep üzemeltetésére a Gyomai Futball Klubbal 1996. január
01-tıl 1996. december 31-ig ismételten
együttmőkodési megállapodást köt.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert,
hogy a megállapodás részletes kidolgozását az
egyesületek vezetıivel végezzék el és terjesszék
a Képviselı-testület elé véleményezésre.
Határidı: 1996. január 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
az egyesületek vezetıi
Dr. Frankó Károly polgármester a határozat meghozatala után emlékeztette a testületet az elmúlt üléseken tárgyalt ivóvíz problémára. Ezzel kapcsolatosan javasolta, hogy határozatban kérjék
fel a Békés Megyei Közgyőlés Hivatalát, hogy az ivóvíz ügyben
szükséges további koordinációs munkákat folytassák le, segítsék
a várost ez ügyben.
A Képviselı-testület a fentiekkel egyetértve, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
357/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a Békés Megyei Közgyőlés Elnökének, a Közgyőlés Hivatalának a város
ivóvíz problémájának megoldása érdekében
végzett eddigi segítı munkáját.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a Békés Megyei Közgyőlés Hivatalát, hogy
a város ivóvíz problémájának megoldásának
segítése érdekében a koordináló tevékenységet a továbbiakban is vállalja fel és segítse a város ezirányú tevékenységét.
Határidı: azonnal
katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a pénzügyi bizottság
szükségesnek látná a különbözı juttatásoknál kiszőrni azokat,
akiknek az önkormányzat felé valamilyen tartozásuk van. Ennek
célja az lenne, hogy azok a lakosok, akiknek köztartozásuk van,
nem kapjanak semmilyen támogatást az önkormányzattól. A feladat
ellátásával a jegyzıt javasolják megbízni.
Megyeri László aljegyzı javasolta, hogy a testület a Mezıgazdasági Bizottságot bízza meg azzal, hogy a vagyonrendelet kerüljön
módosításra oly módon, hogy értékestésnél az ügyfélnek igazolnia
kelljen, hogy köztartozása nincs.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, amennyiben a
fentiekkel egyetért, úgy azt határozatban fogadják el.
A Képviselı-testület a szóban beterjesztett határozati javaslatot elfogadta és egyhangú szavazattal a következı döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
358/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt és az illetékes bizottsági elnököket, hogy készítsék elı az önkormányzat
szociális és vagyonrendeleteinek módosítását, amely alapján a szociális juttatásból,
továbbá önkormányzati vagyon bérleti és vásárlási jogügyletébıl kizárható az, akinek
az önkormányzattal szemben a tárgyévet megelızı idıbıl származó köztartozása, valamint
nem teljesített visszafizetési kötelezettsége áll fenn.
határidı: 1996. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Dr. Frankó Károly polgármester mindezek elhangzása után, tekintettel arra, hogy a következı elıterjesztések a személyiségi jogokat sértik, illetve Bíró Károly újságíró írásban is kérte, javasolta zárt ülés elrendelését.
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A Képviselı-testület a zárt ülés elrendelésével egyetértve, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
359/1995./XII.21./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a személyiségi jogok védelme érdekében az ülés következı
elıterjesztéseinek megtárgyalására zárt ülést
rendel el.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester a testület döntésének megfelelıen
a jelenlévı vendégeket felkérte hagyják el a termet, a képviselı-testület munkáját a továbbiakban zárt ülésen folytatja.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Megyeri László
a l j e g y z ı

Czibulka György
hitelesítı

dr. Kovács Béla
hitelesítı
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