Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. január 25 -i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Nagy Pál, R. Nagy János,
Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Megyeri László aljegyzı, Tímárné Binges Irén, Gyuricza
Máté, Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné
csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit kirendeltség
vezetı,
Dógi János a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke,
dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
Szőcs József rendır alezredes, oktatási intézmények
vezetıi, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi, a
helyi sajtó képviselıi, valamint a Békés Megyei Hírlap
tudósítója.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal dolgozóit, az intézmények vezetıit és valamenynyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Jelen volt az ülésen 16 képviselı. dr. Szendrei Éva képviselı
asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem
tud részt venni. Knapcsek Béla képviselı nem jelezte távolmaradásának okát. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Nagy Pál és
Balázs Imre képviselı urakat.
Röviden beszámolt az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- a millecentenárium 1100 éves évfordulója alkalmából rendezendı
városi ünnepségsorozat programjaként március 23-án Torna gálára
kerül sor a Városi Sportcsarnokban. Ennek a programnak a lebonyolításáról, megszervezésérıl folytatott megbeszélést Halász
István testnevelı tanár úrral, Gubucz József iskola igazgatóval,
és Csorbáné Balog Éva gazdaság vezetıvel,
- a Szegedi Körzeti Tv-nek adott nyilatkozatot a város ivóvíz
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ügyével kapcsolatban,
- az elmúlt héten a Megyei Védelmi Bizottság ülésén vett részt.
Az ülés egyik napirendjeként szó volt a megyei települési önkormányzatok honvédelmi feladatiról, értékelésre került az elmúlt
év ıszén az önkormányzatoknál végzett mozgósítási gyakorlat lefolytatása, amelyben városunk a megye 76 települése közül a negyedik legjobb helyen végzett.
- a Körösmenti Néptánc Együttes 1996 évi önkormányzati támogatás
igényével kapcsolatban folyt egyeztetés a hivatal pénzügyi csoportvezetıje és a táncegyüttes vezetése között
- január 18-án Határ Gyızı városunk díszpolgára, Kossuth-díjas
író tartott író-olvasó találkozót Budapesten, amelyen részt vett
Hornok Lajosné könyvtár vezetı és Polányi Éva magyar-irodalom
szakos pedagógus társaságában,
Határ Gyızı író nagy értékő irodalmi mőveinek egy részét szülıvárosának ajándékozta.
- január 23-án a Körösök-völgye területének országos védettség
alá helyezésével kapcsolatban a használatban érintett szervek
vezetıivel tartott megbeszélést. A megbeszélés eredménye a mai
testületi ülés elıterjesztései között szerepel,
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévık száma 17 fı /
Bejelentésként elmondta, a városi fıépítészi státuszát Szabó Jenı építész mérnık - a Katolikus Általános Iskola tervezıje fogja betölteni 1996. február 1-tıl.
A város ivóvízügyének intézésével kapcsolatban elmondta, mint
ahogy az a Gyomaendrıdi Híradóban is megjelent a képviselıtestület teljes felelısséggel, az ügy fontosságát átérezve intézkedik, folytat tárgyalásokat az ivóvízprobléma végleges megoldásáért. A Békés Terv Kft. az illetékes szakhatóságok bevonásával február 29-ig elvégzik a Körös-Maros hordalékkúp terhelhetıségének vizsgálatát és olyan vízjogi engedély értékeléseket
végeznek, amely lehetıvé tenné Gyomaendrıd hordalékkúpról való
jóminıségő ivóvíz ellátását.
Az elmúlt hetekben a város különbözı pontjairól aláírás győjtés
indult el a lakosság napi 5 l jó minıségő, ingyenes ivóvíz biztosítása ügyében. Bár mennyire is jogosnak is érzi a város lakossága ezt a kérést, a napi 5 l szükséglet irreális, mivel egy
ember napi ívóvíz szükséglete 2 l, amelynek biztosítása napi
1.500.000 Ft kiadást jelentene, amelyre az önkormányzatnak nincs
anyagi fedezete. Amennyiben sikerül a céltámogatásra benyújtott
pályázaton nyerni, illetve az illetékes szervektıl kért támogatást megkapni, úgy az ivóvíz ügyünket véglegesen fogjuk megoldani. Addig a lakosságnak meg van a lehetıség az iható ivóvíz beszerzésére, hiszen a termálkútból kifolyó víz lehőtve fogyasztásra alkalmas.
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Ezen kívül említést tett arról, hogy jelzéssel fog élni az ÁSZ
munkatársa Baji Ferencné felé, aki a településünk
infrastruktúrális fejlesztéséire fordított pénzeszközök felhasználásának ellenırzésérıl készült vizsgálati jelentést készítette, mivel a Szóbeszéd helyi újságnak adott telefoninterjúban elmondottak és a vele folyatatott személyes beszélgetés során elhangzottak között ellentmondások vannak.
A Városunk címő lap szerkesztısége észrevételezte, hogy a város
önkormányzatának lapja címlapján és az általuk kiadott újság
címlapján lévı városi jelkép, valamit a címlap színe azonos. Ennek kapcsán arra kérte az Ügyrendi és Jogi Bizottságot vizsgálja
felül, hogy a városi jelkép / címer / használata a " Városi címer és zászló használatáról" szóló helyi rendeletben, illetve az
ide vonatkozó törvényben szabályozottaknak megfelelıen történik
e. A vizsgálat eredményét a bizottság terjessze be a képviselıtestület soron következı ülésére.
A bejelentések befejezéseként megkérdezte az alpolgármester
urat, a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni
valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem volt, így javaslatot tett
az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal megegyezı.
Napirend:
1./

Az önkormányzat intézményeiben a munkahelyi és az étkezésért fizetendı térítési díj mértékének szabályozása

2./

Városi Zene-és Mővészeti Iskola épületének visszaadása a
Református Egyháznak

3./

Szövetségben való tagsági viszony felülvizsgálata

4./

A Kocsorhegyi iskola hasznosítása

5./

A BÉSPORT Kft. ajánlata

6./

Kiadványok megjelentetéséhez hozzájárulás

7./

Bejelentések, egyedi ügyek

A napirendi pontok megtárgyalása elıtt a polgármester kérte a
képviselıket, hogy elsıként a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést fogadják
el.
A képviselı-testület a határozatok végrehajtásáról készült jelentést egyhangúlag -17 igen szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
35/1995./II.28./, 117/1995./V.31./,
121/1995./V.31./, 124/1995./V.31./,
149/1995./VI.29./, 222/1995./IX.28./,
225/1995./IX.28./, 252/1995./X.12./,
261/1995./X.26./, 266/1995./X.26./,
270/1995./X.26./, 271/1995./X.26./,
284/1995./X.26./, 287/1995./XI.30./,
288/1995./XI.30./, 289/1995./XI.30./,
291/1995./XI.30./, 292/1995./XI.30./,
293/1995./XI.30./, 294/1995./XI.30./,
300/1995./XI.30./, 301/1995./XI.30./,
309/1995./XI.30./, 311/1995./XI.30./,
318/1995./XI.30./, 319/1995./XI.30./,
324/1995./XI.30./, 327/1995./XI.30,.,
332/1995./XI.30./, 334/1995./XII.21./,
336/1995./XII.21./, 337/1995./XII.21./,
341/1995./XII.21./, 349/1995./XII.21./,
355/1995./XII.21./, 356/1995./XII.21./,
361/1995./XII.21./, 362/1995./XII.21./ számú
határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 302/1995./XI.30./számú határozat határidejét 1996. szeptember 30-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Önkormányzat intézményeiben a munkahelyi étkeztetés és az étkezésért fizetendı térítési díj mértékének szabályozása
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, az elıterjesztést
a Pénzügyi bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta és javaslatát
a képviselı-testület elé terjesztette, amely az összefőzött
anyagban szerepel. Ezt követıen az adó jogszabályi változások
miatt szükségessé vált a határozati javaslat 3. pontjának 1-2
bekezdéssel történı kiegészítése, melynek lényege, hogy amennyiben a munkahelyi étkezést kötelezıen igénybevevı dolgozók mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. A kiegészített anyag
az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került, illetve kiosztásra
került a Reprezentatív szakszervezet témával kapcsolatos véleménye. Kérte a tisztelt képviselıket, hogy ezen anyagokban szereplıket figyelembevéve fogadják el a határozati javaslatot.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a fentiekben elhangzottakat figyelembevéve a határozati javaslatot fogadják el.
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A képviselı-testület egyhangúlag -17 igen szavazattal- az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1996./I.25./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzat intézményeiben a munkahelyi
étkeztetést, az étkezést kötelezıen igénybevevık körét, az étkezésért fizetendı térítési díj mértékét a munkáltatói támogatást a
következık szerint szabályozza:
Az étkezést kötelezıen igénybevevık köre,
mértéke:
a./ saját konyha esetében a konyha minden dolgozója,
b./ az élelmezési anyagok beszerzésével, szállításával, átvételvel, raktározásával és a
konyha részére való kiadásával megbízott
dolgozó,
c./ az ételek tálalásával - felosztásával - az
edények mosogatásával rendszeresen foglalkoztatott dolgozó, az élelmezésvezetı, a
konyhaüzemben foglalkoztatott ügyviteli dolgozó,
d./ a bölcsıde és óvodai napközi otthon minden
dolgozója,
e./ alsó-és középfokú bentlakásos oktatási intézményekben:
-gyermekfelügyelıi munkakörben foglalkoztatott dolgozó,
-tanulócsoporthoz beosztott és az általános iskola napközi otthonokban dolgozó csoportvezetı nevelı, kivéve az iskolaotthonos csoportokhoz beosztott nevelıket,

A dolgozó a munkaidejében kiszolgáltatott EBÉDET köteles igénybe venni.
A kötelezı étkezés igénybevétele alól
az intézmény vezetıje indokolt esetben / orvosi javaslatra / a dolgozó kérésére felmentést adhat.
2./

A munkahelyi étkeztetés térítési díja
A munkahelyi étkeztetést kötelezıen és
nem kötelezıen igénybevevık által fizetendı
étkezési térítési díj, a TELJES ÖNKÖLTSÉG /
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nyersanyagnorma költség és a rezsiköltség
együttes összege /.
3./

Étkeztetés munkáltatói kedvezménye/támogatása
-A munkahelyi étkezést
kötelezıen igénybevevı dolgozó,
havi 1.600 Ft munkáltatói étkezési
hozzájárulásban részesül.
-Amennyiben a kötelezıen
bent étkezı havi térítési díja az
1.600 Ft-ot nem éri el, abban az
esetben a munkáltatói hozzájárulást a fizetendı étkezési térítési
díj mértékére csökkenteni kell.
-Amennyiben az étkezés
igénybevételére kötelezett dolgozó
az étkezést rajta kívül álló ok
miatt EGÉSZ HÓNAPBAN NEM TUDJA
Igénybe venni, részére 1.200 Ft-os
étkezési utalvány jár.
Ezek az okok:
-az intézmény az étkezést nem biztosítja /
az intézmény 1 hónapra bezár, a napközi otthonos-diákotthonos szolgáltatás szünete /
-ha a dolgozó egész hónapban szabadságon
van,
-ha a dolgozó orvosi igazolással rendelkezik,
-Azoknak a dolgozóknak, akik az étkezés
igénybevételére NEM kötelezettek, havi 1.200
Ft-os kész étel vásárlására szóló utalvány a
munkáltató által biztosítandó kedvezmény.
/ Az utalvány az étkezés igénybevétele esetén is biztosítandó /
A havi 1.200 Ft-os, kész étel vásárlására
szóló utalvány jár a táppénz idejére, a szabadság idejére is.
Az egy hónapot meghaladó fizetés nélküli
szabadságon lévı dolgozónak kész étel vásárlására szóló utalvány nem jár.

4./

Az intézmény vezetıje a helyi szabályozástól
eltérı megállapodást nem köthet.

5./

A munkáltatói hozzájárulást és az étkezési
utalványt utólagosan kell biztosítani.
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A szabályozás alkalmazásának kezdete:
1996. február 1.
Határidı: 1996. február 1.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
intézményvezetık
Városi Zene és Mővészeti Iskola épületének visszaadása a Református Egyháznak
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a Kulturális és a Pénzügyi bizottságok által megtárgyalt és beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal a
határozati javaslatban szereplıkkel egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Városi Zene-és Mővészeti Iskola 1996. augusztus 1. napját követı elhelyezését továbbra is a Rákóczi F. u. 19. szám alatti jelenlegi - épületében kívánja biztosítani.
Ezzel egyidejőleg kötelezettséget vállal a Gyomaendrıdi Református Egyház Presbitériuma felé azzal, hogy nevezetesen
279/1995./X.26./ számú határozatában a Református Egyház részérıl felmerült és elutasított Gyomaendrıd, Fı u. 169-171 szám alatti ingatlanra vonatkozó helyreállítási kárigényét ezennel 300.000 Ft összegben elismeri.
Továbbá a képviselı-testület garanciát
vállal arra, hogy az iskola valóban megóvott
álaggal, használható állapotban kerül majd
visszaadásra - legkorábban 1998. január 1-én
- a Református Egyház részére.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az átadási határidı meghoszszabbításáról folytasson további tárgyalásokat és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat
kösse meg.
Határidı: 1996.március 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Szövetségben való tagsági viszony felülvizsgálata
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Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elıterjesztést. A
maga részérıl egyetértett a Pénzügyi bizottság által beterjesztett javaslattal, miszerint az önkormányzat továbbra is tartsa
fenn tagsági viszonyát a TÖOSZ-ban és a Fürdıvárosok Szövetségében még akkor is ha az elmaradt tagsági díjat ki kell fizetni. A
TÖOSZ a legnagyobb szövetsége az önkormányzatoknak Magyarországon, közel 1400 település a tagja. A velük való kapcsolattartás
rendszeres és hasznos. A Fürdıvárosok Szövetsége, - amelyhez
1994-ben csatlakozott önkormányzatunk és Vass Ignác fürdı vezetı
rendszeresen részt vesz a szövetség munkájában- segíti városunk
idegenforgalmi kapcsolatainak kiépítését.
A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségével és az Urbanisztikai Társasággal való kapcsolattartása az önkormányzatnak
nem volt eredményes, ezért a tagsági viszony további fenntartása
nem látszik célszerőnek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök részben egyetértett az elıterjesztésben szereplı azon indokokkal, amelyek a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségéhez, illetve az Urbanisztikai Társasághoz
kapcsolódó tagsági viszony felmondását magyarázzák, azonban a
maga részérıl nem tartja elfogadhatónak, hogy csak pénzügyi
szempontok miatti szőnjön meg a tagsági viszony a két szövetséggel. Ebben az estben az látszik legnyilvánvalóbbnak, hogy mivel
a témát csak a Pénzügyi bizottság tárgyalta, így a döntés kizárólag pénzügyi szempontú döntés, nem szakmai.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, érdemben nem hasonlítható össze a TÖOSZ és a Kisvárosok szövetségének lehetısége. A
TÖOSZ- melynek tagja a fıvárosi önkormányzat is- vezetése, annak
bizottságai rendszeresen konzultál a kormány vezetésével, miniszterekkel és jelentıs befolyása van a kormányzati politikára.
Mivel több vélemény az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, így a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez és Fürdıvárosok Szövetségéhez való
tagsági viszony fenntartását szükségesnek
tartja.
A tagsági díjat mindkét szövetség felé
rendezni kell.
Ezzel egyidejőleg az Urbanisztikai Tár-
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sasághoz, valamint a Kisvárosi Önkormányzati
Szövetséghez kapcsolódó tagsági viszonyt
1996. január 1-tıl felmondja.
A képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a felmondással kapcsolatos
nyilatkozatot a két szövetségnek küldje el.
Határidı: 1996. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Kocsorhegyi Iskola hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeit.
Hanyecz Margit képviselı nem értett egyet az iskola épület értékesítésével. Véleménye szerint nem kellene az önkormányzatnak
minden használaton kívül lévı ingatlanjától megszabadulni. A maga részérıl az ingatlan bérbe adással történı hasznosítását javasolta.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a jelenleg az önkormányzatnak nem egy olyan épülete van amit nem tud hasznosítani, az
épületek állaga évrıl évre romlik, a felújításuk nem kis gondot
jelent az önkormányzatnak, éppen ezért a szóban forgó ingatlan
hasznosításáról mindenképpen gondoskodni kellene. Arról lehet
vitatkozni, hogy ez bérbe adás, vagy eladás legyen. A bérbe
adással történı hasznosítás esetben kérdésként merülhet fel,
hogy ki és mennyi idıre venné bérbe, ugyan is egy-két évre történı bérbeadás alapvetıen nem oldaná meg a hasznosítást. Tudomása szerint az ingatlan esetében semmilyen kizáró ok nem merül
fel az értékesítésre vonatkozóan, így hosszú távra ezt a megoldást látná legcélravezetıbbnek.
Dávid István képviselı javaslata az volt, hogy amennyiben a képviselı-testület az iskola értékesítése mellett foglal állást,
úgy az értékesítésbıl származó bevétel az endrıdi településrészen lévı középületek felújítására, karbantartására kerüljön
visszafordításra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök figyelembevéve a képviselık által elmondott véleményeket, javaslatokat az alábbi módosító indítványt terjesztette a képviselı-testült elé. A képviselıtestület a Kocsorhegyi Iskolát bérbeadás útján hasznosítsa. A
bérbeadás feltételeinek kidolgozásával bízza meg a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottságot.
Amennyiben a hosszú távon történı bérbeadás 1996. június 30-ig
nem jár eredménnyel, úgy a képviselı-testület írjon ki nyilvános
pályázatot az ingatlan értékesítésére.
A Képviselı-testület az ingatlan értékesítésébıl származó bevé-
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telt az endrıdi településrészen lévı középületek felújítására
fordítsa.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tekintve, hogy ez idáig
az ingatlan bérbevételére, vagy megvételére nem volt jelentkezı,
így nem kellene a mostani vevıt elszalasztani.
Több hozzászólás, javaslat nem lévén a polgármester kérte a képviselıket, hogy elsıként a Valach képviselı úr által tett módosító indítványról döntsenek, miszerint a képviselı-testület a
Kocsorhegyi Iskolát bérbeadás útján hasznosítsa. A bérbeadás
feltételeinek kidolgozásával bízza meg a Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottságot.
Amennyiben a hosszú távon történı bérbeadás 1996. június 30-ig
nem jár eredménnyel, úgy a képviselı-testület írjon ki nyilvános
pályázatot az ingatlan értékesítésére.
A képviselı-testület az ingatlan értékesítésébıl származó bevételt az endrıdi középületek felújítására fordítja.
Az elhangzott javaslatot a képviselık 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 fı tartózkodás mellett elfogadták és a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1996./I.25. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Kocsorhegyi Iskolát /Hrsz. 0256/2 /bérbeadás
útján hasznosítja.
A képviselı-testület megbízza a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottságot, hogy a bérbeadás feltételeit
dolgozza ki.
Amennyiben az ingatlan hosszú távon
történı bérbeadása 1996. június 30-ig nem
jár eredménnyel, úgy a képviselı-testület
nyilvános pályázatot ír ki az ingatlan értékesítésére.
A képviselı-testület az ingatlan értékesítésébıl származó bevételt az endrıdi
középületek felújítására fordítja.
Határidı: 1996. február 29, illetve 1996. június 30.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Mezıgazdasági Bizottság
A BÉSPORT KKT ajánlata
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Pénzügyi és a Kultu-
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rális bizottságok által beterjesztett javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen - szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
BMS BÉSPORT KKT által kiadandó évkönyv megjelentetéséhez az 1996. évi költségvetésben
80.000 Ft anyagi támogatást nem tud biztosítani.
Határidı: azonnal
Kiadványok megjelentetéséhez hozzájárulás
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztésben egy
megyei turisztikai kiadvány, valamint Rózsahegyi Kálmán életérıl
szóló kiadvány megjelentetéséhez kérnek a kiadók anyagi támogatást az önkormányzattól.
A megyei turisztikai kiadványról tudni kell, hogy az 1100 éves
évforduló alkalmából megjelenı kiadvány felöleli az egész megye
nevezetességeit és több ezer példányban külföldön is megjelenik.
Településünknek egy A4-es oldal állna rendelkezésére, hogy bemutathassa nevezetességeit, melynek költsége 150.000 Ft lenne.
A Pénzügyi bizottság a témával kapcsolatban úgy foglalt állást,
miszerint nem javasolja a megyei turisztikai kiadvány megjelentéséhez kért anyagi támogatás biztosítását.
A Rózsahegyi Kálmán életérıl szóló kiadvány megjelentetésének
támogatásáról a bizottság nem tudott határozni, mivel a kiadó
által kért 500.000 Ft támogatás jóváhagyását az önkormányzat
1996. évi költségvetésének helyzete nem teszi lehetıvé. A bizottság tagjai 50-50 %-os szavazási eredmény mellett 50.000 Ft
támogatás biztosítását javasolták.
A maga részérıl az 50.000 Ft támogatás biztosítását támogatta.
Kérte a képviselıket, hogy mondják el véleményüket.
Várfi András képviselı elmondta, bizonyára érkeznek még hasonló
igények a képviselı-testület felé, hogy különbözı kiadványok
megjelentetését támogassa. Véleménye szerint semmi esetre sem
szabad ezeket az igényeket figyelmen kívül hagyni, hiszen csak
úgy tudjuk az idegenforgalomból származó lehetıséget maximálisan
kihasználni, ha kiadványokban megjelentetik, bemutatják településünk nevezetességeit.
A maga részérıl módosító indítványként javasolta, a megyei Turisztikai kiadvány megjelentetéséhez kért anyagi támogatás biz-
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tosítását.
A Rózsahegyi Kálmán életérıl szóló kiadvánnyal kapcsolatosan
egyetértett az 50.000 Ft támogatás biztosításával.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a bizottság
ülésen a kiadvány támogatásáról való döntés túl nagy vitát nem
okozott. Tulajdonképpen ebben az esetben egy reklám megjelenésérıl lenne szó, amelynek fele biztos fölöslegesen kiadott pénz,
csak azt nem tudjuk, hogy melyik fele. A maga részérıl kétségei
vannak a tekintetben, hogy valóban kár lenne a fölösleges pénz
kiadásnak, ha tudjuk, hogy annak nem lesz semmilyen hatása.
Kétségtelen, hogy a településünknek szüksége lenne reklám, azonban nagyon nehéz megítélni, hogy az az egy oldal,- amelyet a településünk kap a kiadványban - alkalmas e erre.
A Rózsahegyi Kálmán életérıl szóló kiadvány támogatása mintegy
gesztus lehetne a képviselı-testület részérıl, hiszen a volt 3.
sz. Általános iskola ebben az évben veszi fel Rózsahegyi Kálmán
nevét.
Dr. Frankó Károly polgármester arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy az idei évet valóban tekintsék a millecentenárium évének. Szeretné, ha ez az év minden gyomaendrıdi állampolgárnak
egy emlékezetes szép esztendı lenne, ezt azonban csak a városban
megrendezett rendezvényekkel lehetne igazán emlékezetessé tenni.
Ezért az 1996. évi költségvetés elfogadásakor kérni fogja a képviselı-testületet, hogy 1 millió forint biztosítson a
millecentenáriumi rendezvények megrendezéséhez.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı reagálva a polgármester úr
által elmondottakra, arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy a
konkrét döntést halasszák el addig, amíg nem látják tisztán az
1996. évi költségvetés alakulását. A kormányzat nap nap után
újabb terheket ró az önkormányzatok költségvetésére, például a
köztisztviselık megemelt illetményalapjának felét az önkormányzatoknak saját költségvetésbıl kell biztosítani, valamint a
Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony által a normatíva emelésével kapcsolatban elmondottakkal ellentétben az idei
költségvetésben 20 millió forinttal csökken a normatív támogatás
összege.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl maximális támogatta a Várfi képviselı úr által tett módosító indítványt.
A Rózsahegyi Kálmán éltérıl szóló kiadvány támogatásával kapcsolatban az 50.000 Ft összeg biztosítását támogatta.
Hanyecz Margit képviselı javaslata az volt, hogy a város állíttasson össze egy kiadványt, amely több oldalon fényképekkel illusztrálva mutatja be településünk nevezetességeit. Véleménye
szerint ez a megoldás sokkal kevesebbe kerülne az önkormányzatnak.
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a képviselı asszony által javasolt kiadványokkal rendelkezik a város. A gond ezekkel
kapcsolatban, hogy kifogyóban vannak és a pótlásuk is sok pénzbe
kerül.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl nem támogatta a
megyei Turisztikai kiadvány megjelentetéséhez kért összeg biztosítását. A Rózsahegyi Kálmán éltérıl szóló kiadvány megjelentetéséhez 50.000 Ft összegő támogatás biztosításával egyetértett.
A vita lezárásaként a polgármester figyelembe véve az elhangzott
véleményeket javaslatokat kérte a képviselıket elsıként a Várfi
képviselı úr által tett módosító indítványról döntsenek, miszerint a képviselı-testület anyagi támogatás nyújt a megyei Turisztikai kiadvány megjelentetéséhez.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 5 igen szavazattal
elvetette.
Ezt követıen a polgármester kérte, hogy a Pénzügyi bizottság által beterjesztett I. határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 10 fı igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1996./I.25. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
megyei Turisztikai kiadvány megjelentetéséhez nem tud anyagi támogatást nyújtatni.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a kiadót értesítse.
Határidı: 1996. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester kérte, hogy a Rózsahegyi Kálmán életérıl szóló kiadvány megjelentetésének támogatásáról döntsenek. A Pénzügyi bizottság által beterjesztett II.
határozati javaslat három változatról külön külön döntsenek.
A képviselı-testület a II. határozati javaslat 1. változatát 7
igen szavazattal, míg a 2. változatot 10 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1996./I.25./számú határozata
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Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a
Rózsahegyi Kálmán életérıl szóló kiadvány
megjelentetéséhez az 1996. évi költségvetés
helyzete miatt 50.000 Ft támogatást ad a Xénia Kiadónak.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl a Kiadót tájékoztassa.
Határidı: 1996. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Polgárır Egyesület támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Kovács Kálmán képviselı a maga részérıl fontosnak tartotta a
polgárırség támogatását. Véleménye szerint a vízparti kerttulajdonosok is szívesen támogatnák az egyesületet, ha az ellenırzéseket ezekre a területekre is kiszélesítenék.
A továbbiakban kérdésként vette fel, hogy a helyi Rendırırs milyen segítséget nyújt az egyesületnek.
Szőcs József a helyi Rendırırs parancsnoka a képviselı úr kérdésére elmondta, az egyesület a megalakulása óta / 1994. május 1.
/ az egyesület tagjai komoly érdemeket szerzetek a város közrendjének biztosításában az éjszakai rendjének megszilárdításában az ottani károkozások megszüntetésében.
Az elmúlt évben több bőnelkövetı felderítésében nyújtottak segítséget a rendırségnek. Az egyesület tagjai 110.000 Ft értékő
üzemanyagot használtak fel a járırözéshez, amely összeget saját
maguk fedeztek.
Tekintve, hogy a rendırség ez évi költségvetési helyzete sem
lesz jobb az elmúlt évinél, így fejlesztésre, létszám növelésre
nem lesz lehetıség, ezért a rendırség jelenlegi létszáma mellett
mindenképpen indokolt a Polgárır egyesület további mőködtetése.
Az egyesület jelentıs technikai fejlesztéséhez a rádió megvásárlásához megpróbálnak segítséget nyújtani, olyan formában, hogy
azok beszerzése minél kevesebbe kerüljön.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy az önkormányzat a költségvetésének függvényében támogassa az egyesület mőködését.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztést a
beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen - szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Gyomaendrıdi Polgárır Egyesület
támogatásával.
A támogatás összege az 1996. évi költségvetés helyzetének függvényében kerül meghatározásra.
Határidı: 1996. március 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Alapító okirat módosítása névváltozás miatt
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a Kulturális bizottság által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 17 igen - szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/1995./XI.30./ számú határozatának 2.
pontja az alábbiak szerint módosul:
" A költségvetési szerv neve, székhelye:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
és Diákotthon
5500 Gyomaendrıd, Népliget u. 2. szám "
Határidı: azonnal
Iskolaszéki képviselı lemondása és új képviselı jelölése
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése után
kérte a képviselıket, hogy a kulturális bizottság által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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Dr. Kolbusz Judit iskolaszéki tagságát saját
kérésére 1996. január 1. napjával visszavonja és a 43/1994./II.22./számú határozatból
törli.
A képviselı-testület ezzel egyidejőleg
megbízza Hornok Lajosnét a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola iskolaszékébe fenntartói
képviselınek 1996. január 1. napjától.
Határidı: azonnal
Ölvediné Németh Hedvig átsorolása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztést a
Kulturális bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta
Ölvediné Német Hedvig "F" fizetési osztályba sorolását.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a bizottság véleményével, úgy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
Ölvediné Német Hedvig a Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatóját "F" fizetési osztályba sorolja 1996. január 1-tıl visszamenıleg a Kjt. 63. § /6/ bekezdése alapján.
Határidı: azonnal
Tájékoztató a helyi autóbusz-közlekedés a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság általi áttekintésérıl
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Városfenntartó bizottság legutóbbi ülésén a Villámturs Kft által -a helyi autóbusz-közlekedésre kötött koncessziós szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésérıl- készített tájékoztatót áttekintette és az abban foglaltakat tudomásul vette.
Kérte a tisztelt képviselıket, amennyiben az elıterjesztésben
leírtakkal egyetértenek, úgy azt vegyék tudomásul.
A képviselı-testület a Villámturs Kft. által - a helyi autóbusz
közlekedésre kötött koncessziós szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésérıl - készített tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Vaszkó Imre Gyomaendrıd, Bem u. 5. szám alatti haszonbérlı haszonbér elengedési kérelme
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Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a Mezıgazdasági valamint a Pénzügyi bizottság által megtárgyalt és
beterjesztett elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az elıterjesztést a beterjesztés szerint elfogadta és az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Vaszkó Imre Gyomaendrıd, Bem u. 5. szám
alatti lakosnak a 02552/1 hrsz-ú termıföld
után esedékes haszonbér csökkentés iránti
kérelmét elutasítja.
A képviselı-testület megállapítja, hogy
az 1994. évi LV. törvény 17. §-ában foglaltnak nem megfelelıen jelentette be a haszonbérbe adónak a haszonbér csökkentés iránti
kérelmét, ugyanis az erre irányuló igényét
még a termés betakarítása elıtt közölni kellett volna a haszonbérbe adóval.
Határidı: 1996. január 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Fellebbezés háztartási tüzelıolaj támogatás ügyekben
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztésben
négy háztartási tüzelıolaj támogatás ügyben benyújtott fellebbezés szerepel. Az érintettek által benyújtott fellebbezéseket a
Polgármesteri Hivatal szociális csoportja megvizsgálta és a fellebbezési eljárás keretében ismételt környezettanulmányt folytatott, amely során megállapította, hogy a kérelmezık a téli főtésüket nem HTO felhasználásával oldják meg, ezért kérik a tisztelt képviselı-testületet, hogy a beterjesztett határozati javaslatokat fogadják el.
Kérte a képviselıket, hogy elsıként Bankó Rozália Gyomaendrıd,
Fı u. 161. sz. alatti lakos fellebbezése ügyében beterjesztett
határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag -17 igen szavazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete
Bankó Rozália Gyomaendrıd, Fı u. 161. szám
alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a
Polgármester által hozott VI. 6510/1995.
számú elutasító határozatot 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.
INDOKOLÁS
Bankó Rozália /1967/ Gyomaendrıd, Fı u.
161. sz. alatti lakos fellebbezési kérelmet
terjesztett elı, mivel nem értett egyet a
Polgármester által hozott VI. 6510/1995.
számú határozattal.
A Képviselı-testület a fellebbezést
megvizsgálta, s a többször végzett helyszíni
környezettanulmány alapján megállapította,
hogy a kérelmezı a téli főtését nem HTO felhasználásával oldja meg. A bemutatott kályha
üzemképtelen volt, beüzemelni nem lehetett,
ezért a testület a 29/1995. (XII.04.) KT.
sz. rendelet 1. §. alapján a fellebbezést
elutasítja.
Határidı: 1995. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Ezt követıen a polgármester kérte, hogy Kis Julianna
Gyomaendrıd, Táncsics u. 22. szám alatti lakos fellebbezés ügyében beterjesztett határozati javaslatról döntsön a testület.
A képviselı-testület a határozati javaslatot a beterjesztés szerint egyhangúlag -17 igen - szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete
Kis Julianna Gyomaendrıd, Táncsics u. 22.
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szám alatti lakos fellebbezését elutasítja,
s a Polgármester által hozott VI. 6772/1995.
számú elutasító határozatot 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.
INDOKOLÁS
Kis Julianna /1954/ Gyomaendrıd, Táncsics u. 22. sz alatti lakos fellebbezési
kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett
egyet a Polgármester által hozott VI.
6772/1995. számú határozattal
A Képviselı-testület a fellebbezést
megvizsgálta, s a többször végzett helyszíni
környezettanulmány alapján megállapította,
hogy a kérelmezı a téli főtését nem HTO felhasználásával oldja meg. A bemutatott kályhák üzemképtelenek voltak, helyszíni szemle
során beüzemelni nem tudta a kérelmezı,
ezért a testület a 29/1995. (XII.04.) KT.
sz. rendelet 1. § alapján a fellebbezést elutasítja.
Határidı: 1995. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A továbbiakban Filipovits Károlyné Gyomaendrıd Körös u. 11. szám
alatti lakos fellebbezés ügyében beterjesztett határozati javaslatról döntött a testület.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete
Filipovits Károlyné Gyomaendrıd, Körös u.
11. sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Polgármester által hozott VI. 65292/1995. számú elutasító határozatot helyben
hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
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nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Filipovits Károlyné Gyomaendrıd, Körös
u. 11. sz. alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett egyet
a Polgármester által hozott VI. 6529-2/1995.
számú határozattal
A Képviselı-testület a fellebbezést
megvizsgálta, s a többször végzett helyszíni
környezettanulmány alapján megállapította,
hogy a kérelmezı a téli főtését nem HTO felhasználásával oldja meg. A bemutatott kályhák üzemképtelenek voltak, helyszíni szemle
során
beüzemelni a kérelmezı nem tudta, ezért
a testület a 29/1995. (XII.04.) KT. sz.
rendelet 1. § alapján a fellebbezést elutasítja.
Határidı: 1995. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Befejezésként a polgármester kérte, hogy Rafael József
Gyomaendrıd, Dobó u. 18. szám alatti lakos fellebbezése ügyében
beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete
Rafael József Gyomaendrıd, Dobó u. 18. sz.
alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a
Polgármester által hozott VI. 6358/1995.
számú elutasító határozatot helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
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határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Rafael József Gyomaendrıd, Dobó u. 18.
sz. alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett egyet a Polgármester által hozott VI. 6358/1995. számú
határozattal.
A Képviselı-testület a fellebbezést
megvizsgálta, s a többször végzett helyszíni
környezettanulmány alapján megállapította,
hogy a kérelmezı a téli főtését nem olajjal
oldja meg. A kérelmezı SIESTA - valamint vegyes tüzeléső kályhákat használ, ezért a
testület a 29/1995. (XII.04.) KT. sz. rendelet 1.§ alapján a fellebbezést elutasítja.
Határidı: 1995. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Rendszeres szociális segély fellebbezés
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a szociális bizottság által beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, 17 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Szociális -és Egészségügyi Bizottság
238/1/1995./X.5./ számú határozatát helybenhagyja, Dógi József Gyomaendrıd, Sugár u.
73. szám alatti lakos fellebbezését 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.
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INDOKOLÁS
A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltétele 67 %os munkaképesség csökkenés.
Dógi József munkaképesség csökkenését
az I. illetve a II. fokú Orvosi Bizottság is
50 %-ban vélelmezte, ezért a továbbiakban
nem jogosult a rendszeres szociális segélyezésre.
A határozat a többször módosított
16/1993./V.20./KT. számú rendelete 21/A. §
/1/ bekezdésében foglaltakon, valamint a
2/1996./V.4./ EüM rendelet 1. § /1/ bekezdésében foglaltakon alapszik.
" rendszeres szociális segélyben lehet
részesíteni azt a 18. életévét betöltött
munkaképtelen, illetıleg rokkant / legalább
67 % / személyt, akinek a létfenntartását
biztosító vagyona nincs, keresete, vagy bármely forrásból származó jövedelme megélhetését nem biztosítja."
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a képviselı-testület az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került elıterjesztések megtárgyalásával
folytatta ülését. / Az elıterjesztések a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezik. /
Díszpolgári cím és Gyomaendrıdért Emlékplakett adományozása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, 1996 a millecentenárium
éve lenne legjobb alkalom arra, hogy a képviselı-testület Díszpolgári cím, valamint Gyomaendrıdért Emlékplakettet adományozzon
olyan embereknek, akik munkájukkal a város hírnevének növelése
érdekében tevékenykedtek.
Elképzelése szerint a díszpolgári cím és az emlékplakett átadására egy ünnepi testületi ülés alkalmával kerülne sor, melyre
többek között meghívnák a gyomai származású Szilágyi Ferenc
egyetemi tanár urat is.
Amennyiben a képviselı-testület egyetért a kitüntetések adományozásának gondolatával, úgy javasolja a rendeletnek megfelelıen
elıkészítı bizottság létrehozását a címek és emlékplakettek adományozásának elıkészítésére, melybe az alábbi személyeket javasolja beválasztani: polgármester, az alpolgármester a Kulturális
és az Ügyrendi bizottság elnökei, Hornok Lajosné, Iványi László
plébános, valamint Sípos Tas Töhötöm református lelkész.
A kitüntetések adományozására az önkormányzat tagjai, bizottságai, a város politikai, társadalmi szervezetei, valamint a pol-
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gárok közössége tehet javaslatot. A beérkezett javaslatokat döntésre az elıkészítı bizottság fogja a képviselı-testület elé beterjeszteni.
Kérte a képviselıket mondják el a témával kapcsolatos véleményüket.
Dávid István képviselı a maga részérıl hiányolta, hogy az elıkészítı bizottságba nem javasoltak olyan személyt, aki a mezıgazdaságban dolgozókat képviselné.
Garai János képviselı az alábbi módosító javaslatot terjesztette
a testület elé.
Az elıkészítı bizottságba javasolja Fekete Lászlót a Gyomai Szülıföld Baráti kör vezetıjét beválasztani.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, a városban
mőködı valamennyi politikai és társadalmi szervezetnek meg lesz
a lehetısége arra, hogy ajánlásokat tegyenek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett az elıkészítı bizottságba javasolt személyek beválasztásával.
A vita lezárásaként a polgármester javasolta a képviselıknek,
hogy elsıként a Garai képviselı úr által tett módosító javaslatról döntsenek, miszerint a képviselı-testület javasolja az elıkészítı bizottságba a Gyomai Szülıföld Baráti Kör vezetıjét beválasztani.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslatot 7 igen
szavazattal támogatta.
A szavazás eredményét figyelembevéve a polgármester javasolta az
alábbiak elfogadását.
A képviselı-testület a honfoglalás 1100 évfordulója tiszteletére
Díszpolgári címet és Gyomaendrıdért emlékplakettet kíván adományozni.
A képviselı-testület a 12/1991./X.30./ KT. számú rendeletnek
megfelelıen az adómányozás elıkészítésére az alábbi összetételő
bizottságot hozza létre:
dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester,
R. Nagy János a Kulturális Bizottság elnöke, dr. Szendrei Éva az
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, Hornok Lajosné, Iványi László
plébános, Sípos Tas Töhötöm református lelkész.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag -17
igen- szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1996./I.25./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
honfoglalás 1100 éves évfordulója tiszteletére Díszpolgári címet és Gyomaendrıdért emlékplakettet kíván adományozni.
A képviselı-testület a
12/1991./X.30./KT. számú rendeletnek megfelelıen az adományozás elıkészítésére az
alábbi összetételő bizottságot hozza létre:
Dr. Frankó Károly polgármester,
Czibulka György alpolgármester,
R. Nagy János a Kulturális, Oktatási, Sport-és
Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó bizottság elnöke,
dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke,
Hornok Lajosné a Városi Könyvtár vezetıje,
Iványi László plébános,
Sípos Tas Töhötöm református lelkész
A képviselı-testület felkéri a bizottságot, hogy a kitüntetésekre 1996. április
30-ig tegyen javaslatot.
Határidı: 1996. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
István a király címő rockopera Békés megyében történı bemutatásának támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint az önkormányzat
nincs abban a helyzetben - figyelemmel az 1996. évi költségvetés
helyzetére -, hogy a bemutató költségeihez 100 ezer forint támogatást biztosítson.
Itt kívánta felhívni a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy
sürgısséggel dönteni kellene arról, hogy az önkormányzat a városi millecentenáriumi rendezvénysorozatok megszervezéséhez mennyi
összeget tud elviekben elkülöníteni az 1996. évi költségvetésbıl- annak elfogadása elıtt. Ahhoz, hogy a rendezvények megszervezését idıben el lehessen kezdeni szükség van arra, hogy a
szervezık tudják e célra mennyi összeg áll rendelkezésükre. Javasolta, hogy a döntés meghozatalára a mai ülésen kerüljön sor.
A rockopera bemutatásához kért 100 ezer forint támogatás összegét javasolta a városi rendezvényekre felhasználni.
Czibulka György alpolgármester egyetértett a Kovács képviselı
úr véleményével. Nem javasolja a rockopera bemutatásához kért
összeg biztosítását.
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Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl nincs ellenére annak, hogy bizonyos összeget elkülönítsünk a millecentenáriumi
rendezvénysorozatokra, de a mai ülés nem alkalmas arra, hogy
akár csak elvi döntést is hozzunk az összeg nagyságáról. Bizottsági ülésre a témát elı kell készíteni és utánna elképzelhetınek
tartja, hogy a képviselı-testület a soron következı ülésén errıl
érdemben döntsön.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem támogatta a rockopera
bemutátására kért 100 ezer forint anyagi támogatás biztosítását.
Azzal azonban egyetértett, hogy a képviselı-testület elviekben
különítsen el 1 millió forintot a millecentenáriumi rendezvényekre az 1996. évi költségvetés elfogadása elıtt.
Az elhangzott véleményekbıl a polgármester megállapította, hogy
a képviselık nem támogatják az István a király címő rockopera
Békés megyei bemutatásának anyagi támogatását, ennek megfelelıen
javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület
az István a király címő rockopera Békés megyei bemutatásához nem
tud anyagi támogatást nyújtani.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 14 igen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az István a király címő rockopera Békés megyei bemutatásához nem tud anyagi támogatást
nyújtani.
Határidı: azonnal
A továbbiakban a polgármester arra kérte a képviselıket, hozzák
meg döntésüket a Kovács képviselı úr által tett javaslattal kapcsolatosan, miszerint a képviselı-testület a honfoglalás 1100
éves évfordulója alkalmából rendezendı ünnepeségekre az 1996.
évi költségvetésben 1 millió forintot biztosít. A képviselıtestület utasítsa a polgármestert, hogy a költségvetés- tervezetben a fenti összeget szerepeltesse.
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1996./I.25./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a
honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából
rendezendı ünnepségekre az 1996. évi költségvetésben 1 millió forintot biztosít.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti összeget a költségvetési-tervezetben szerepeltesse.
Határidı: a költségvetés tervezése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Körösök - völgye országos védettség alá helyezése
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl szükségesnek
tartotta, hogy a Körösök-völgye terület kezelıje és használói
között az írásos megállapodás már a védettség alá helyezést megelızıen történjen meg. Ennek megfelelıen javasolta a beterjesztett határozati javaslat második mondatát kiegészíteni annyival,
miszerint a képviselı-testület szükségesnek látja a védettség
alá helyezést megelızıen és azt követıen a terület kezelıje és
használói közötti írásos megállapodást a Körösök-völgye természetvédelmi terület használatának feltételeirıl.
A védettséggel kapcsolatos aggálya az volt, hogy amint a kezelıi
jog / annak egy része / kikerül az önkormányzat kezébıl, abban a
pillanatban semmilyen beleszólása nem lesz a terület hasznosításába. A január 23-án tartott megbeszélésen a jelenlévı szakemberek részérıl elhangzottak különbözı védettségi szintek, melyek
mindegyike más-más megszorítást jelent a lakosság felé - ide
értve a horgász turistákat, és a vízísportolásra ide érkezı turistákat is- akik különbözı mértékben valamennyire ki lesznek
szorítva a védett területrıl.
Véleménye szerint meg kell találni egy olyan optimális védettséget, amely a természetet védi, de nem zárja ki a terület jóléti
és turisztikai hasznosítását.
Több hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott
el a polgármester figyelemmel a Valach képviselı úr által elmondottakra javasolta az alábbiak elfogadását.
A képviselı-testülete támogatja a Körösök-völgye országos védettség alá helyezését.
A képviselı-testület szükségesnek látja a védettség alá helyezést megelızıen és azt követıen a terület kezelıje és használói
közötti írásos megállapodás megkötését a Körösök-völgye természetvédelmi terület használatának feltételeirıl.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag - 17
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igen szavazattal- támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1996./I.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Körösök-völgye országos védettség alá helyezését.
A képviselı-testület szükségesnek látja
a védettség alá helyezést megelızıen és azt
követıen a terület kezelıje és használói közötti írásos megállapodás megkötését a Körösök-völgye természetvédelmi terület használatának feltételeirıl.
Határidı: azonnal
A képviselı-testület 1996. évi munkaprogram-tervezete
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket mondják el
véleményüket a z elıterjesztéssel kapcsolatban, illetve, amenynyiben a felsoroltakon kívül van további javaslatuk, úgy tegyék
meg.
A képviselık részérıl vélemény, javaslat nem hangzott el, így a
polgármester kérte az elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1996./I.25. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
polgármester úr által beterjesztett munkaprogramot elfogadja.
Határidı: azonnal
Több írásos elıterjesztés nem lévén a továbbiakban kérdésekre,
interpellációkra került sor.
Hanyecz Margit képviselı aziránt érdeklıdıtt, hogy a városunkban
hogyan mőködik a munkanélküliek közhasznú foglalkoztatása.
Kifogásolta, hogy az önkormányzat Békés Megyei Bíróságnál viszszavonta a volt Béke Tsz irodaház iránt indított polgári peres
tulajdonjog elismerés követelését, pedig az ide vonatkozó törvényekbıl és iratanyagból megállapítható, hogy a volt Béke Tsz-t
nem szerzett tulajdonjogot az épületre, így nem állt jogában azt
értékesíteni.
Véleménye szerint az épület tulajdonjogát az önkormányzatnak
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igen is megkellene szerezni, hiszen egy ilyen jó állapotban lévı
ingatlan különbözı célokra lehetne hasznosítani.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a munkanélküliek közhasznú foglalkoztatása szervezeten történik a városban.
Az elmúlt évben a képviselı-testület több fordulóban is tárgyalta a volt Béke Tsz felszámolásával kapcsolatos ügyet, így a képviselı-testület által hozott döntés ismertetes a képviselı aszszony elıtt. A maga részérıl az üggyel kapcsolatban további információkkal nem tudott szolgálni.
Katona Lajos bizottsági elnök szeretett volna világosan látni a
Béke Tsz irodaház tulajdonjogának ügyével kapcsolatban. Akkor
amikor ezt az ügyet tárgyalta a képviselı-testület a hivatal részérıl olyan információt kaptak, hogy a Földhivatalnál az ingatlan be van jegyezve a Béke Tsz részére, amennyiben ez nem így
van abban az esetben igaza lehet a képviselı asszonynak. Az ügy
tisztázása érdekében szükségesnek látszik a Földhivataltól egy
tulajdoni lap másolat beszerzése.
Hanyecz Margit képviselı hangsúlyozta, az 1967. IV. tv. 8. § kimondja, hogy a Tsz-ek csak a külterületi épületekre kapták meg a
tulajdonjogot, a belterületire nem .
Várfi András bizottsági elnök javasolta, hogy az ügy tisztázása
érdekében a Mezıgazdasági bizottság soron következı ülésén a témát tőzze napirendre és állásfoglalását terjessze be a képviselı-testület elé.
Ezen kívül szó volt még a város hó helyzetérıl, mellyel kapcsolatban Nagy Pál a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje elmondta, hogy a
Kft. emberei folyamatosan végzik a hó eltakarítását a város közterületein. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ingatlantulajdonosok és egyes közintézmények használói nem fordítanak
kellı gondot az elıttük lévı járdaszakasz hóeltakarítására, síkosság mentesítésére.
Több kérdés, interpelláció nem hangzott el a polgármester megköszönte a képviselık részvételét, hozzászólásaikat és az ülést
bezárta.
K. m. f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Megyeri László
aljegyzı

Balázs Imre
hitelesítı

Nagy Pál
hitelesítı
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