SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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megtartott
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Határozat
RENDELET

szama

T á r g y a
1994. évi testületi munkaterv jóváhagyása

oldal
2.

172/1993. /XII 17./ Beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről

4.

173/1993. /XII 17./ Lupsa Ádám fellebbezése

5.

174/1993. /XII 17./ Kissné Krámli Ilona lakásvásárlás támogatása

9.

175/1993. /XII 17./ Támogatás lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez és hitelcsökkentéshez

lo.

176/1993. /XII 17./ Kapás Márta lakásvásárlás iránti kérelmének
elutasítása

11.

177/1993. /XII 17./ Mészáros László lakásvásárlás támogatása
iránti kérelmének elutasítása

12.

178/1993. /XII 17./ Kósa Erzsébet lakásépítés támogatása iránti
kérelmének elutasítása

12.

179/1993. /XII 17./ Pólya Sándorné lakásbővítés támogatási iránti
kérelmének elutasítása

13.

18o/1993. /XII 17./ Szabó László és neje bankkölcsön átvállalásra
irányuló kérelmének elutasítása

14.

181/1993. /XII 17./ Szentesi Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása

15.

182/1993. /XII 17./ Városi Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása

16.

183/1993. /XII 17./ Városi Gyermekház és Családsegítő Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

17.

184/1993. /XII 17./ Középiskolai Kollégium névfelvétele

17.

24/1993. /XII.17./
Rendelet

Szentes Város helyi tömegközlekedési díjai és
azok alkalmazási feltételeiről szőlő, többszörösen módosított 2/1992. /I.24./ KT rendeletének
módosítása

19.

25/1993. /XII.17./
Rendelet

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletéről

25.

1994. évi költségvetés előkészítése
/Bölcsődék önálló intézményként működése/

26.

Óvodák teljeskörű körzetbe vonása

29.

Kelenczés Istvánné megbízásának visszavonása
Kádár Mihályné megbízásának visszavonása

30.
30.

Szentes Város Önkormányzatának 1993. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 1993. évi vitelének szabályairól szóló 2/1993. /I.29./ KT sz. rendelet
módosításáról és kiegészítéséről

31.

26/1993. /XII.17./
Rendelet
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Határozat
szama
RENDELET

T á r g y a

oldal

27/1993. /XII.17./
Rendelet

A közterületek és közterület jellegű területek
használatának egyes városképi, köztisztasági és
építésügyi előírásairól

32.

28/1993. /XII.17./
Rendelet

Az útépítési hozzájárulásról, valamint a szennyvízcsatorna hálózat építéséneh az önkormányzat
és a lakosság közötti együttműködés feltételeiről

34.

185/1953. /XII.17./

Egészségügyi Alapellátás Intézményének Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyása

36.

Városismertető kiadvány

36.

Tiszai Strandfürdő villamosítása

37.

Magyartési volt Tanácsháza értékesítése

42.

186/1993. /XII.17./ Dr. Demeter Attiláné vezetői megbízásának
visszavonása

44.

187/1993. /XII.17./

Négyesi János igazgatói megbízásának visszavonása

45.

188/1993. /XII.17./

Csm-i Vízmű Vállalatba igazgatótanácsi tag
delegálása /Dr. Rébeli Sz. József/

46.

189/1993. /XII.17./

A tiszai strandfürdő villamosítása

48.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1993. december
17. napján a Városház Dísztermében megtartott lo. rendes üléséről.

Jelen voltak; Dr. Rébeli Sz. JÚzsef polgármester
Cseuz László, Dr. Drávai Gyula, Ferwagner Péterné dr,
Félegyháziné Somogyi Éva, Fodor JÁnos, Geréby József,
Hevérné Juhász Anikó, Horváth István, Dr. Kádár József,
Dr. Kertész Péter, Dr. Kovalovszki Lajos, Dr. László Ferenc,
Szabó Tibor, Szirbik Imre, Udvarhelyi Gyula, Vajda Józsefné
k é p v i s e l ő k
Összesen: 17 fő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Tóth József jegyző
Dr. Sztantics Csaba jegyző-helyettes
Bors Károlyné dr, Szabóné Dr. Kiss Éva, Fekete N. Lajosné,
Fajkusz Ferenc, Orbán István
o s z t á l y v e z e t ő k
Kb.: 2o - 3o

érdeklődő

á l l a m p o l g á r

Távolmaradását jelezte: Bencsik Gábor, Földvári Nagy István,
Dr. Gombos András
k é p v i s e l ő
Később érkezését jelezte: Dr. Rébeli Szabó Tamás, Dr. Nagy István
k é p v i s e l ő
Távolmaradását nem jelezte: Gilicze András, László Béla, Simon Tamásné,
Dr. Pataki Tamás, Stern Sándor, Tedás Zoltán
k é p v i s e l ő
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Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket, a testületi ülés valamennyi résztvevőjét és az ülést megnyitotta.
Külön nem méltatta Dr. Antall József miniszterelnök érdemeit, mivel ezt felkészültebb és nagyobb tekintélyű emberek megteszik. Dr. Antall József Magyarország első demokratikusan választott miniszterelnöke volt. Kérte a Képviselőtestületi ülés résztvevőit, hogy egy perces némafelállással adózzanak Dr. Antall Józsefnek Magyarország első szabadon választott miniszterelnökének emlékére .
Megállapította, hogy a képviselő-testület 2/3-os kérdésekben nem határozatképes, mivel 17 képviselő van jelen.
Megérkezett a képviselő-testületi ülésre: Gilicze András képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő
Dr. Rébeli Sz. József:
Javasolta, hogy a napirendi pontok sorrendjét változtassák meg az Írásban kiadott napirend tárgyalása mellett. Egyben javasolta, hogy az előterjesztések
közül, azok kerüljenek előbb megtárgyalásra, ahol nem szükséges a 2/3-os többség, mivel több képviselő bejelentette, hogy később érkezik.
N A P I R E N D :

I J Az 1993. évi költségvetési rendelet módosítása
/tárgyalva: 4.: napirendi pontként/
Előadó: Orbán István osztályvezető
2./ Önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről
/valamint elidegenítéséről/ szóló rendelet megalkotása /II. forduló/
/tárgyalva: 3. napirendi pontként/
Előadó: Szabóné Dr. Kiss Éva osztályvezető
3./ A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes
városképi köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet megalkotása
/tárgyalva: 5. napirendi pontként/
Előadó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
4./ Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról, valamint a szennyvízcsatorna
hálózat építésének az önkormányzat és a lakosság közötti együttműködés
feltételeiről szóló rendelet megalkotása
/tárgyalva: 6. napirendi pontként/
Elaődó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
3./ Szentes Város helyi tömegközlekedési cíjairól és azok alkalmazásának
feltételeiről szóló helyi rendelet módosítása
/tárgyalva: 2. napirendi pontként/
Előadó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
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6./ 1994. évi testületi munkaterv jóváhagyása
/tárgyalva: 1. napirendi pontként/
Előadó: Dr. Rébeli Sz. JÖzsef polgármester
7./

E l ő t e r j e s z t é s e k

Dr. Rébeli Sz. József:
Jegyzőkönyvhitelesítőknek javasolta Ferwagner Péterné dr. és Hevérné Juhász
Anikó képviselőket.
Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a napirendi javaslattal és a jegyzőkönyv-hitelesítőkkel, szavazzon.
A Képviselő-testület a napirendre és a jegyzőkönyv-hitelesítőkre
vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta.
•r. Rébeli Sz. József:
Bejelentette, hogy a napirendek tárgyalása előtt Horváth István képviselő
hozzászólásra jelenkezett.
Horváth István:
Bejelentette, hogy Fodor JÁnos képviselő átlépett a Keresztény Demokrata
Néppártba, így a frakció száma egy fővel bővült.
6 ./ 1994. évi testületi munkaterv jóváhagyása
Eladó: Dr. Rébeli Sz. JÓzsef

polgármester

Dr. Rébeli Sz. József:
Javasolta a munkaterv I. január 21-i dátumot január 28-ra módosítani.
Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a városfejlesztési elképzeléseket, hagyják meg a következő
testületnek és helyette a helyi adózás tapasztalatai kerüljenek a napirendbe.
Dr. Rébeli Sz. József:
Nem politikai célzattal tűzték napirendre szeptemberbe a városfejlesztési
elképzeléseket. A jelenlegi testület képes arra, hogy elképzeléseket megfogalmazzon.
Javasolta, hogy az eredeti javaslat és a képviselői indítvány is szerepeljen,
kérte, hogy aki a kiegészített munkatervvel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazat, 9 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
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Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket,
szavazzanak, hogy a képviselői inditvány
kerüljön csak szeptemberben megtárgyalásra a helyi adózás tapasztalatairól.
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazat, 7 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Dr. Rébeli Sz. József:
Mivel a módosító indítványok nem kerültek elfogadásra, így szavazásra bocsátotta az írásban kiadott munkatervet.
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazat és 9 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Dr. Rébeli Sz. József:
Mivel a munkaterv szavazategyenlőség miatt nem került elfogadásra, ezért a
következő Képviselő-testületi ülésre tejesszék elő.
Dr. Tóth József:
A döntéstől függetlenül a januári képviselő-testületi ülés megtartásra
kerül.

7./ Beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Rébeli Sz. József

polgármester

Cseuz László:
Lakásfenntartási támogatást 8 esetben elutasították és a bizottság mind
a 8 esetben méltányosságból megadta. Minek köszönhető az egységes elbírálás?
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Méltányosságból állapította meg részükre a bizottság, mivel méltányosságot
csak az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolhat.
Cseuz László:
Számára az a furcsa, hogy mind a 8 fellebbezésnek helyt adtak.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Véleménye szerint az Egészségügyi Bizottság körültekintően és szabályosan
járt el.
Dr. Kádár József:
Minden egyes bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül,
a jegyzőkönyvet a
Képviselő Úr rendelkezésére bocsátja, melyben szerepel, hogy miért alkalmazták a méltányosságot.
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Dr. Rébeli 5z. József:
Kérte a Képviselőkét, aki a beszámolóval egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
e g y h a n g ú l a g
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.
172/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről

H A T Á R O Z A T
A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben
tett intézkedésekről szóló beszámolót tudomásulvette.
A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere

8./ Fellebezés előterjesztése
Előadó: Dr. Rébeli Sz. József

polgármester

Dr. Kádár József:
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata, hogy Lupsa ídám részére
az előterjesztés szerint ne kerüljön elfogadásra a 3o.coo,- Ft kamatmentes
kölcsön.
Cseuz László:
KErte, hogy a javaslatot indokolják meg.
Szaboné Dr. Kiss Éva:
Szakemberekkel az épületet megvizsgáltatják, szakemberek megmondják, hogy
kényszer tatatorozással helyrehozható-e.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a Képviselőket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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173/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Fellebbezés előterjesztése

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testület
L U P S A
ÁDÁM Szentes,Nagytőke 3/a. szám alatti lakosnak a Szentes Város Polgármestere 11.2467/1993. számú határozata ellen benyújtott fellebbezését
e l u t a s í t j a
és a határozatot helybenhagyja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül - jogszabálysértésre hivatkozva - a Szeged Városi Bíróságnál felülvizsgálatát lehet kérni.
I N D O K O L Á S
Lupsa Ádám átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában
történő folyósítása iránti kérelmét a Polgármester elutasította. A kérelmező ugyanis rendszeres szociális segélyezett,
a havi 6 . 6 0 0 , - Ft-on kívül más jövedelme nincs. Egészségi
állapota miatt nem rehabilitálható, így segélyét alkalmi
munkából sem tudja kiegészíteni.
Naponta bejár az I. sz. Idősek Klubjába, ahol térítésmentesen étkezik.
Az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában 3o.ooo,Ft-ig nyújtható, amennyiben a visszafizetés feltételei biztosítottak.
A kérelmező esetében a visszafizetés a létfenntartását veszélyeztetné, ezért a Képviselő-testület a fellebbezést
elutasította és a Polgármester határozatát, a lo/1993.
/V.28./ KT számú rendelet 8. §. /I/ bekezdése alapján helybenhagyta.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Lupsa Ádám Szentes, Nagytőke 3/a.
2./ Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
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12./ Támogatás lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez és hitelcsökkentéshez
Előadó: Szabóné Dr. Kiss Éva osztályvezető
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Felkérte az osztályvezető, hogy ismertesse az előterjesztett kérelmeket.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Kapás MArta részére a kölcsönt az osztály és a bizottság nem javasolja
megállapítani.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy aki az osztály és a bizottság javaslatával
egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Kissné Krárnli Ilona kérelmét a bizottság és az osztály támogatja.
Dr.
Sz. József: hogy
"
KérteRébeli
a képviselőket,
aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
Körösparti Margit kérelmével kapcsolatban észrevétel érkezett, melyben
foglaltakkal az osztály egyetért és nevezett kérelmét támogatja.
Dr. Kertész Péter:
Javasolta nevezett részére a kamatmentes kölcsön megállapítását.
Cseuz László:
Nem javasolta a kamatmentes kölcsön megállapítását, mivel a korábban elutasítottak szemben igazságtalanságot követnének el.
Dr. Rébeli Sz. József:
Egyetértett az osztály javaslatával. Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért Körösparti Margit részére a loo eFt kamatmentes kölcsön megállapításával
szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazat, 1 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadta.
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Szabóné Dr. Kiss Éva:
Kuczora Jánosné részére az osztály és a bizottság is javasolja megállapítani a loo eFt kamatmentes kölcsönt.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolaban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot

e g y h a n g ú l a g

elfogadta.

Szabóné Dr. Kiss Éva:
Mrena Andrásné részére az osztály és a bizottság 125 eFt vissza nem térítendő
támogatást javasol megállapítani.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Mészáros László kérelmét sem az osztály, sem a bizottság nem támogatja.
A kérelem benyújtása után nevezett munkáltatójától loo eFt-os támogatásban
részesült.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az osztály és a bizottság javaslatára
vonatkozóan.
A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazat, 2 nem szavazat,
3 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
if.Szabó Béla és neje loo eFt-os kamatmentes kölcsön megállapítását javasolja.
Dr. Rébeli
Sz. József:az javaslattal kapcsolatban szavazzanak.
Kérte
a képviselőket
A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazat, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Szabó László és neje részére az osztály és a bizottság 5o eFt vissza nem térítendő támogatást és 5o eFt kamatmentes kölcsön megállapítását javasolja.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogdta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
Villás József és neje részére az osztály és a bizottság javasolja megállapítani 5o eFt vissza nem térítendő támogatást és 5o eFt kamatmentes
kölcsönt.
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Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Kérte a képviselőket, hogy a javalattal kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabón Dr. Kiss Éva:
Kósa Erzsébet kérelmét az osztály és a bizottság nem támogatja, az építkezés
várható költségére való figyelemmel.
Dr. Rébeli Sz. József:
Javasolta nevezett részére loo eFt kamatmentes kölcsön megállapítását,
mivel ezzel egy városi lakásgond kerülne megoldásra.
Cseuz László:
Továbbra sem javasolta a Lakásügyi Bizottság részéről Kósa Erzsébet részére
a támogatás megadását.
Dr. Rébeli Sz. József:
KErte a képviselőket szavazzanak az osztály és a bizottság javaslatára vonatkozóan, hogy Kósa Erzsébet kérelme kerüljön elutasításra.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazat, 2 nem szavazat,
egy tartózkodás mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Pólya Sándorné kérelmét sem az osztály sem a bizottság nem támogatja, mivel
4 gyermekével megfelelő lakásban lakik.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az osztály és a bizottság javaslatával kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazat, 1 nem szavazat
mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Sülyös Imre és neje részére a bizottság loo eFt kamatmentes kölcsön megállapítását javasolja.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
Szabó LAszló és neje részére a bizottság és az osztály nem javasolja a
támogatást, mivel helyi rendelet értelmében hitel átvállalásra nincs
lehetőség.
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Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az osztály és a bizottság javaslatával kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

174/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Támogatás lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez és
hitelcsökkentéshez

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásügyi szabályokról szóló többször módosított és kiegészített
2/1986. /VI.6./ T. rendelet 36. §. /5/ bek. alapján vissza
nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt nyújt:
Lakásvásárláshoz:
Kissné Krámli Ilona és időközben elhalt férje Kiss Jenő
Szentes, Páva u. 6/1/4. szám alatti lakos /lakosok/, a
71/1989. /VIII. 17./VB számú határozattal nyújtott
2oo.ooo,- Ft kamatmentes kölcsönből loo.ooo,- Ft
vissza nem térítendő támogatásra módosít.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva, felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi Városi Bíróságnál.
Felhívja a Képviselő-testülete a Közgazdasági Osztály vezetőjét, hogy a támogatásban részeslülő személyekkel 3o napon
belül a szerződést kösse meg.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./
3./

Kissné Krámli Ilona Szentes, Páva u. 6/1/4.
Lakásügyi Bizottság Elnöke
OTP Bank RT Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

lo

175/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Támogatás lakásvásárláshoz, építéshez, bővítéshez és
hitelcsökkentéshez
H A T Á R O Z A T
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásügyi
szabályokról szóló többször módosított és kiegészített 2/
1986. /VI.6./ T. rendelet 36. §. /5/ bek. alapján vissza
nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt nyújt:
Lakásvásárláshoz:
Körösparti Margit Szentes, JÓzsef Attila u. 8/1/3.
loo.ooo,- Ft kamatmentes kölcsön,
Kuczora Jánosné Szentes, Gógány u. 6.
loo.ooo,- Ft kamatmentes kölcsön,
Mrena Andrásné Szentes, Tanya 46.
125.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás,
ifj. Szabd Béla és neje Szentes, Móricz Zs. u. 5.
loo.ooo,- Ft kamatmentes kölcsön,
Szabó László és neje Szentes, KÉreg u. 2.
5o.ooo,- Ft vissza nem térítendő támogatás,
5o.ooo,- Ft kamatmentes kölcsön,
Villás József és neje Szentes, Kiss E. u. 51.
5o.ooo,- Ft vissza nem térítendő támogatás,
5o.ooo,- Ft kamatmentes kölcsön,
Sülyös Imre és neje Szentes, Ürge u. 23.
loo.ooo,- Ft kamatmentes kölcsön.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva, felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi Városi Bíróságnál .
Felhívja a Képviselő-testület a Közgazdasági Osztály vezetőjét, hogy a támogatásban részesülő személyekkel 3o napon belül a szerződést kösse meg.
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A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./
5./

Érdekelt személyek
Lakásügyi Bizottság elnöke
OTP Bank RT Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

176/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Kapás Márta lakásvásárlási támogatás iránti kérelmének
elutasítása

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásügyi jogszabályok végrehajtásáról szóló többszörösen módosított
és kiegészített 2/1986. /VI.6./ T számú rendelet 36. §. /\/ és
/7/ bekezdse alapján K A P Á S
MÁRTA Szentes, Deák F. u. 72.
szám alatti lakos lakásvásárlásra beadott kérelmét
e l u t a s í t j a .
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi
Városi Bíróságtól.
I N D O K O L Á S

Kapás MÁrta Szentes, Deák Ferenc u. 72. szám alatti lakos
lakásvásárlásra irányult kérelmét a Képviselő-testület elutasította, mivel a családban az 1 főre jutó jövedelem meghaladja
a mindenkori munkabér összegét, mely jelenleg 9.ooo,- Ft/fő.
A családban az évi nettó jövedelem gyermektartással együtt:
11.75o,- Ft/hó.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./
5./

Kapás Márta Szentes, Deák F. u. 72.
Lakásügyi Bizottság Elnöke
OTP Bank RT Szentesi Fiókja Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
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177/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Mészáros László lakásvásárlás támogatása iránti kérelmének
elutasítása
H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásügyi jogszabályok végrehajtásáról szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2/1986. /VI.6./ T. számú rendelet
36. §. H l bekezdése alapján M É S Z Á R O S
LÁSZLÓ
Szentes, Köztársaság u. 12/11/4. szám alatti lakos lakásvásárlásra irányuló kérelmét
e l u t a s í t j a .
A Képviselő-testület határozata ellen fellebezésnek helye
nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi Városi Bíróságtól.
I N D O K O L Á S
Mészáros László Szentes, Köztársaság u. 12/II/4. szám alatti
lakos lakásvásárlásra irányult kérelmét a Képviselő-testület
elutasította, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem
meghaladja a mindenkori legalacsonyabb munkabér összegét,
mely jelenleg 9.ooo,- Ft/fő. A családban az egy főre jutó
jövedelem összege: 11.232,- Ft/hó.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./
5./

Mészáros László Szentes, Köztársaság u. 12/II/4.
Lakásügyi Bizottság elnöke
OTP Bank RT Szentesi Fiókja Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

178/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Kósa Erzsébet lakásépítés támogatása iránti kérelmének elutasítása

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásügyi jogszabályok végrehajtásáróló szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2/1966. /VI.6./ T számú rendelet
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36. §. /I/ bekezdése alapján K O S A
ERZSÉBET
Szentes, Vadaskert u. 28. szám alatti lakos lakásépítésre
vonatkozó helyi támogatás iránt beadott kérelmét
e l u t a s í t j a .
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi Városi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S
Kósa Erzsébet Szentes, Vadskert u. 28. szám alatti lakos
lakásépítésre irányuló kérelmét a Képviselő-testület elutasította, mivel kisebb értékű és alapterületű ingatlan építéssel lakásgondját megoldhatja.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./
5./

Kósa Erzsébet Szentes, Vadaskert u. 28.
Lakásügyi Bizottság Elnöke
OTP Bank RT Szentesi Fiókja Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

179/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Pólya Sándorné lakásbővítés támogatása iránti kérelmének elutasítása

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakásügyi
jogszabályok végrehajtásáról szóló, többszörösen módosított
és kiegészített 2/1986. /VI.6./ T számú rendelet 36. §. /6/
bekezdése alapján P Ó L Y A
SÁNDORNÉ Szentes, József A. u
7/III/11. szám alatti lakos lakásbővítésre irányuló kérelmét
e l u t a s í t j a .
A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi Városi Bíróságtól.
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I N D O K

0 L A S

Pólya Sándorné Szentes, József A. u. 7/III/11. szám alatti
lakos lakásbővítésre irányuló kérelmét a Képviselő-testület
elutasította, mivel a rendelkezésre álló keretből elsősorban
az első lakáshoz jutást kívánja támogatni és nevezett már rendelkezik megfelelő lakással.
A határozatról értessítést kapnak:
1./
2./
3./
4./
5./

Pólya Sándorné Szentes, József A. u. 7/III/11.
Lakásügyi Bizottság Elnöke
OTP Bank RT Szentesi Fiókja Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

18o/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Szabó László és neje bankkölcsön átvállalásra irányuló kérelmének
elutasítása
H A T Á R O Z A T

Szentes Város önkormányzata Képviselő-testület a lakásügyi
jogszabályok végrehajtásáról szóló, többszörcsen módosított
és kiegészített 2/1986. /VI.6./ T^számú rendelet 36. §. /!/
bekezdése alapján
S Z A B Ó
LÁSZLÓ ÉS NEJE Szentes, Kajánújfalu 33. szám alatti lakosok bari4<ölcsön átvállalásra beadott
helyi támogatás iránti kérelmét e l u t a s í t j a .
A Képviseő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye
nincs, de a kézhezvételtől számított 3o napon belül jogszabálysértésre hivatkozva felülvizsgálatát lehet kérni a Szegedi Városi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S
Szabó László és neje Szentes, Kajánújfalu 33. szám alatti lakosok .barkkölcsön átvállalásra vonatkozó kérelmét a Képviselőtestület elutasította, mivel a helyi rendelet értelmében támogatás csak lakásvásárlásra, építésra és bővítésre adható.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szabó László és neje Szentes, Kajánújfalu 33.
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2./
3./
4./
5./

Lakásügyi Bizottság Elnöke
OTP Bank RT Szentesi Fiókja Szentes, Kossuth u. 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Megérkezett a Képviselő-testületi ülésre: Dr. Stern Sándor képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

14./ A szentesi Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Fekete Nagy Lajosné osztályvezető
Dr. Rébeli Sz. József:
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel nem volt, igy szavazásra
bocsátotta az írásban kiadott Szabályzatot.
A Képviselő-testület a javaslatot
e g y h a n g ú l a g
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
181/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: A szentesi Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a szentesi Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./

Szentesi Művelődési Központ Vezetője
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztálya
Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási és Sportosztálya
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15./ A Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Felekete N. Lajosné osztályvezető
Dr. Rébeli Sz. József:
A Szabályzattal kapcsolatban észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta
az Írásban kiadott anyagot.
A Képviselő-testület a javaslatot
e g y h a n g ú l a g
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
182/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: A Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./

Városi Könyvtár Vezetője
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály
Polgármesteri Hivatal Művelődési, Oktatási és Sportosztál;

16./ A Városi Gyermekház és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Fekete N. Lajosné

osztályvezető

Dr. Rébeli Sz. József:
Szavazásra bocsátottta a szabályzatot, és kérte a képviselőket szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazat, 1 nem szavat
ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
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183/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: A Városi Gyermekház és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

H A T Á R O Z A T
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Városi Gyermekház és Családsegítő
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A határozatról értesítést kapnak:
1./
2./
3./
4./

Városi Gyermekház és Családsgítő Szolgálat Vezetője
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és JOgi Osztálya
Polgármesteri Hivatal Művelődési,Oktatási és Sportosztály

18./ Középiskolai Kollégium névfelvétéle
Előadó: Fekete N. Lajosné

osztályvezető

Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot
e g y h a n g ú l a g
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
184/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Középiskolai Kollégium névfelvétele
H A T Á R O Z A T
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
1993. évi LXXIX. törvény által biztosított jogkörében
a Középiskolai Kollégium nevét 1994. április 22-i
hatállyal
Terney Béla Középiskolai Kollégium
névre változtatja és a korábban jóváhagyott alapító
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okirata ennek megfelelően módosul.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Középiskolai Kollégium Szentes, Jövendő u. 6.
2./ Csongrád Megyei TÁKISZ Szeged
3./ Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sportosztály^

Megérkezett a Képviselő-testület ülésére: László Béla képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 2o fő

5./ Szentes Város helyi tömegközlekedési díjairól és azok alkalmazásának
feltételeiről szóló helyi rendelet módosítása
Előadó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
Fajkusz Ferenc:
A következő évi díjaknál a várható áremelkedés indexét vették figyelembe,
és ez alapján javasolták a 15 V o s növekedést. Egyben kérte a hozzájárulást,
hogy a félévi mérlegadatok alapján tárgyalhatóklegyen a tömegközlekedési díjak.
Félegyháziné Somnogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság egyetértett az előterjesztéssel.
Heirtz Ferenc VOLÁN Vállalat képviselője:
A javaslatuktól eltérően az előterjesztésben 15 %-os emelkedés lett megállapítva. KÉrése, hogy a féléves tényszámokon alapuló elszámolással az önkormányzat adjon lehetőséget a költségindexek alapján a kompenzálhatok.
Dr. Rébeli Sz. József:
A javaslatot jónak tartotta, hogy a féléves adatok alapján ismét egyeztessenek a Műszaki Osztállyal.
Fajkusz Ferenc:
Az egyeztetés tényleges üzemeltetési költségen történjen.
Dr. Rébeli Sz. József:
Az illetékes Minisztérium a Műszaki Osztály javaslatát fogadta el.
Kérte a képviselőket, hogy az Osztály rendeletmódosítási javaslatára vonatkozóan szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazat,1 nem szavazat
mellett elfogadta.
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Dr. Rébeli Sz. József:
Megállapította, hogy a Képviselő-testület Szentes Város helyi tömgközlekedési díjairól és azok alkalmazásának feltételeiről szóló rendeletmódosítását megalkotta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/1993. /XI1.17./ KT számú
r e n d e l e t e
Szentes Város helyi tömegközlekedési díjai és
azok alkalmazási feltételeiről szóló,
többszörösen módosított 2/1992. /I.24./ KT sz. rendeletének
m ó d o s í t á s á r ó l

/A rendelet-módosítás szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza./

2./ Önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről
/valamint elidegenítéséről/ szóló rendelet megalkotása /II. forduló/
Előadó: Szabóné Dr. Kiss Éva osztályvezető
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az elidegenítésre vonatkozó szabályokat a 45-61 oldalig ne tárgyalja most, mivel ebben az Alkotmánybíróság
még nem döntött.
A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 1994. január 1-től lép
hatályba. így a helyi rendeletet erre vonatkozóan meg kell alkotni.
Cseuz László:
A Lakásügyi Bizottság véleménye az osztály véleményével megegyezik.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Szóbeli kiegészítésében tájékoztatásképpen elmondta, hogy a rendeletből
a zárójelben lévő rész kimarad.
3. §. /I/ bek.-nél az osztály és a bizottság a B. változatot javasolja
elfogadásra.

2o

Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket szavazzanak a "B" változat elfogadására.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 3. §. /4/ bekezdésénél a bizottság és az osztály az "A" változatot
javasolja elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, aki az "A" változattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazat, 1 nem
szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 4. §. /6/ bekezdéséből az osztály a bizottsági ülés után kivette a
"mellékfoglalkozás" szót.
Az 5. §. /5/ bek. helyesen: Nem adható hozzájárulás szükséglakás, vagy
egyszobás lakás egyrészének albérletbe adásához.
Udvarhelyi Gyula:
.Javasolta, hogy szociális bérlakás esetében sem lehessen albérleti tevékenységet folytatni.
Megérkezett a Képviselő-testület ülésére: Simon Tamásné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő
Szabóné Dr. Kiss Éva:
1994. január 1-től a bérlakások szigorúbb feltételek mellett adhatók bérbe.
Nem értett egyet a javaslattal.
Dr. Rébeli Sz. József:
A bérlakások esetében nem javasolta az albérleti lehetőséget.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A rendelet későbbvfejezetében szabályozza, hogy kiket lehet befogadni.
Dr. Rébeli Sz. József:
Javasolta kikötni, hogy szociális lakást ne lehessen albértletbe adni.
A képviselői javaslattal egyetértett^az albérleti tevékenységet bérlakás
esetében
ne lehessen folytatni.
Cseuz László:
Az albérleti tevékenység a rendeletben szabályozva van.
Udvarhelyi
Gyula: lehet szabályozni a szociális bérlakás juttatását.
Helyi rendelettel
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Cseuz László:
Az albérlethez az önkormányzat hozzájárulása szükséges.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte megmagyarázni mi a szükséglakás és mi a szociális bérlakás?
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Szociális bérlakásra szociális, vagyoni helyzete alapján lesz jogosult
az igénylő.
Döbrössy Iván:
Külön kell választani a régi bérleti szerződéseket és a január l-e után
kötendő szerződéseket. Régen a lakást hívták szociálisnak nem a körülményt.
A lehetőség meg lesz, hogy a bérlő albérletbe adhassa a lakását.
Dr. Rébeli Sz. József:
A most adandó lakásoknál az albérletet le kell szabályozni.
Dr. Tóth József:
Az lloo lakás a törvény tükrében szociális bérlakás. A bérlakásba a feltételek megléte esetén albérlő beengedhető. A jövőben kiutalandó lakásoknál
albérlettel kapcsolatban kikötések előírhatók.
Dr. Rébeli Sz. JCzsef:
Elhangzott a módosító indítvány az 5. §. /5/ bekezdésére vonatkozóan, aki
a javaslattal egyetért,szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazat és 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Dr. Rébeli Sz. József:
Megállapította, hogy marad az eredeti javaslat.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 7. §. B.- változatát javasolja elfogadásra.
Dr.
Sz. József:hogy aki a B./ változattal egyetért,szavazzon.
KérteRébeli
a képviselőket,
A Képviselő-testület a javaslatot 2o igen szavazat, 1 nem
szavazat ellenében elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
9. §. /1/bek-nél "csak bérbeadó hozzájárulásával" helyett "nem fogadhat
be"kerüljön.
Elfogadásra javasolja az "A" változatot.
Dr. Rébeli Sz. József:
Az "A" változat elfogadásával ért egyet, mivel kideríthetetlen, hogy adott
esetben rendelkezik-e lakással.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia, hogy
nem rendelkezik lakással.
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Dr. Rébeli Sz. József:
Szavazásra bocsátotta az "A" változatot.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
"A" változat került elfogadásra, így a 9. §. /2/ bekezdése törlendő.
12. §. /I/ bek. a./ pontjában "kivéve" szó helyett "ideértve" szó kerüljön.
Az osztály és a bizottság a 12. §. /I/ bekezdés c./ pontjának "C" változatát javasolja elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy aki a 12. §. /I/ bekezdés c./ pontjának "C/ változatát javasolja elfogadni,szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
Az osztály a 12. §. /!/ bekezdésének d./ pontjánál az "A" változatot javasolja elfogadni.
Cseuz László:
A javaslat csak az osztály véleménye.
Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a mindenkori minimál bér 22-szeresében kerüljön megállapításra.
Simon Tamásné:
A javaslatot kiegészítette azzal, hogy a törvényesen elfogadott minimálbér.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A javaslatot elfogadásra javasolja.
Cseuz László:
A képviselő által tett javaslatot jónak tartotta.
Dr. Rébeli Sz. József:
"D" változatként szavázásra bocsátotta, hogy a törvény által megállapított
minimálbér 22-szeresének megfelelő összegre vonatkozzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Cseuz László:
A bérbevételi ajánlatot megteheti az osztály is és magánszemély is.
A 12. §. /I/ bekezdés f./ pontja mindkét esetben bérbevételi ajánlatot
teszi lehetővé.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A törvény készítői javasolták a bérbevételi ajánlatot. Egyetértett Dr. László Ferenc bizottsági ülésen tett javaslatával, hogy a bérleti ajánlat magyarosabb.
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Kiment a teremből: Szirbik Imre Képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 2o fő
Dr. Rébeli 5z. József:
Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért vele, hogy "bérbevételi ajánlat"
szerepeljen, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazat, 3 nem szavazat és 11 tartózkodás ellenében nem fogadta el.
Dr. Rébeli Sz. József:
Megállapította, hogy a rendeletben a "bérleti ajánlat" meghatározás marad.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 18. §. /5/ bekezdése szükséges, hogy a pályázat útján fizetendő lakbér
emelkedni fog.
Cseuz László:
Egyetértett a javaslattal.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 23. §. /2/ bekezdésnél az osztály az "A" változatot javasolja elfogadásra.
•Cseuz László:
Emlékezete szerint a Bizottság a "B" változat mellett döntött.
Furcsának tartotta, hogy 6,5 m2-es lakásba helyeznek el személyt.
Dr. Rébeli Sz. József:
Először az Osztály javaslatát-"A" változatot bocsátotta szavazásra.
A Képviselő-testület a javaslatban lo igen szavazat, lo nem
szavazat mellett nem döntött.
Dr. Stern Sándor:
A "B" változatot javasolta elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Mit ér a bírói ítélet, ha az önkormányzatnak az adottságai nincsennek meg.
Dr. László Ferenc:
"C" változatként javasolta megfogalmazni "komfortnélküli 1 szobás lakás"
adható
bérbe.
Dr. Rébeli
Sz. JÓzsef:
Szavazásra bocsátotta Dr. László Ferenc képviselő indítványát, hogy "komfortnélküli egy szobás lakás" adható bérbe.
A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazat, 2 nem
szavazat ellenében elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 23. §. /3/ bekezdésében történő leszabályozást szükségesnek tartotta.
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A 27. §. /4/ bekezdésénél a "B" változatot javasolja elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Szabóné
Éva:
A
34. §.Dr.
/4/Kiss
bekezdésében
folytatni kívánt "tevékenységhez"
szóval kiegészül.
A 35. §. /3/ bekezdés "A" változatát javasolja az osztály és a bizottság
elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az "A" változat elfogadásával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 36. §. /2/ bekezdésénél az osztály és a bizottság a "B" változatot
javasolja elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Aki egyetért a "B" változattal, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
kodás mellett elfogadta.

19 igen szavazat, 1 tartóz-

Szabóné Dr. Kiss Éva:
A 38. §-nál az osztály és a bizottság az "A" változatot javasolja elfogadásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy a javaslatra vonatkozóan,szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazat, 1 nem
szavazat mellett elfogadta.
Szabóné Dr. Kiss Éva:
A vegyes rendelkezések "IV" részre változik.
A 48. §. /3/ bekezdésénél "Szempontjából" szó helyett "szerint" szót javasolt.
A 49. §. első szakasza
számú rendelet 36. §., 37. §., 38. §. kivételével.
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DR. Rébeli Sz. József:
KErte a képviselőket, hogy az önkormányzati tulajdonban álló lakások és
helyiségek bérletéről szóló rendeletről a módosításokkal együtt, szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazat,
1 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Rébeli Sz. József:
Megállapította, hogy a képviselő-testület megalkotta az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletét az alábbiak szerint:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/1993. /XII.17./ KT

s z á m ú
r e n d e l e t e
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
b é r l e t é r ő l

/A rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza./

Megérkezett a Képviselő-testület ülésére: Dr. Rébeli Sz. Tamás
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő
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2o./ 1994. évi költségvetés előkészítése
Előadd: Orbán István

osztályvezető

Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte Orbán István osztályvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Orbán István:
1994. évi költségvetés készítéséhez szükséges, hogy a bölcsődékkel kapcsolatba Képviselő-testület most döntsön. Javaslatuk, mely az előterjesztésben is
szerepel, hogy a Bölcsődék önálló intézményként és az Egészségügyi Alapellátás
is önálló intézményként működik 1994. január 1-től. A beszámolóban a Bölcsőde
vezető és az osztályvezető javaslata le van írva, mely szerint 1994. évben
3,4 millió Ft bérmegtakarítás és ennek járulékai,3oo-5oo eFt dologi megtakarítás, ezt csökkenteni kell az 1994. évben kifizetendő végkielégítéssel.
Számításaik szerint ez 1994. évben 3 millió Ft megtakarítást eredményez.
A további években 5-6 milliót eredményez. Kérte, hogy a javaslatukat a szóbeli kiegészítésével együtt fogadják el és járuljon hozzá a testület, hogy
önálló bölcsődei és önálló Egészségügyi Alapellátás Intézménye működjön.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
A maga részéről helyesnek és megalapozottnak tartotta a szakmai véleményt.
A bölcsőde vezetésnek a lakossági elvárásoknak továbbra is eleget kell tennie.
KÉrte a képviselőket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazat, 1 nem szavazat,
4 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Dr. Rébeli Sz. József:
Ha bölcsőde önállóan működne, akkor komoly megtakarítás lenne az elkövetkezendő években a feladatok ellátása mellett.
Megjegyezte, hogy a szavazati arány mögött személyes dolgok vannak, és nem
városi érdek.
Félegyháziné Somogyi Éva:
Javasolta, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban újra szavazásra kerüljön
sor. Kifejtette, hogy a Vásárhelyi úti Bölcsőde a város bölcsődés korú gyermekeit tudja fogadni. Az Ady Endre utca Bölcsőde működtetésére vállalkozók
jelentkeztek. Elk^zelés szerint az Ady Endre utcai Bölcsődét magán intézményként kívánják hasznosítani.
Dr. Rébeli Sz. József:
Vállalkozók jelentkeztek, hogy az Ady Endre utcai Bölcsődét vállalkozásban
magánbölcsődeként kívánják működtetni. Elképzeléseik szerint csak ideiglenes
hasznosításra kerülne sor. Ha a városnak szüksége lesz bölcsődei férőhelyre,
akkor az Ady Endre utcai Bölcsőde igénybe vehető. Önálló intézményként történő működtetésnél a takarékosságra gondoltak. Jelenleg dupla helyen fűtenek
és világítanak. Két intézményt megtekintette, s megállapította, hogy a Vásárhelyi úti Bölcsőde többet tud a gyermekeknek nyújtani, mint az Ady Endre utcai
Bölcsőde. A város gyermekeiért felelőséget érez. A megtakarítást is a gyermekekre költik. A szakemberek a javaslattal egyetértenek.
Simon Tamásné:
Kérte azokat a képviselőket, hogy akik a javaslat ellen szavaztak, vagy
tartózkodtak indokolják meg. Miért ellenzik a megoldást?
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Ferwagner Péterné dr.:
Nem gyakorlat, hogy a szavazatokat indokolják. A meghívóval együtt
az Egészségügyi Alapellátás Szervezeti és Működési Szabályzatát kapták meg. A bölcsődék önállóként tönténő működésére vonatkozó előterjesztést ülés előtt találta az asztalán. Megfogalmazta, hogy a szociális vívmányokat igyekezni kellene fenntartani. Egyetért azzal is,
hogy gondolkodni kell azon^hogyan lehet jobban gazdálkodni. Lehetetlen számára, hogy ilyen rövid idő alatt átgondolja, utána érdeklődjön
a javaslatnak. Kijelentette, hogy jelen pillanatban döntésképtelen és
ezért tartózkodott. Véleménye szerint, ha ma a bölcsődében nem döntenek ez a költségvetés összeállításánál nem jelent gondot.
Orbán István:
A költségvetési koncepciót a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalta. Az intézményvezetőnek december 15-ig kellett számításokat végezni és a javaslatával együtt leadni. A két bölcsődébe jelenleg 88 gyermek jár. A szociális juttatások a gyermekek részére továbbra is meg
lesznek. Az intézményt január 1-től javasolta önállóként működni.
Dr. Rébeli Sz. József:
Képviselői indítványra történt az, hogy az intézményvezető készítsen
számításokat. Egyetértett azzal, hogy január 1-vel könnyebbegy intézmény önálló működését lerendezni, mint évközben. Korábban a bölcsödéket Bölcsődei Igazgatóság vezette. Kérte a képviselőket, hogy a korábbi szavazatukon gondolkodjanak el.
Simon Tamásné:
Jelen van a bölcsőde vezető, így kérte, hogy ö is mondja el a véleményét.
Dr. Rébeli Sz. József:
Felkérte Benkő Istvánnét ismertesse a véleményét.
Benkő Istvánné:
Az elkészített javaslatában leírt adatok a valóságnak megfelelnek.
Jelenleg 18o bölcsődei férőhelyre 88 gyermek van. A Vásárhelyi úti
Bölcsődébe 61 gyermek,az Ady Endre utcai Bölcsődébe 21 gyermek jár.
Az 1993. julius 1-vel érvényes szociális rendelet szerint 3 év utáni
gyermekeket az óvodáknak kell átvenni. A gyermekcsoportok ideiglenesen összevonhatók.A Vásárhelyi úti Bölcsődében a feltételek jobbak.
Mindkét bölcsődében a munkatársait egyformán kezeli. Kérte a képviselőket, hogy a bölcsődéket tekintsék meg. A létszám leépítés a
városnak 6 millió megtakarítást jelent.
Dr. Rébeli Sz. József:
A bölcsőde vezető szóbeli kiegészítéséből nemderült ki, hogy nem mond
le a bölcsődéről. Ők sem akarnak lemondani a bölcsődéről. Haalétszám
indokolja, akkor a bölcsődét igénybe veszik. A város nem akar a bölcsődéről lemondani. A vállalkozói bölcsőde létrehozásával lehetőséget ajánlanak a magánbölcsőde létrehozására.
A képviselő indítvány elhangzott, hogy kezdeményezzenek újra szavazást.
Visszaérkezett a terembe: Szirbik Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő
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Cseuz László:
9 fő leépítését szervezik, milyen beosztásúak, eltudnak-e helyezkedni?
Benkő Istvánné:
9 főben szerepel szakácsnő, konyhalány, van aki nyugdíjba vonul.
Cseuz László:
A bölcsőde megszűnésével, hány főnek nem lesz munkája?
Benkő Istvánné:
Kijelentette, hogy mindenki megtalálja a számítását.
Cseuz László:
A két bölcsődében különbözőek a körülmények. A személyi állományt nem ismeri,
de a 9 fővel mi lesz?
Benkő Istvánné:
Válaszában utalt rá, hogy nem fog senki az utcára kerülni - 3 fő nyugdíjba
megy,
a többi
személy
más területen
megtalálja a számítását-.
Dr.kezekben
Jó
Rébeli
Sz.
tudják
József:
a Bölcsőde
vezetését.
Krajsóczki Sándorné:
A legjobb szándék vezette őket.
a költségvetést érintő kérdésben,
így kerülnek előterjesztések a képviselők elé. Intézmény évközbeni önállóvá
válása sokkal több bonyodalommal jár, mint év kezdő napjával, példaként említette a Sportközpontot, egyházi iskolákat. 1994. évi költségvetés elkészítése előtt célszerű lenne dönteni az intézmény önállóvá válásában.
Dr. Kovalovszki Lajos:
A Képviselő-testület évközben döntött, hogy milyen körülmények között lehet
gyermekeket felvenni. Az előterjesztésből az derül ki, hogy Benkő Istvánné
nem ezen irányelvek szerint veszi fel a gyeremekeket. Miért nem a Képviselőtestület rendelete értelmében történt a gyermekek felvétele?
Dr. Rébeli Sz. József:
A kérdés nem szorosan a napirendhez tartozik. Az intézményvezetőnek lehetőséget kell adni, hogy vezetési és szervezési kérdésekben döntsön.
Simon Tamssné:
Az intézményvezető a feltett kérdésre válaszoljon.
Benkő Istvánné:
Augusztus 3o-án volt az intézménynél revizori ellenőrzés. A bölcsődébe felvett gyermekek 99 %-a a szociális törvény alapján került felvételre. A revizori ellenőrzés mindent rendben talált.
Dr. Rébeli Sz. József:
Javasolta a képviselőknek, hogy az indítványnak megfelelően a bölcsőde
önálló intézménykét működjön tovább, aki ezzel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazat, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.
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Dr. Rébeli Sz. József:
Jegyzőkönyve kérte rögzíteni, hogy a Bölcsőde önálló intézményként
történő működése mellett szavazott.
Fodor János:
Kérte, hogy a szavazás névszerint történjen.
Dr Rébeli Sz. József:
A Képviselő Urnák az indítványát a szavazás megtörténte előtt kellett
volna előterjeszteni.
Az alább felsoroltak névszerint kérték jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy
a Bölcsőde önálló intézményként működése mellett szavaztak:
Fodor János, Gilicze András, Dr. Kádár JCzsef, Dr. Rébeli Sz. Tamás,
Simon Tamásné, Félegyháziné Somogyi Éva, Hevérné Juhász Anikó, Vajda
Józsefné, Udvarhelyi Gyula.
Dr. László Ferenc:
Nem értett egyet, hogy határozathozatal után jelentkeznek vitára képviselők. A Képviselő Úrnak ezen gondolattal határozathozatal előtt kellett
volna jelentkezni.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
A bölcsődéné] önállóság van. A 88 gyermeket a loo férőhelyes Vásárhelyi uti Bölcsődébe is el tudják helyezni. A szakmai feltételek
ebben a bölcsődébe is biztosítottak.

9./ Óvodák teljeskörű körzetbe vonása
Előadó: Fekete N. Lajosné

osztályvezető

Félegyháziné Somogyi Éva:
Bizottsági ülésen felvetették,hogy az írásban kiadott szerint szükséges-e a körzetesítés? A Képviselő-testület korábban úgy határozott,
hogy a Művelődési Osztálynak vizsgálni kell, hogy az összes óvoda
egy városi vezető óvónő irányítása mellett működjön. Erre választ a
mai napig nem kaptak, így nem javasolja a bizottság az előterjesztést
megtárgyalni.
Horváth István:
A Művelődési Bizottság annak idején a két óvodának a jelenlegi körzetekbe való összevonásával egyetértett.
Geréby József:
Javasolta, szavazzák meg, hogy az elhangzottak alapján a Képviselőtestület tárgyalja-e az előterjesztést.

3o
Dr. Rébeli Sz. József:
Elhangzott a Pénzügyi Bizottság indítványa,hogy a napirendről vegyék le,
míg az osztály az összevonásra a javaslatát nem teszi meg. Kérte a képviselőket , szavazzanak.
A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazat, 4 nem szavazat, 3 tartózkodás mellett elfogadta.
Dr. Rébeli Sz. József:
Megállapította, hogy a döntés alapján a lo. és a 11. számú előterjesztés
is levételre került a napirendről.

1./ Javaslat a 2/1993. /I.29./ KT számú rendelet módosítására
Előadó: Orbán István

osztályvezető

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra javasolja.
Cseuz László:
Az előterjesztésben sporteszköz beszerzésből van többlet, ez az összeg került a hivatal pinceklubjának eszköz beszerzésére felhasználásra?
Dr. Rébeli Sz. József:
Sportversenyeken való résztvételért a város juttatásokat kapott és ebből
történtek a hivatal pinceklubja sporteszközeinek a beszerzése.
Cseuz László:
Fűfcsának tartotta, hogy ezt az összeget a város kapta és a hivatal pinceklubjára költik.
Dr. Rébeli Sz. József:
A összeget a hivatal a szakszervezet szervezésében folyó versenyeken
való részvételéért kapta.Ez az összeg került a hivatal pinceklubjának sporteszközeinek beszerzésére felhasználásra.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Kérte a képviselőket, hogy aki a rendelet-módosítással egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Dr. Rébeli Sz. József:
Megállapította, hogy a Képviselő-testület megalkotta az 1993. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 1993. évi
vitelének szabályairól szóló 2/1993. /I.29./ KT sz rendeletének módosítását.
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/1993. /XII.17./ KT számú
rendelete
Szentes Város Önkormányzatának 1993. évi költségvetéséről
és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 1993.
évi vitelének szabályairól szóló 2/1993. /I.29./ KT sz.
rendelet módosításáról és kiegészítéséről

/ A rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. /

Elment a Képviselő-testület üléséről: Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
Dr. Kertész Péter képviselő
Kiment a Képviselő-testület üléséről: Gilicze András képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

3./ A közterületek és közte rület jellegű területek használatának egyes
városképi köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
Faikusz Ferenc:
A rendelet-tervezetet a Városfejlestési Bizottsággal megtárgyalták, és a
közös módosító javaslatukat a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Cseuz László:
A 16. oldalon a tarifáknál a "h" betű mit jelent?
Fajkusz Ferenc:
Értelemszerűen a "h" betű a hónap rövidítése. A végleges rendeletnél
a rövidítésekre tájékoztató készül.
Dr. Rébeli Sz. József:
Javasolta, hogy a végleges rendeletnél ne alkalmazzanak rövidítéseket.
Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A 11. oldalon a /4/ bekezdésben az "autószerelő műhelynél " gyűjtő fogalmat javasolt, hogy necsak az autószerelő műhelyekre vonatkozzon.
Hevérné Juhász Anikó:
Javasolta, hogy gépjárműjavító műhelyként kerüljön megfogalmazásra.
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Cseuz László:
Véleménye szerint gépjárműjavító és karbantartó műhely legyen.
Dr.
Rébeli hogy
5z. Tamás:
Javasolta,
a gépjárműfestő műhelyekre is vonatkozzon.
Kiment a Képviselő-testületi ülésről: Simon Tamásné képviselő
Visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére: Gilicze András képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő
Fajkusz Ferenc:
A rendelet következő részében szerepel, hogy a javításra váró gépjárművekre terjed ki.
Dr. Rébeli Sz. József:
Elfogadásra javasolta, hogy a rendeletben gépjárműjavító műhely szerepeljen.
Kérte, hogy aki egyetért a rendelet-módosítási javaslattal és az előterjesztett rendelettel, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
elfogadta.

e g y h a n g ú l a g

Dr. Rébeli Sz. JÚzsef:
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi
előírásairól szóló rendeletét megalkotta.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/1993. /XII.17./ KT számú
r e n d e l e t e
a közterületek és közterület jellegű területek használatának
egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól

/ A rendeletet az 5. sz. melléklet tartalmazza. /
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4./ Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról, valamint a szennyvízcsatorna
hálózat építésének az önkormányzat és a lakosság közötti együttműködés
feltételeiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
Fajkusz Ferenc:
A Városfejlesztési Bizottsággal az alábbi változtatásokat javasolta a rendelet-tervezetben .
1. §. A helyi közúthálózat után "belterületi közúthálózat" kerüljön.
2. §. /5/ bekezdésében a %-ot 25 %-ra módosítani.
11. §. -ban a h helyesen 3o
12. §. 2. gondolatjeles része helyesen: - az érintett ingatlan tulajdonosok
4o-5o %-a vállalja az ingatlanonkénti 4o.ooo,- Ft építési költség hozzájárulást.
12. §. 3. gondolatjeles része helyesen: - az érintett ingatlanonkénti tulajdonosok 3o-4o %-a vállalja az ingatlanonkénti 5o.ooo,- Ft építési költség hozzájárulást.
12. §. 4. gondolatjeles részként: - műszaki szükségessség esetén az érintett
ingatlanonkénti tulajdonosok 3o %-a alatti részvétel esetén ingatlanonként
5o.ooo,- Ft építési költség hozzájárulást fizetnek.
Visszaérkezett a Képviselő-testület ülésére: Simon Tamásné képviselő
Megérkezett a Képviselő-testület ülésére: Dr. Nagy István képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő
Dr. László Ferenc:
A rendelet elején szerepel, hogy az érdekeltek többmint 2/3-nak és 2/3 + 1
fő részvétele kell. Javasolta, hogy a 2/3 + 1 fő maradjon meg.
Fajkusz Ferenc:
A jogszabály 2/3 + 1 főt ír elő.
Dr.
Rébeli Sz. Jüzsef:
Az előterjesztés
a rendelet szerint módosul.
Kérte a képviselőket, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 2o igen szavazat, 1 tartózkodás ellenében elfogadta.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról, valamint a szennyvízcsatorna hálózat építésének az önkormányzat
és a lakosság közötti együttműködés feltételeiről szóló rendeletét megalkotta.
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/1993. /XII.17./ KT számú
r e n d e l e t e
az útépítési hozzájárulásról, valamint a
szennyvízcsatorna hálózat építésének az önkormányzat
és a lakosság közötti együttműködés feltételeiről

/ A rendeletet 6. sz. melléklet tartalmazza. /

13./ Egészségügyi Alapellátás Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Dr. Varga Lajos igazgató-főorvos
Dr. Varga Lajos:
Az írásban kiadott előterjesztéssel kapcsolatos szóbeli kiegészítését a
7. sz. melléklet tartalmazza.
Dr. Kádár József:
Az Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazat és 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolta az Egészségügyi Alapellátás Intézményének Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Ferwagner Péterné dr.:
Az előterjesztésben a bölcsőde az Egészségügyi Alapellátás Intézményéhez
tartozik. A bölcsőde helyzetét az Egészségügyi Alapellátás hogyan ítéli meg?
Az Egészségügyi Alapellátás az Ady Endre utcai Bölcsődébe van elhelyezve.
Az Egészségügyi Bizottság foglalkozott-e a bölcsőde kiválásával?
Dr. Varga Lajos:
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát az állandóan változó körülmények között állították össze. Az Egészségügyi Alapellátás a hozzátartozó
intézmények finanszírozását mindig igyekezett biztosítani.Amennyiben a Képviselő-testület korábban elfogadja, hogy a bölcsődék önálló intézményként
működjenek, akkor a szabályzat nem kerül előterjesztésre.
DR. Kovalovszki Lajos:
A 16. oldal utolsó bekezdésével kapcsolatban mi van akkor, ha az ügyeletes
orvosi gépkocsi felnőtt betegnél van, és az ügyeletes gyermekorvosért kell
mennie? Ha a szabályzat így kerül elfogadásra, akkor a Képviselő-tesstület
a felelősséget átvállalja.
A 13. oldalon szerepel, hogy az Egészségügyi Alapellátás Intézménye nem
vállalja át az ügyeleti helyettesítés megszervezését. Ezért a háziorvosok-
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nak kell a helyettesítést megszervezni? Véleménye szerint ez ellentétes
a Munka Törvénykönyvével.
DR. Varga Lajos:
Előfordulhat olyan eset is, hogy az ügyeletes orvosi gépkocsi a gyermekorvossal van betegnél, és a felnőtt ügyeletes orvosnak kell mennie a beteghez. Jelenleg ideális ügyeleti rendszer nincs. Nagy városokban sem tudják
elérni, hogy az ügyeletes orvos azonnal elérhető legyen. Előfordult több
esetben, hogy az ügyeletes gyermekorvos a saját járművét használta. Az orvosi készenléti szolgálattal több fórumot megjártak, de jobb megoldás nincs.
A gyermek készenléti szolgálatnál nincs eldöntve, hogy a társadalombiztosítás vagy az önkormányzat fizesse. A társadalombiztosítás a készenléti szolgálatot 1991.- december 31-i állapotnak megfelelően szakfeladatokat finanszíroz. Javasolta, hogy a gyermek készenléti szolgálatot az önkormányzat finanszírozza, amely egy évre 376 eFt-ot jelent.
A 13. oldalon szerepel, hogy az Egészségügyi Alapellátás Intézménye nem
vállalja az ügyeleti helyettesítés megszervezését, ez a gyermekgyógyászok
ügyeleti szolgálat helyettesítésére vonatkozik.
Dr. Kádár József:
Évtizedek óta Szentes városban ugyanaz az orvoscsoport dolgozik együtt,
és az egymás helyettesítése megoldott,
Dr. Udvarhelyi Gyula:
18_ odalon 13. fejezetben a 14-18 éves korúak szerepelnek. A 14 éven aluliak ellátása hogyan történik?
Dr. Varga Lajos:
A 14 éven aluliak orvosi ellátását a törvény írja elő, és a szabályzatban
a "A házi gyermekorvosi szolgálat"c. fejezet tartalmazza.
Dr. Kovalovszki Lajos:
A választ abban az esetben fogadta el, ha a szabályzatba rögzítésre kerül,
hogy az ügyeletes orvos a saját járművével teljesíti a szolgálatát szükség
esetén. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén, azért szavazott
nemmel, mivel az általa felvetettekben nem látott tisztán.
A Munka Törvénykönyvével kapcsolatos kérdésére a Jogi és Ügyrendi Bizottságtól kérte a választ.
Megérkezett a Képviselő-testület ülésére: Dr. Pataki Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő
Dr. Varga Lajos:
Az ügyeletes orvosnak a saját gépkocsi használatot igazgatói utasítás szabályozza.
A felnőtt készenléti szolgálatra épült a gyermek készenléti szolgálat.
A gyermekorvosi készenléti szolgálat részére külön gépkocsi biztosítása sokba kerül.
Dr. Rébeli Sz. József:
Az ügyeleti készenléti szolgálatot a jelenlegi formában kell tovább folytatni
Az orvosok a saját járművüket eddig is igénybe vették szükség esetén feladataik ellátásához.
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Dr. Kádár József:
A Munka Törvénykönyvében a pihenő idő le van szabályozva.
Dr. László Ferenc:
Az Egészségügyi Alapellátás Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzata az alkalmazottként dolgozó háziorvosokról szól.
Dr. Varga La.jos:
A házi orvosi szolgálatban közalkalmazotti orvosok, és vállalkozó orvosok
dolgoznak. A vállalkozó orvosok nem tartoznak az Egészségügyi Alapellátás
Intézményéhez. A vállalkozó házi orvos a helyettesítését maga oldja meg.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az Egészségügyi Alapellátás Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatával, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazat, 1 tartózkodás
ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
185/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Egészségügyi Alapellátás Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

H A T Á R O Z A T
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja az Egészségügyi Alapellátás
Intézményének Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Egészségügyi Alapellátás Intézményének Vezetője
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztálya

15./ Városismertető kiadvány
Előadó: Fekete N. Lajosné osztályvezető
Hevérné Juhász Anikó:
Emlékezete szerint a Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a kiadványban nagyobb cégek részére reklám részére helyet kell biztosítani, hogy
a kiadvány kevesebbe kerüljön.
Dr. Rébeli Sz. JÚzsef:
Véleménye szerint a kiadványban szereplő reklámok költségei fedezik a kiadvány költségét. Javasolta az előterjesztést a költségvetés tárgyalásakor terjesszék elő.
A Művelődési, Oktatási és Sportosztály keresse meg a nagyobb üzemeket, vál-
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lalkozókat, hogy a kiadványban reklámozhatják magukat.
Az igények és a költség ismeretében terjessze a Művelődési, Oktatási és
Sportosztály ismét elő a javaslatát.
Kérte a képviselőket, hogy aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazat, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
DR. Rébeli Sz. JÓzsef:
A javaslat elkészítéséért felelős: Fekete Hagy Lajosné osztályvezető,
határidő: 1994. január lo-e.

19./ Előterjesztés a tiszai strandfürdő villamosenergia ellátásáról
Előadó: Fajkusz Ferenc osztályvezető
Orbán István osztályvezető
Dr. Rébeli Sz. József:
Az .önkormányzatnak nem kell plusz összeget biztosítani. A városnak most.
egy lehetősége lenne a tiszai világítás javítására. A tiszai világítás a
városi világítással együtt működik. Az ottlévő trafó nem üzemeltethető
tovább, ugyanis túligény van villamosenergiára. A DÉMÁSZ vállalkozott
az új trafóállomás felépítésére. Az új trafót a DÉMÁSZ most ingyen állítja fel, ehhez az új vezetéket kell kiépíteni. A bevezetés 2.4oo eFt-ot jelent, melynek 5o %-át vállalták. A fejlesztésre a pénzösszeg az ez évi
megtakarítások folytán rendelkezésre áll.
Ferwagner Péterné dr.:
A városban van-e kivilágítatlan utca?
Sáfrán Bálint:
Szerint&nincs olyan utca Szentesen, hogy nincs közvilágítás.Olyan előfordulhat, hogy "gyér" a világítás.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
A fejlesztés 5o %-át a DÉNWSZ átvállalja.
Fajkusz FErenc:
A tiszai strandfürdő területén,hogy a villamosenergia ellátás jobb legyen,
ehhez ajánlotta fel a DÉMÁSZ a segítségét.
Ez évben lenne rá lehetőség, hogy közös beruházással a 2o KW-os légvezetéket és a trafót elhelyezzék.
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Szirbik Imre:
Javasolta, hogy este menjenek végig a Farkas Antal utcán és akkor látják,
hogy milyen a város közvilágítása. A beruházás értéknövelő beruházás.
Az előterjesztésben nincs kimunkálva a trafó és a vezeték költsége.
Pénzmaradvány lesz, kerüljön korrekt előterjesztés a Képviselő-testület
elé, hogy a város hitelt nyújt az ingatlantulajdonosok számára, a hiányzó összeg kerüljön befizetésre. A város belterületén lakossági pénzből
történnek beruházások, akkor a külterületen érdekeltek is járuljanak anyagilag hozzá. Addig nem tud ilyen előterjesztést támogatni, amíg a városban
vannak nem kellően kivilágított utcák.
Dr. Rébeli Sz. József:
A DEMASZ a támogatását csak ebben az évben nyújtja. A beruházás a város
fejlődését vonná maga után.
Kijelentette a Képviselő-testületi ülésen, hogy^semmilyen érdeke nem fűződik a tiszai strand villamosításához, mivel az Ő üdülőjében már van villany.
Azokat a szentesi polgárokat támogatnák ezzel, akik most építkeznek, vagy
ezután fognak építkezni, és nincs villamosáramuk.
Simon Tamásné:
Mérlegelje a Képviselő-testület, hogy a csongrádi Tiszapart mennyivel többet nyújt az embereknek, mint a szentesi. Az elmúlt években a szentesi Tiszapart is sokat rendeződött. A tiszai strandfürdő fejlesztése idegenforgalami szempontból sem volna hátrányos. Senkinek semmi köze, hozzá, hogy
a.Polgármester Úrnak hol van a nyaralója. Az előterjesztésről kell dönteni.
Gilicze András:
A fejlesztés a városnak újabb bevételt jelent üdülőtelkek kimérésénél?
Fajkusz FErenc:
Nem tudta, hogy az előterjesztésben hol van az inkorrektség. A határozati
javaslatban ki van munkálva, hogy milyen céllal történik a beruházás.
A fejlesztési elképzelések között nemcsak a tiszai strandfürdő fejlesztése
szerepel, hanem a város többi részének fejlesztése is.
Dr. Rébeli Sz. József:
Ha a tiszai strandfürdőn a közegészségügyi feltételeket nem tudják biztosítani, akkor be kell zárni. A városnak ezen fejlesztési lehetőséget meg kell
valósítani.
Szirbik Imre:
KErte a jelenlévőket, hogy a hozzászólásra figyeljenek oda. Azt a pénzt
hitelként adja oda a város és az ingatlantulajdonosok fizessék vissza, és
a visszafizetett összeg szolgálja a város céljainak fejlesztését, pl: Farkas Antal utca. A folytatás attól függ, hogy a tulajdonosok hajlandók-e
vállalni a költséget. A kimérendő telkek árában ez az összeg érvényesíthető.
Dr. Rébeli Sz. JDzsef:
A tiszai telkeknél nincs tulajdonjog. A telkeket a várostól bérlik. A város
tulajdonára valósítanak meg beruházást. Nem értett egyet a képviselő úr
aggodalmával. 1994. január l-e után erre a beruházásra nem lesz lehetőség,
és akkor nem lesz világítás a tiszai strandon.
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Fa.jkusz FErenc:
A képviselő úr konkrétan megemlitette felszólalásában, hogy az előterjesztés
nem korrekt. Az osztály a munkáját tisztességei végzi.
Focior János:
Névszerinti szavazást javasolt a tiszai strandfürdő villamosenergia ellátásáról.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, hogy aki az indítvánnyal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazat, 7 nem szavazat,
3 tartózkodás ellenében elfogadta.
Dr. Rébeli Sz. József:
Indokolatlannak tartotta az időhúzást, mivel véleménye szerint a képviselők
8o %-a a javaslattal egyetért.
Szirbik Imre:
A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosok részére a beruházáshoz a pénzeszközt kölcsönként nyújtja, a Közgazdasági Osztály pedig gondoskodjon annak
beszedéséről.
Dr. LÁszló Ferenc:
El kell dönteni, hogy a Fodor JÁnos képviselő úr indítványa megkapta-e a
szükséges szavazatot.
Dr. Tóth József:
A szavazás módjának megállapításához egyszerű többség kell.
Vajda JÓzsefné:.
Hozzászólásában kifejtette, hasonló helyzetben volt mint a Polgármester Úr
jelenleg, mikor a Felsőpárton a gázvezeték kiépítését végezték.
Hevérné Juhász Anikó:
A tiszai strandfürdő kérdése évek óta rendezetlen. Hitelfelvételre szerződés alapján lehet kötelezni. Szirbik Képviselő Úr a hozzászólását lassabban
mondja, hogy érthető legyen. Szentes városban nemcsak a Farkas Antal utcában
nem megfelelő a közvilágítás.
Simon Tamásné:
Több előterjesztés volt, amely egyértelmű és még sem kapta meg a szükséges
támogatást. Javasolta, hogy most a szavazás előtt vitatkozzanak.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
A névszerinti szavazáshoz nem szükséges a 2/3-os többség.
Cseuz László:
Javasolta, hogy a villamosítás költsége kerüljön a bérleti díjba beépítésre.
Dr.
Rébeli
Sz. JÓzsef:Intézményére, hogy mit tud beszedni a bérlőktől.
Bízzák
a Városellátó

4o
Cseuz László:
A jobban közművesített területért többet kell fizetni.
Fajkusz Ferenc:
A pénz a trafó elhelyezésére elegendő. A villamosenergia továbbvezetésének költségét az ott lakóknak is kell vállalni.
Vannak igatlanokjahová a vezeték már ki van építve.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Ha villamosenergia nem kerül kiépítésre a tiszai strandot látogatók
részére nem lesz víz és világítás. A városnak tenni kell annak érdekében,
hogy a tiszai strandfürdő fejlődjön.
Cseuz László:
A költségekből vállaljanak a telek tulajdonosok és a lakosság is.
Dr. Rébeli Sz. József:
A tiszai strandfürdőn nincsennek telektulajdonosok, csak bérlők.
A bérlők saját kutakkal és egyebekkel rendelkeznek. A lakosság jobb kiszolgálásáról van szó. Nagyobb tömeg a lakosság, akik a fürdőt igénybe veszik.
Cseuz László:
Javasolta, hogy a telek tulajdonos is fizessen és a strandot látogató tömeg
is.
t

Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
A belépődíj szedést más városban is megpróbálták, és nem vezetett eredményre.
A tiszai strandfürdő villamosítása ügyében most kell dönteni, mert a követező évben nem tudják ennyi összegből megvalósítani.
A villamosítás teljes költségét nem lehet a telektulajdonosokra hárítani.
Cseuz László:
KOrábban is javasolta, hogy a telekbérlők is vállaljanak a bekerülési összegből.
Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület, úgy fogalmazzon az itt szereplő összegről:
A./ Végleges visszatérítési igény nélkül a költségvetés terhére átadja,
B./ 1994. évi költségvetésében a Közgazdasági Osztály pótolja vissza az ingatlanhssználóra történő átterheléssel.
A beruházás célját nem vonta kétségbe.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Kijelentette, hogy a Képviselő Úr javaslata azt jelenti, hogy a jövő évi
költségvetést terhelik meg vele.
Orbán István:
A bérleti díjakat 2,5 szeresére kellene emelni, hogy a befektetés megtérüljön.
A Városellátó Intézménye működteti a tiszai strandfürdőt és a bérleti díjat
is az Intézmény szedi be.
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Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Szirbik Imre képviselő úr indítványáról.
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazat, 12 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.
Ferwagner Péterné dr.:
Nem volt tiszta, hogy mire történt a szavazás.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
A Képviselő-testület elfogadta, hogy névszerint szavazás legyen. A szavazás
megtörtént, névszerint mondják a neveket és hogyan szavaztak.
Szirbik Imre:
Javasolta, úgy tegyék fel a kérdési szavazásra "a beruházáshoz nyújtott önkormányzati forrást a Képviselő-testület visszterhesen,
vagy véglegesen
nyújtja". A beruházást ne kérdőjelezzék meg.
A javaslat 2/3-os többséget igényel, mivel költségvetést érint.
Drávai Gyula:
Számára nem volt érthető, mire kellett szavazni.
Dr.Rébeli Sz. József:
Kijelentette, hogy a képviselői indítványt szavaztatta meg.
A szavazás megtörtént, ezért kérte névszerint is mondják be szavazatukat.
Szabó Tibor:
Nem volt kellő információja, így nem szavazott.
Dr. Rébeli Sz. József:
Szerinte nem követnek el törvénysértést, ha utólag mondják be névszerint
hogyan szavaztak.
Dr. Tóth József:
Névszerint szavazásnál olvani kell a nevet és a képviselő mondja hogyan
szavaz.
DR. Rébeli Sz. JÓzsef:
A határozati javaslatban szerepel, hogy a 3 millió Ft a költségvetésben
átcsoportosítható legyen, hogy a DÉMÁSZ által nyújtott lehetőségeket igénybe vegyék.
Dr. Drávai Gyula:
Nem tiszta számára, hogy mire kell szavazni?
Dr. Tóth József:
Az eredeti írásban kiadott határozati javaslatra kell szavazni.
/Szcszerint felolvasta az írásban kiadott határozati javaslatot./
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Cseuz László:
A pénzt mikor kell átadni?
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Ez évben kell a pénzeszközt átadni a beruházás megvalósításához.
Dr.
Tóth József:
Névszerint
olvasta a képviselőket, akik az alábbiak szerint szavaztak:
Cseuz László igen, Dr. Drávai Gyula igen, Ferwagner Péterné dr. igen,
Fodor JÁnos igen, Geréby József igen, Gilicze András igen, Hevérné Juhász
Anikó igen, Horváth István igen, Dr. Kádár József igen, Dr. Kovalovszki Lajos tartózkodott, László Béla nem szavazott, Dr. László Ferenc nem,
Dr. Nagy István igen, Dr. Pataki Tamás igen, Dr. Rébeli Sz. Tamás igen,
Simon Tamásné igen, Dr. Stern Sándor tartózkodott, Szabó Tibor nem szavazott,
Szirbik Imre tartózkodott, Udvarhelyi Gyula igen, Vajda JÓzsefné igen,
Dr. Rébeli Sz. József igen.
A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazat, 1 nem szavazat,
3 tartózkodás, 2 képviselő nem szavazott ellenében nem fogadta el.
Szirbik Imre:
A jegyzőkönyv számára kérte rögzíteni, hogy a szavazatával nem a beruházás
meghiúsítását kívánta, hanem a város pénzét végleges jelleggel erre a célra
ne használja fel, amennyiben a Képviselő-testület a visszterhességet fogadja
el^máris indítható.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Jegyzőkönyvbe kérte foglalni, hogy Szirbik Imre képviselő úr szavazata,
ill. álláspontja egyértelműen megakadályozza azt a pénzügyi támogatást,
amit a város részére felajánlottak. A DÉMÁSZ a támogatását a jövő évben
már nem biztosítja.

21./ A magyartési volt Tanácsháza értékesítése
Előadó: Orbán István

osztályvezető

DR. Rébeli Sz. JÓzsef:
A Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi a magyartési Tanácsháza. A magyartésiek a jövőben is a városhoz akarnak tartozni. Nem értenek egyet az elszakadással. Nem tudja, hogy a 22 ember az épületet, hogy fogja karbantartani.
A magyartési lakosok igényét is figyelembevéve nehéz dönteni.
Fodor János:
A magyartésiek részéről tovább folyik az aláírás gyűjtés, ezért javasolta,
hogy a Képviselő-testület a napirendről vegye le.
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DR. Rébeli Sz. JÓzsef:
Az ingatlan megvásárlója szolgálatást akar az ingatlanban folytatni.
Cseuz LÁszló:
Megfelel-e a valóságnak, hogy a vevő idegenforgalmi célra akarja megvásárolni az ingatlant? Érvényes-e az a rendelkezés, hogy sportpályát nem lehet
megszüntetni?
Dr. Rébeli Sz. József:
Elhangzott a képviselői indítvány, hogy a napirendről kerüljön az előteresztés levételre. Kérte, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazat, 3 nem szavazat
ellenében elfogadta.

22./ Dr. Demeter Attiláné vezetői megbízásának visszavonása
Előadó: Dr. Rébeli Sz. József polgármester
DR. Rébeli Sz. József:
Az intézményt a Megyei Önkormányzat részére átadják, így a vezetői megbízást
vissza kell vonni.
Ferwagner Péterné dr:
Licsicsányi Mihály megbízásának visszavonása miért nem szerepel az előterjesztések között?
Dr. Demeter Attiláné munkajogi helyzete, hogyan változik?
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Licsicsányi Mihály igazgató megbízatása az iskola átvétel időpontjában
lejárt, így róla nem kell dönteni.
Dr. Tóth József:
A Kisegítő Iskola és a Nevelő Otthon 1994. január 1-vel átkerül a Megyei
Önkormányzathoz. Ezért Dr. Demeter Attiláné megbízását vissza kell vonni.
Dr. Demeter Attiláné továbbra is a iskolánál marad. Az igazgatói állásra
a Megyei Önkormányzat pályázatot ír ki, és Dr. Demeter Attiláné pályázhat
az igazgatói állásra.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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186/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Dr. Demeter Attiláné vezetői megbízásának visszavonása
H A T Á R O Z A T
Szentes Város önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/1993.
/XI.18./ Kgy sz. és az ehhez kapcsolódó 171/1993. /XI.25./
KT sz. döntésére DR. D E M E T E R
ATTILÁNÉ
/Szül: 1952. o6.23., anyja neve: Botka Zsuzsanna, Szentes,
Drahos u. 3. szám alatti lakos/ a Horváth Mihály Utcai
Általános Iskola igazgatójának vezetői megbízását - figyelemmel az 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. /5/ bekezdésére 1993. december 31-ével
v i s s z a v o n j a .
E vezetői megbízás visszavonása közalkalmazotti jogviszonyát
nem érinti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
A határozatról értesítést kap:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Dr. Demeter Attiláné Szentes, Drahos u. 3.
Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szeged
Csongrád Megyei TÁKISZ Szeged
Horváth Mihály Utcai Általános Iskola Szentes
Szentes Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Osztálya
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága

23./ Négyesi Dános igazgatói megbízásának visszavonása
Előadó: Dr. Rébeli Sz. József

polgármester

Cr. László Ferenc:
Miért nem történt meg NÉgyesi János igazgatói megbízásának visszavonása
korábban?
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Az ingatlannyilvántartási bejegyzés hosszabb időt vett igénybe és az eljárások lefolytatása után lehet a megbízatást visszavonni.
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DR. Tóth József:
Munkajogi kérdésben tcbb dolog még az egyházi iskoláknál nincsen tisztázva.
A minisztérium illetékes osztályvezetője szerint ebben a kérdésben a költségvetési törvény dönt.
Dr. Rébeli Sz. JÓzsef:
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
e g y h a n g ú l a g
elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
187/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Négyesi János igazgatói megbízásának visszavonása
H A T Á R O Z A T
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
22/1993. /III.26./ KT sz. és a 94/1993. /VII.2./ KT sz.
határozatában foglaltakra, N É G Y E S I
JÁNOS
/szül: 194o. o8.o3., anyja neve: Tihanyi Erzsébet,
Szentes, HOnvéd u. 3. szám alatti lakos/ a Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola - korábban Erzsébet téri Általános Iskola - igazgatójának vezetői megbízását - figyelemmel az 1992. évi XXXIII. tv. 23. §. /5/ bekezdésére 1993. december 31-vel
v i s s z a v o n j a , mivel a működtető és így a kinevezési jogkört gyakorló a Szent Anna Katolikus Fcplébánia.
E vezetői rrec£ízás visszavonása közalkalmazotti jogviszonyát
nem érinti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vezetői megízás visszavonásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
A határozatról értesítést kap:
1./ Négyesi János igazgaltó Szentes, HOnvéd u. 3.
2./ Szent Anna Katolikus Főplébánia - Szentirmay Endre
c.esp. plébános
3./ Csongrád Megyei TÁKISZ Szeged
4./ Szentes Város Polgármestere
5./ Polgármesteri Hivatal Oktatási,Művelődési és Sport Osztálya
6./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
7./ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Szentes
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Dr. Rébeli Sz. József:
A Csm-i VIZMÜ Vállalatnál egyeztető megbeszélés volt az alapítókkal együtt.
Az alapítók véleménye, hogy önkormányzati vállalatot hoznak létre. Azok
a részt vevők, akik nem írták alá az önkormányzati vállalat létre hoz ását
a vagyonrészükért perlik a vállalatot. A vállalat, addig nem önkormányzati
vállalat, míg az önkormányzati vállalat nem kerül megalapításra. A vállalatból kilépők a vállalati üdülőket akarják vagyonukhan kivinni. A maradók viszont egyéb formában akarják a kilépők igényét
kielégíteni. A maraoó részt vevőknek be kell adni a Bírósághoz az önkormányzati vállalat alapítására vonatkozó okiratot. A Képviselő-testületnek
a VÍZMŰ Vállalatba igazgatótanácsi tagot kell választani.
Hevérné Juhász Anikó:
A VIZMU Vállalatba igazgatótanácsi tagnak Dr. Rébeli Sz. József polgármestert javasolta.
Dr. Rébeli Sz. József:
KErte a képviselőket, aki egyetért Hevérné Juhász Anikó javaslatával,
szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 2o igen szavazat, 2 tartózkodás ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
188/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: Csm-i VÍZMŰ Vállalatba igazgatótanácsi tag delegálása

H A T Á R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
DR. RÉBELI SZ. JÓZSEF
polgármestert
bízza meg, hogy a Csongrád Megyei VÍZMŰ Vállalat
igazgatótanácsában Szentes Várost képviselje.
A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Csongrád Megyei VÍZMŰ Vállalat Szentes
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Dr. Rébeli Sz. József:
Amennyiben DR. Antall József miniszterelnök temetésére kellő számú jelentkező lesz, úgy kedvezményes áron - 4oo,- Ft-os önköltségi díj megtérítése
mellett - buszt indítanak.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Dr. Antall JÓzsef végakaratának
megfelelően koszorút nem küldenek, hanem a koszorú értékét az általa megjelölt számlára utalják át.
December 18-án 17 óra 3o perckor a Szent Anna Római Katolikus Templomban
Dr. Antall József miniszterelnök emlékére megemlékezés lesz, melyre a
Képviselő-testületet meghívta.
Hevérné Juhász Anikó:
A mai Képviselő-testületi ülésen többször előfordult, hogy fontos kérdésben ismételten szavaztak. Úgy gondolta, hogy nem névszerinti szavazással
a tiszai strandfürdő villamosítása ügyében, szavazzanak újra.
LÁszló Béla:
Az előterjesztés az asztalára volt téve, így rövid idő volt átgondolni.
Név nélkül a tiszai strandfürdő villamosítását megszavazta volna. Szirbik
Imre képviselő úr indítványa is jó volt, hogy a város kapja vissza az
összeget.
Szirbik Imre:
Azért kérte, hogy a beruházásban, mint célban külön szavazzanak, mert az
2/3-os. A város az összeget visszakérje,az egyszerű többséget igényel.
Javasolta, hogy a pénz odaadásában és a beruházás indításában most döntsenek. A Közgazdasági Osztály gondoskodjon róla, hogy kikre és hogyan lehet ráterhelni, illetve hogy erre nincs lehetőség. A városnak a pénz.
visszaforgatására minden lehetőséget meg kell ragadni.
Dr. Rébeli Sz. József:
Elhangzott Hevérné Juhász Anikó indítványa, hogy nyiltan szavazzanak módosítás nélkül. Kérte, hogy aki egyetért és megszavazza, azt hogy a költségvetésben az átcsoportosítás megtörténjen, szavazzon. Ugyanezt mondja,
hogy majd a visszaszerzés kérdésében döntsenek, hogy visszakérjék-e, vagy
milyen formában kérik vissza.
A tiszai strandfürdő villamosítása ezen
összegben csak ebben az évben
valósítható meg.
Első kérdés az, hogy a költségvetésben ezen megtakarítás erre a célra fordítható, a beruházás indítható. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot
kodás ellenében elfogadta.

21 igen szavazat, 1 tartóz-

•Dr. Rébeli Sz. József:
Elhangzott Szirbik Imre képviselő úr javaslata is, hogy a költségvetés
teljesmértékben vállalja magára. Továbbá készüljön előterjesztés, hogyan
és mennyi összeget lehet áthárítani a telek tulajdonosokra, vagy a lakosságra.
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Geréby József:
Nem tartotta szükségesnek a szavazást, mert az egész csak a költségvetés
terhe lehet.
Dr. Rébeli Sz. József:
Kérte a Képviselőket, aki egyetért azzal, hogy keresik a módját, hogyan
háríthatják át, melyre a Közgazdasági Osztály javaslatot készít, szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazat, 4 nem szavazat, 3 tartózkodás, 1 fő nem szavazott ellenében elfogadta.

189/1993. /XII.17./ KT
Tárgy: A tiszai strandfürdő villamosítása

H A T A R O Z A T

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a közvilágítás szakfeladaton 1993-as költségvetési évben képződő megtakarítást maximum! 3.ooo eFt
értékhatárig forrásátadás címán a DÉMÁSZ részére adja át.
A forrásátadás a tiszai partfürdő villamosenergia ellátására kell fordítani.
A kiépítés végrehajtását a Műszaki Osztálynak kell ellenőrizni .
A Közgazdasági Osztály készítsen előterjesztést, hogyan
és mennyi összeget lehet áthárítani a bérlőkre, vagy a
lakosságra.
A határozatról értesítést kapnak:
1./ OEMASZ Hódmezővásárhely
2./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Dr. Rébeli Sz. József:
Az év utolsó testületi ülésén a karácsonyi ünnepek előtt, nagy tisztelettel
megköszönte a testület minden tagjának egész évi munkáját. Mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánt családja és barátai körében. A jövő évi munkához
mindenkinek jó erőt és egészséget kívánt. A Képviselő-testület ülését 21 óra
2o perckor bezárta.

jegyző
Ferwagraer Péterné dr
jegyzőkönyv-hitelesítők

