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dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas
Zoltán és Gellai József alpolgármesterek
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné,
Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, dr. Koleszár József,
dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Pocsaji
Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı, Demeter László a
szarvasi Rendırkapitányság vezetıje, Auer
György a gyomaendrıdi rendırırs vezetıje,
a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi,
a gyomaendrıdi társadalmi és pártszervek,
gazdálkodó egységek, valamint az intézmények megjelent képviselıi, továbbá az érdeklıdı lakosság.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolta Hunya Lajos és Jenei Bálint képviselıket, mely javaslattal a testület egyetértett.
Szintén javaslatot tett a testületi ülés napirendjére. Ennek
megfelelıen:
l./

Tájékoztató a Szarvasi Rendırkapitányság Gyomaendrıdi
Tiszti ırsének tevékenységérıl, fejlesztésének elképzeléseirıl
Elıadó: Auer György r. százados

2./

Bejelentések
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A képviselı-testület tagjai a napirendi javaslattal egyetértettek, más javaslat nem hangzott el.
Elmondta a polgármester, hogy a június 4-i ülés óta június 6án a Békés Megyei Víz és Csatornamő Vállalatnál járt, ahol szó
volt Gyomaendrıd város ivóvízellátásáról, illetve a vízmő vállalat jövıbeni elképzeléseirıl.
Június 7-én felkereste a Hungária Biztosító vezetıje, aki elmondta, hogy egy kirendeltséget szeretnének a városban beindítani.
Június 09-én a jegyzıvel közösen részt vettek a katolikus egyház szentmiséjén. Június 10-én az Ügyrendi és Jogi Bizottság
ülésén vett részt. A Béke Tsz elnöke hozott egy vendéget, egy
kaliforniai, magyar származású urat, aki a város endrıdi területén szeretne különbözı vállalkozásokat beindítani.
A beszámoló után átadta a szót az alpolgármestereknek és bizottsági elnököknek.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a június 4-i
ülésen felvetette a Nagy Sándor utcai lakók szennyvízelvezetési gondját, melyre azonban az ülésen nem kapott választ. Kérte, hogy a jelenlegi ülésen kapjon megfelelı, a lakosság számára is megnyugtató választ.
Gellai József alpolgármester röviden beszámolt arról, hogy az
Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésein milyen témákat tárgyalt. A
hozott döntéseikrıl a bejelentések között szeretné tájékoztatni a testületet. Javasolta, hogy a Fı úton lévı orvosi rendelınél kijelölt gyalogátkelıhelyet helyezzenek el.
Miután a képviselı-testület tagjai közül másnak a napirendek
tárgyalása elıtt nem volt bejelentése, így a polgármester felkérte Auer György r. századost, amennyiben szóbeli kiegészítéssel kíván élni, úgy azt tegye meg.
Auer György r.százados néhány adattal kívánta kiegészíteni az
írásos tájékoztatót. Elmondta, hogy a közterületi rendıri intézkedések száma az 1990. elsı öt hónapjához viszonyítva 10-20
%-os emelkedést mutat. Sajnos a közlekedési balesetek száma,
ezen belül a halálos kimenetelő balesetek száma is - emelkedett.
Elmondta továbbá hogy sajnos egyre növekednek azok a bőncselekmények, melyeket nem tudnak felderíteni. Az utóbbi idıben
egyre növekednek az iskolák, közintézmények feltörésére irányuló bőncselekmények.
A tájékoztatóban szó van az igazgatásrendészet fejlesztésérıl.
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Bíznak benne, hogy ezzel a lakosság igazgatásrendészeti ellátása kedvezıen javul.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést. Kérte a testület tagjait, amennyiben van kérdésük, észrevételük az elıterjesztéssel kapcsolatban, úgy tegyék fel.
Hornok Lajosné képviselı a bőnügyi csoport hétvégi és éjszakai
ügyelete iránt érdeklıdött.
Demeter László kapitányságvezetı elıl járójában megköszönte a
lehetıséget, hogy az ülésen részt vehet. Elmondta, hogy testület elé került anyagot elızetesen az elıterjesztıvel megbeszélték, azt ismeri. Úgy érzi tükrözi az anyag a városban meglévı gondokat. Ma már nincs a rendırségi munkának olyan része,
amely a városban ne mőködne. A bőnügyi ügyeleti szolgálatot
Szarvasról biztosítják. Természetesen kisebb súlyú cselekményeknél nem mozgósítanak nagyobb apparátust. 1991. július létıl a körzeti megbízotti szoltálat terhére kívánják a nyomozó
tiszthelyettesi állományt növelni, Gyomaendrıdön is megerısíteni a bőnügyi nyomozói szolgálatot. Természetesen mindezen
intézkedések lakossági érdekeket szolgálnak.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólásában az iskolai betörésekre irányította rá a jelenlevık figyelmét. Megítélése szerint sőríteni kellene az iskolák és egyéb közintézmények környékén az éjszakai járırözést. Sajnos az iskoláknak nincs arra
fedezetük, hogy komoly biztonságtechnikai berendezéseket vásároljanak. Aziránt érdeklıdött, hogy miért szeretik jobban az
ismeretlen tettesek elleni feljelentést, mint amikor már magát
a tettest is elfogják az állampolgárok. Ezen állítását példával is alátámasztotta. Megítélése szerint a betöréseket a sőrőbb járırözéssel meg lehetne elızni, illetve jelentısen lehetne csökkenteni az ilyen jellegő bőncselekmények számát.
Demeter László válaszolva elmondta, hogy sajnos a rendıri munka hatékonyságát nagymértékben befolyásolja a hírközlési lehetıségek korlátozott volta. A rendelkezésre álló technikai felszerelések elavultak, rosszak. Egyetértett azzal, hogy a járıri szolgálatot erısíteni kellene, sajnos azonban létszám
gondjaik vannak. Több gondot kellene fordítani a közlekedési
járırözésre, ellenırzésre is. A bőncselekmények megelızésében,
a különbözı szabálysértések elkövetésében jelentıs szerepet
kapnak a járırözı rendırök.
A rendıri munka szervezésében vannak különbözı elképzelések,
de azokról még nem kívánt szólni.
Mindenesetre amint lehetıség nyílik rá, a létszámot növelni
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kívánják, elsısorban a közlekedési szolgálat területén.
Dr. Frankó Károly polgármester a bőncselekmények elszaporodása
mellett igen komoly problémának tartja a városban eluralkodó
közlekedési szabálytalanságokat. Sajnos egyre több a gyorshajtás, illetve a motoros fiatalok randalírozása. Megoldásnak
mindenképpen azt látná, ha a fıbb közlekedési utak mentén a
csúcsforgalomba több rendır járırözne a frekventáltabb területeken. A rendırök jelenléte mindenképpen gátló hatású lenne.
Bátori Gyula képviselı az önkéntes rendıri szolgálatról szeretett volna hallani néhány szót, illetve arról hogyan kerülnek,
illetve kerültek kiválasztásra az önkéntes rendırök. Felhívta
a figyelmet arra is, hogy a korábbi években nem voltak mindig
törvényesek az önkéntes rendırök által tett intézkedések.
Hunya Lajos képviselı hozzászólásában elsısorban a közbiztonság helyzetérıl kívánt szólni. Tőrhetetlennek tartja, mondta,
hogy a segédmotor kerékpáros oktatásokat az oktatásra jogosult
szervek a lakott területeken, fıleg pedig kisgyermekes családok által lakott területeken végzik, veszélyeztetve ezzel az
ott lakók biztonságát, nem utolsó sorban pedig a nyugalmát is.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester aziránt érdeklıdött, hogy az
önkéntes rendırök milyen jogosítványokat fognak kapni, milyen
intézkedéseket tehetnek.
Demeter László a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a rendırségnél tervezik egy alapítvány létrehozását, mellyel a körzet rendırségének technikai felszereltségét kívánnák javítani.
Az alapítvánnyal kapcsolatos elképzelésekrıl késıbb szívesen
tájékoztatná a testület tagjait.
A felvetett kérdésekkel kapcsolatosan elmondta, hogy a rendıri
jelenlét kedvezı hatásával maximálisan egyetért. Közterületi
szolgálat nélkül a bőnüldözés elképzelhetetlen, ennek a szolgálatban van leginkább megelızı szerepe. Egyetértett azzal a
felvetéssel. hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalom idejére
meg kell keresni a lehetıséget a járırözésnek. Az önkéntes
rendırök beállításával kapcsolatban elmondta, hogy azok valóban önkéntes alapon vállalják el a feladatot. Ezek az önkéntes
rendırök elsısorban a járırözı rendırök mellett teljesítenek
majd szolgálatot. Kérte a testület tagjait, amennyiben az önkéntes rendırök tevékenységével kapcsolatban jogszabályt sértı
intézkedéseket tapasztalnak, úgy azt szíveskedjenek jelezni a
rendıri szervek felé.
A Hunya úr által felvetettekre válaszolva elmondta, hogy az
oktatással kapcsolatos teendık nem tartoznak a rendırség ha-
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táskörébe. Más kérdés az, ha egy szervezet magára vállalja a
fiatalok oktatását,akkor kötelességévé kellene tenni az oktatási feltételek megteremtését is. Sajnos a rendırségnek nincs
lehetısége ezekbe a kérdésekbe beleszólni. A rendırség csak
ellenırzési tapasztalatait jelezheti az oktató szervek felé.
Auer György r.százados a Demeter úr által elmondottakat néhány
szóban kiegészítve elmondta, sajnos a sebesség túllépések bizonyításához nem rendelkeznek sem ık, sem a szarvasiak megfelelı eszközökkel. Emellett a sebesség túllépéseket elsısorban
fiatalkorúak hajtják végre, többnyire olyanok, akik ellen semmit sem tudnak tenni.
Elmondta, hogy Gyomaendrıd városban ll fı lát el egyenruhás
közterületi szolgálatot, azonban tudni kell azt is, hogy
Gyomaendrıd illetékességi területéhez tartozik Hunya,
Dévaványa, Ecsegfalva is. Ebbıl következik, hogy éjszakai járırszolgálatot Gyomaendrıdön két rendır végez, de ennek a két
embernek Nagylapostól, Öregszılıtıl a város másik végéig kell
járırszolgálatot teljesítenie. Állandó rendıri szolgálatot sehova sem tudnak biztosítani.
Mindemellett még vannak olyan központi feladatok, ahova nekik
is biztosítani kell rendırt.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı aziránt érdeklıdött, hogy a pápa közelgı látogatásának rendıri biztosításához kell-e embert adnia
a helyi rendırırsnek, illetve ki finanszírozza ezt.
Hunya Lajos képviselı tőrhetetlennek tartja azt az állapotot,
hogy Szarvason vannak a nyomozó tisztek, míg a nyomozó kutya
Békéscsabán. Nem lenne-e célravezetıbb, hogy Szarvason is lennének ilyen kutyák? Felvetette, hogy a rendırségnek kapcsolatot kellene létesíteni a honvédséggel és így a rendır mellett
katona is teljesíthetne közterületi szolgálatot.
Demeter László válaszában elmondta, hogy a pápa látogatásának
biztosításához kiszabott kontingenst csak úgy tudják teljesíteni, ha a körzetbıl a rendırök jelentıs részét elvezénylik.
A kutyával kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy egyegy ilyen kutya kiképzése 100 ezer forintba kerül. Ugyanakkor
ezeknek a kutyáknak ma már elsısorban szagkiválasztási szerepük van. Betörıt manapság már nem igen fognak. A rendırkutyáknak nem is az elfogás lenne a feladatuk, elsısorban a nyomozás
tervezéséhez adnak segítséget. Ezek a rendır kutyák három mőszakban szolgálnak., illetve a gazdáik. Ahhoz hogy Szarvason
vagy Gyomaendrıdön egy kutya bázis legyen, ahhoz legalább 9
emberre lenne szükség. Ha kapnának létszámot, akkor sem erre
fordítanák, hanem elsısorban Gyomaendrıd és Szarvas közterüle-
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ti szolgálatának fejlesztésére. A honvédséggel kapcsolatos
felvetésre elmondta, hogy ez magasabb szintre tartozik, azonban nem tartja valószínőnek, hogy realizálódjék. Mindez alkotmányjogi kérdés.
Kruchió Lajos képviselı örvendetesnek találta, hogy a
gyomaendrıdi adatok az országos átlagnál kedvezıbbek. Végtelenül elkeserítınek ítélte meg, hogy míg a bőncselekményekbıl
eredı kár meghaladja a 20 milliárd forint, addig a kormányzat
a bőnüldözı szervek segítésére 30-40 millió forintot áldozott
fel. Indokoltnak tartaná a mőszaki felszereltség javítását a
rendırségnél.
Megítélése szerint a bőncselekmények elkövetıinek a büntetése
sem elég súlyos, a kiszabott büntetésnek nincs visszatartó hatása.
Vagy nagyobb hatáskört kellene adni az intézkedı rendıröknek,
vagy a büntetéseknek kellene súlyosabbnak lennie.
Gellai József alpolgármester az alkoholistákkal szembeni szigorúbb szankciók bevezetését javasolta.
Babos József az önkéntes rendırökkel kapcsolatban elmondta,
hogy ı maga is önkéntes rendır volt, de fegyelmet is tudtak
tartani.
Megítélése szerint nem csak emberi jogok vannak, de van állampolgári kötelesség is.
Fekete Elemér az SZDSZ helyi szervezetének ügyvivıje elmondta,
hogy a szabad demokraták feltétlen a profi, jól megfizetett és
jól felszerelt rendırség hívei. Az önkéntes rendıri hálózattal
kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi években az volt a tapasztalatuk, hogy nem a leginkább alkalmas emberek jelentkeztek erre a feladatra.
Dávid István az MSZMP Endrıdi Alapszervezete ügyvivıje kérte,
hogy a szolgálatban lévı rendırök a szolgálati idejük alatt
legyenek következetesek és határozottak.
Demeter László kapitányság vezetı elmondta, hogy a maga részérıl ı is a profi rendırség híve, önkéntes rendırökkel a bőnüldözést soha nem fogják megoldani. Néhány gondolatot elmondott
még a rendıri munkával, a rendırségi statisztikákkal kapcsolatban, majd ismételten megköszönte a lehetıséget, hogy részt
vehetett az ülésen.
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend tárgyalásának lezárása elıtt megköszönte mind a szarvasi, mind pedig a

7
gyomaendrıdi rendırırs vezetıinek a jelenlétet, az elhangzott
szóbeli kiegészítéseket és a kérdésekre adott választ.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a tájékoztatót határozattal fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Szarvasi
Rendırkapitányság Gyomaendrıdi Tiszti ırsének tájékoztatóját a tiszti ırs létrehozása óta eltelt idıszak tevékenységérıl elfogadja.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a képviselı-testület áttért a bejelentések tárgyalására.
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola igazgatói álláshelyére két pályázat érkezett be Hajdú László tanár és R.Nagy János megbízott igazgató részérıl. Az ezzel
kapcsolatos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Frankó Károly kérte a képviselı-testületet amennyiben az
elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés nincs, úgy foglaljanak
állást a határozati javaslatról.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület 18 szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1991./VI./12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi
LXV. törvény II. fejezete 10. §-ának b. pontja értelmében, valamint a fentiekben jelzett rendelet érvényesítése értelmében R. Nagy Jánost (szü.: Gyoma,
1952. május 13.) 1991. augusztus 01-étıl 1996. július 31-ig kinevezi a gyomaendrıdi 617. számú Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola igazgatójának.
A kinevezett igazgató személyi alapbérét 24.500
Ft/hó ban, valamint 3.500 Ft/hó igazgatói pótlékban
állapítja meg.
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Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a kinevezés elkészítésére.
Határidı: 1991. augusztus 1.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A kinevezés után a polgármester néhány szóban szerette volna,
ha a testület visszatér a sportcsarnok ügyére. Elmondta, hogy
a napokban megkereste Varga Lajos úr Budapestrıl aki elmondta,
hogy augusztus hónapban a csarnok üzembe helyezése esetén megrendezhetnének egy magyar-francia-izraeli atlétikai versenyt.
Természetesen ez csak abban az esetben valósulhatna, meg ha a
csarnokból az aminocellt azonnal eltávolítanák. Mindez azt jelentené, hogy az igazságügyi szakértıi eljárást felmondanák.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy az elızetes igazságügyi szakértıi véleményt elkészítették, azonban az Orosházi
Állami Gazdaság kérte, hogy a Tiszai Vegyi kombinát is végezhessen vizsgálatokat. Így a vizsgálat elkészülte után egy ismételt igazságügyi szakértıi vizsgálat következik. Tehát mindebbıl következik, hogy az eljárás még igen hosszadalmas lesz,
hiszen mindaddig, amíg a közjegyzı az ügyet nem zárja le, addig a csarnokhoz nem lehet hozzányúlni. Megfontolandó - mondta, hogy esetlegesen felmondják a bizonyítási eljárást és a
csarnokot a korábban már testület elé tárt szempontok alapján
helyreállítják, aminek a költsége kb. 4-5 millió forint, vagy
folytatják az eljárást. A februárban testület elé terjesztett
anyagból is kitőnt, hogy a hıszigetelésbıl adódó problémák
helyreállítási költsége, melyet esetlegesen az OCG megtérítene
kb. 500 ezer forint. A helyreállítási költség többi része az
eredeti terv szerinti helyreállításból adódna.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester megítélése szerint minél
elıbb használhatóvá kell tenni a csarnokot. Megítélése szerint
nincs olyan felelıs a tornacsarnok ügyében, aki szándékosan
akart volna kárt okozni.
Martinák Csaba képviselı véleménye szerint a felelıst csak meg
kellene keresni, de a csarnokot minél elıbb üzembe is kell helyezni.
Hunya Lajos képviselı amellett foglalt állást, hogy nem pereskedni kellene, meg kellene keresni az Orosházi Állami Gazdaságot, hogy valamennyi összeggel járuljanak hozzá a helyreállításhoz.
Ha nem megy, akkor kellene csak pereskedni.
Bátori Gyula képviselınek az volt a véleménye, hogy a lakosság
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sokat tett a csarnokért, éppen ezért a lakosságot igen is érdekli kik a felelısek. A maga részérıl a jogi úton való tisztázást tartja elképzelhetınek.
Dr. Frankó Károly polgármester arra hívta fel a figyelmet,
hogy nem bőnügyben nyomoztatnak, megítélése szerint nincs idı
várni akár öt évet is.
Dr. Kulcsár László képviselı, mint a csarnok jogi útra terelésének kezdeményezıje a maga részérıl soha nem volt az ellen,
hogy a csarnok minél elıbb üzemeljen, csupán mint jogász ezt
az utat látja járhatónak. A bizonyítékok elenyészését nem engedhette meg, mint jogász. Mindenesetre a testület bölcsességének kell eldöntenie, hogy ezt az utat tovább folytatják-e,
vagy leállítják az igazságügyi szakértıi eljárást, és ezzel
minden nemő felelısség áthárítási, vagy kártérítési igénytıl
el kell állni.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint a csarnok kérdését
lehet politikai kérdésként kezelni és akkor a végén esetlegesen néhány százezer forintot vissza kap az 5 millió forintból
a város, vagy kezelheti úgy is, hogy az ifjúság sportolási lehetıségét biztosítani akarják minél hamarabb. Véleménye szerint semmiképpen sem politikai kérdésként kell kezelni. Mint
testnevelı azon a véleményen van, hogy fogjanak hozzá a csarnok felújításához.
Jenei Bálint képviselı szintén azon a véleményen van, hogy a
csarnokot minél elıbb üzembe kell helyezni, azonban azt is
szükségesnek ítéli meg, hogy a csarnokkal kapcsolatos dolgok
tisztázódjanak. A maga részérıl, ismerve a körülményeket, úgy
gondolja, hogy az Orosházi Állami Gazdaság nem csupán néhány
száz ezer forint megfizetésére kötelezhetı, megítélése szerint
a költségek felét kellene viselnie legalább. Ugyanakkor a mőszaki osztály által kidolgozott 4-5 millió forint költséget is
magasnak találta. Meggyızıdése, hogy lennének vállalkozók,
akik olcsóbban meg tudnák oldani. Ismételten hangsúlyozta,
hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a csarnok
mihamarabb üzemképes legyen, de tisztázni kell egyszer, s mindenkorra ezt az ügyet.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, elsısorban azért került a
szóbeli bejelentések között napirendre e téma, mert a közvélemény várja a tájékoztatást.
Pocsaji Zsolt képviselı aziránt érdeklıdött, hogy amennyiben a
testület úgy foglalna állást, hogy a peres eljárástól eláll,
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van-e rá fedezet, hogy a helyreállítási munkákat elvégezzék?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezés idıszakában is számítani kellett erre. Az
összeg fedezése a tartalékalapból képzelhetı el.
Dr. Koleszár József képviselı megítélése szerint rendeltetésszerő használatra alkalmassá kell tenni. Szakmai dolgokról
nincs értelme vitáznia a testületnek.
Dr. Frankó Károly polgármester végezetül elmondta, hogy a döntés meghozatalához nincs sok ideje a testületnek, mivel a Varga úrnak a választ meg kell adni, mert amennyiben
Gyomaendrıdön nem lehet megrendezni a versenyt, úgy Békéscsabán fogják megrendezni.
A vitából azonban arra a következtetésre jutott, hogy tovább
folytatják a jogi eljárást.
Ezt követıen a testület áttért a következı bejelentés megtárgyalására, melyet a polgármester szóban terjesztett a testület
elé.
Elmondta, hogy Békés Megye Képviselı-testületének fıjegyzıje
megkeresésében tájékoztatta, miszerint a kormány tervezi a
szabadfoglalkozású közjegyzıségek visszaállítását. Levelében
kérte a fıjegyzı, hogy tájékoztassuk, miszerint az önkormányzat az új típusú közjegyzıségek mőködéséhez szükséges tárgyi
feltételek megteremtéséhez segítséget tud-e nyújtani, illetve
tájékoztatást kért a fıjegyzı arról is, szükségesnek látja e
az önkormányzat a közjegyzıi hivatal visszaállítását.
A polgármester véleménye szerint a testületnek támogatni kell
a közjegyzıség visszaállítását.
Az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselı-testületnek észrevétele, javaslata nem volt, így szavazást követıen az alábbi
határozat született 18 igen szavazattal.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
közjegyzıi hivatalok ismételt létrehozásával. A közjegyzıi hivatal létrehozásához szükséges feltételek
megteremtésében a megyei önkormányzatot támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot Békés
Megye Képviselı-testülete fıjegyzıjével közölje.
Határidı: 1991. június 25.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Déli Autópálya
megépítésére kft. alakult, melyhez Békés megye településeinek
jelentıs része csatlakozott. Az autópálya Mezıberénytıl délkeletre fog húzódni, 1995-re fogják átadni. A Kft.-be való belépés alsó összeghatára 100 ezer forint. Amennyiben a testület
ma úgy határoz, hogy belép, akkor Gyomaendrıd az alapítók között lesz.
Kérte a testületet, mondjanak ezzel kapcsolatban véleményt.
Hunya Lajos képviselı aziránt érdeklıdött, hogy mit hoz, és
mit visz ez a Kft.-be való belépés a városnak?
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy mindez egyelıre
csak elvisz a várostól, azonban amennyiben megvalósul, úgy
forgalom szempontjából igen sokat jelentene.
Pocsaji Zsolt képviselı javasolta a testületnek, hogy a Kft.be történı belépést támogassák.
Dr. Frankó Károly polgármester a fentieknek megfelelıen javasolta a tisztelt testületnek, hogy határozatban foglaljanak
állást a Déli Autópálya Kft.-be való belépés ügyében.
A képviselı-testület 17 szavazattal l tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Déli Autópálya Kft.-be tagként 100.000 Ft összeggel belép.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a belépéssel kapcsolatos teendıket végezze el.
Utasítja a pénzügyi csoportot, hogy a 100.000 Ft-ot
a tartalékalap terhére könyvelje el.
Határidı: azonnal, illetve június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
elmondta, hogy a megyében immár hagyománnyá vált, hogy minden
évben cigány napokat rendeznek. A korábbi években a tanács ehhez anyagi támogatást is nyújtott, kb. 20.000 Ft értékben.
Javasolta a testületnek, hogy a 20.000 Ft összeget a sportcsarnok üzemeltetési költségeinek terhére biztosítsa.
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A képviselı-testület 15 szavazattal l ellenszavazattal és 2
tartózkodással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megyei
Önkormányzat Etnikai Bizottsága által szervezett cigány sportnapot 20.000 Ft összeggel támogatja.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját, hogy az összeget a sportcsarnok üzemeltetési
költségeinek terhére könyvelje el.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az újrakezdési
Szövetség által szervezett gazdasági találkozó igen sikeres
volt a város számára. Emlékeztette a tisztelt testületet, hogy
annak megrendezését anyagilag is támogatta, azonban az Újrakezdési Szövetség ismételten megkereste ıt azzal a kéréssel,
hogy a még ki nem egyenlített számlák kifizetéséhez az önkormányzat ismételten szavazzon meg 20.000 Ft támogatást.
A képviselı-testület tagjai a kéréssel egyhangúlag egyetértettek, annak megszavazását támogatták és az alábbi határozatot
hozták.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
99/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi
újrakezdési Szövetséget a tartalékalap terhére
20.000 Ft összeggel támogatja.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportot,
hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı Iskola kéréssel
fordult a testülethez, melyben kérték, hogy az iskola udvarán
lévı bitumenes sport pálya felújításához, bıvítéséhez az önkormányzat biztosítson támogatást. A munkálatok költsége 400
ezer forint lenne, melyhez az iskola 100 ezer forinttal ren-
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delkezik.
A polgármester javasolta, hogy a jövı évi költségvetés készítése során gondoljanak arra, hogy az iskolák udvarán célszerő
lesz egy pálya kialakítása.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı javasolta a képviselıtestületnek, hogy a jövı évi költségvetésnél vegyék figyelembe
a kérést, illetve méltányolják.
Dr. Frankó Károly polgármester szintén azt javasolta a testületnek, hogy a jövı évi költségvetés tárgyalása során térjenek
vissza a kérésre.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola kérését az 1992. évi költségvetés készítése
során ismételten napirendre tőzi.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte a testületet, hogy térjenek vissza az írásban kiadott bejelentések megtárgyalására, melyeket a jövıben mindig számozni fognak. Ennek
megfelelıen a II/1. számú elıterjesztést kérte megvitatni.
Kérte az ezzel kapcsolatos észrevételeket.
Hangya Lajosné képviselı némi igazságtalanságot talál az elıterjesztésben, hiszen a nyilatkozatot adott lakók számára az
általuk megjelölt összeget fogadja el a testület, míg azok,
akik nem nyilatkoztak, az IKV becslését kell hogy elfogadják.
Elképzelhetı, hogy a két összeg között jelentıs különbség
lesz.
Kolohné Kulik Éva kirendeltség vezetı elmondta, hogy valamenynyi érintett ingatlantulajdonos meg lett keresve, azonban csak
az elıterjesztésben szereplık jeleztek vissza. Amennyiben az
IKV magasabb összegben állapítja meg a telkek értékét, úgy újra kell az érintettekkel tárgyalni. Azonban nem tartja valószínőnek, hogy az elıterjesztésben szereplı összegeknél magasabb értékre becsülné az IKV a telkeket.
Dr. Kulcsár László képviselı az A alternatívát javasolta a
testületnek elfogadásra.
Dr. Frankó Károly polgármester szintén az A alternatívát javasolta elfogadásra.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület a következı határozatot
hozta 18 igen szavazattal.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete azon önkormányzati tulajdonban lévı telkeket, melyeken magánszemélyek tulajdonában lévı felépítmény van értékesíti.
Megbízza a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottságot, valamint az Igazgatási Csoportot, hogy a még nem nyilatkozó felépítményi tulajdonosok esetében a személyes megkereséseket végezze el.
A már nyilatkozatot tevı tulajdonosok esetében az
adásvétellel kapcsolatos feladatokat bonyolítsa le
oly módon, hogy azok esetében, akik összegszerően
nyilatkoztak a vásárlásról, a felajánlott vételi
összeget elfogadja, és a szerzıdéseket ez alapján
köti meg. A többiek esetében az IKV értékbecslését
szerezze be, és az adás-vételi szerzıdést ennek megfelelıen kösse meg.
Azon ingatlantulajdonosok körében, akik a felkínált
telket nem kívánják megvásárolni, a felépítményre az
IKV által megállapított telek értéket teherként jegyeztesse be.
A Képviselı-testület megbízza a Pénzügyi és Ellenırzési bizottságot, valamint az Igazgatási Csoportot,
hogy a feladatot folyamatosan, illetve 1991. október
31-ig végezze el.
A Képviselı-testület az eladási móddal kapcsolatos
döntési jogkörét teljes egészében átruházza a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottságra.
Határidı: 1991. október 31.
Felelıs : Szeretı Béla bizottsági elnök
Gellai Attiláné igazgatási csoportvezetı
A testület ezt követıen áttért a II/2. számú elıterjesztés
megvitatására, mely a temetkezési szolgáltatás végzésérıl
szól.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a testületnek,hogy
a beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntési jogkörét ne ruházza át a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságra.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett a bizottsági elnök
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javaslatával és szavazásra az A/2. alternatívát bocsátotta.
A képviselı-testület 18 szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az Önkormányzat kezelésében lévı köztemetık üzemeltetésére, kezelésére pályázatot ír ki. A pályázati feltételek a
teljes körő temetkezési szolgáltatás végzésére vonatkoznak.
A képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportját, hogy a pályázati kiírással kapcsolatos dolgokat végezze el, majd a pályázatokat terjessze a testület elé döntéshozatal végett.
Határidı: 1991. július 30.
Felelıs : Gellai Attiláné csoportvezetı
A képviselı-testület korábbi ülésén határozatot hozott arról,miszerint az Ifjúsági lakótelepen egy építési közösség részére 72 m2 területet értékesít 750 Ft/m2 áron. Az építıközösség két tagja az eladási árat magasnak találta és szándékától
visszalépett. Az elıterjesztés alapján a képviselı-testületnek
határoznia kell arról, hogy értékesíti e a területet megváltozott körülmények mellett is, vagy sem.

Dr. Valach Béla képviselı, mint a lakókörzet képviselıje az A
alternatívát támogatta és javasolta a testületnek elfogadásra.

Dr. Frankó Károly polgármester az A alternatívát tette fel
szavazásra.
A képviselı-testület 16 szavazattal két tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonban lévı 6770/15 hrsz. alatti közterületi részt, melynek területe 72 m2, 750.- Ft/m2 áron
eladja Fülöp István Gyomaendrıd, November
7.lakótelep 11. szám alatti lakosnak.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportját, hogy az adás-vétellel kapcsolatos dolgokat bo-
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nyolítsa le, az adás-vételi szerzıdést kösse meg.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : Gellai Attiláné csoportvezetı
A határozat meghozatala után a képviselı-testület a III/1.
számú elıterjesztést tárgyalta meg, melyet az elıterjesztésnek
megfelelıen kiegészítés, észrevétel nélkül elfogadott.
A képviselı-testület 18 szavazattal a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
103/1991/VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1. és 2.
sz. Általános Iskola napközi ellátásában történt
változása miatt a 2. sz. Általános Iskola költségvetését 180.000 Ft-tal csökkenti, az 1. Általános Iskola költségvetését 180.000 Ft-tal megemeli.
Az 1. sz. Általános Iskola az elıirányzat növekedést
az étkezési rezsi költség fedezetére használhatja
fel.
A képviselı-testület utasítja a Pénzügyi csoportot,
hogy az intézményeket a költségvetés változásáról
értesítse ki.
Határidı: 1991. június 15.
Felelıs : Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı
l. és 2. sz. iskola igazgatója
Ezt követıen a képviselı-testület az Apolló mozi 1991. évi
költségvetésérıl szóló elıterjesztést a testület elfogadta és
a határozati javaslatot 18 szavazattal megszavazta.
A fentiek értelmében a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Apolló Mozi
1991. évi költségvetését
1.717 ezer Ft kiadással, ezen belül 382 ezer Ft
béralappal
1.717 ezer Ft bevétellel, ezen belül 467 ezer
Ft önkormányzati támogatással
elfogadja.
A támogatás az intézménynek nem alanyi jogként járt.
Amennyiben a saját bevétele kedvezıen alakul, a támogatás összegét csökkenteni kell.
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A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az intézmény pénzügyi helyzetérıl a Kulturális és Oktatási Bizottságot, valamint a Pénzügyi
és Ellenırzési Bizottságot folyamatosan tájékoztassa.
Határidı: a költségvetés végrehajtásárára
1991.dec.31.
tájékoztatásra folyamatos
Felelıs : Apolló mozi vezetıje
a Közmővelıdési Intézmények gazdasági vezetıje
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Apolló Mozi
mőködéséhez szükséges 467 ezer Ft önkormányzati támogatás fedezetére a tartalékalapot jelöli ki.
Határidı: azonnal
Felelıs : Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı
A pénzügyi csoportvezetı elıterjesztést készített Öregszölı
villamosításával kapcsolatosan.
Nagy Istvánné csoportvezetı néhány szóban kiegészítve az elıterjesztést elmondta, hogy Öregszılı villamoshálózata mezıgazdasági tulajdonban van, konkrétan a Béke Tsz építtette ki. A
lakosság erre a vezetékre csatlakozott, így lett Öregszılıben
villamos áram. Javasolta a testületnek, hogy a probléma megoldását ne halasszák el a jövı évre.
Dr. Koleszár József képviselı, mint az érintett lakosság képviselıje kérte, hogy a testület járuljon hozzá a villamos
energia hálózat kiépítéséhez. A meglévı vezetékhálózat amellett, hogy a téesz tulajdona, balesetveszélyes, nem felel meg
az elıírásoknak sem. A téesz, miután a vezetéket nem használja, illetve azok az üzemegységek, melyeket a vezeték érint a
privatizáció során magánszemélyek tulajdonába fog kerülni, nem
kíván anyagiakat áldozni.
Jenei Bálint képviselı elöljárójában hangsúlyozta, hogy a vezeték megépítésével egyetért. Megítélése szerint azonban az
ott élı lakosság a költségekbıl többet magára vállalhatna. A
lakossági hozzájárulás mértékét kevésnek találta.
Szeretı Béla képviselı javasolta, hogy a vezeték kiépítésének
tervezése mellett a közvilágítási lámpahelyeket is meg kellene
terveztetni, hiszen Öregszılıben nincs közvilágítás.

18
Dr. Koleszár József képviselı egyetértett azzal, hogy a lehetıséget meg kell teremteni a közvilágítás kiépítésére, de megépíteni nem tudják.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottakat figyelembe
véve javasolta a testületnek, hogy a határozati javaslatok közül az l. változatot fogadja el a testület azzal a kiegészítéssel, hogy a kiviteli tervet úgy rendeljék meg, hogy biztosított legyen a közvilágítási lehetıség kidolgozása is.
A testület a határozatot a fenti kiegészítéssel egyhangúlag
elfogadta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az endrıdi városrész és Öregszılı közötti tanyák villamos energia
ellátásának biztosítására a hálózat kiépítését támogatja.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt:
l.
A Béke Termelıszövetkezet által vállalt
150 ezer forint átadásáról kösse meg a
megállapodást.
2. A lakosság által vállalt 150 ezer forint beszedésérıl gondoskodjon.
3.
A kiviteli tervet rendelje meg úgy, hogy a
tervezésnél vegyék figyelembe a közvilágítás kiépítésének lehetıségét is.
A beruházás megrendelését végezze el, de a
közvilágítás kiépítése jelenleg nem kerül
megvalósításra.
A képviselı-testület a beruházási költség fedezetére
az átvett pénzeszközön, a lakossági erıforráson
felül a költségvetési tartalékból 380 ezer forintot
kijelöl.
A tartalék felhasználás összegérıl a testületet tájékoztatni kell.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt testületet, hogy az 1991. évi költségvetés elfogadásakor a
Gyomaendrıd, Kossuth út 11. szám alatti épület állagmegóvására
500.000 Ft-ot biztosított. A testület alapítványt hozott létre
''Gyomaendrıd város Közgyőjteményeiért'', melynek székhelyéül
a fenti ingatlant jelölte meg. Ennek megfelelıen a III/4. számú elıterjesztés javasolja a képviselı-testületnek, hogy az
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alapítvány javára az 500.000 Ft-ot adja át.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. éves
költségvetésben a Kossuth út 11. számú épület állagmegóvására biztosított 500.000 Ft pénzeszközt az
''Alapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért''
javára átadja.
A pénzeszköz felhasználásával az alapítvány kuratóriumát bízza meg.
Határidı: 1991. június 15.
Felelıs : Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı
A képviselı-testület korábbi testületi ülésén szó volt a Bajcsy Zs. út fásításáról, illetve arról, hogy lakossági hozzájárulással megvalósítható az út fásítása. Ennek megfelelıen a
III/45. számú elıterjesztés javasolja a testületnek, hogy Bajcsy Zs. úti fásítás megvalósítására történı magán- és jogi
személyek hozzájárulást közérdekő célra történı kötelezettség
vállalásnak nyilvánítsa.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy a testület természetesen határozhat úgy is, hogy a fásítás költségét az önkormányzat magára vállalja.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület 17 szavazattal 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/1991/VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bajcsy Zs.
úti fásítás mielıbbi megvalósítása érdekében a magán- és jogi személyek pénzbeni hozzájárulását, ráfordítását közérdekő célra történı kötelezettség
vállalásnak nyilvánítja. /A Ptk. 594. $ /1/ bekezdése szerinti felhatalmazás alapján./
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Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı
iskola kérte a testülettıl, hogy a Kossuth út 11. szám alatti
ingatlannal kapcsolatban felmerült 38.000 Ft-os költségüket az
önkormányzat térítse meg.
A III/6. számú elıterjesztés az üggyel kapcsolatban két határozati javaslatot tartalmaz.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı, az elıterjesztés készítıje szóban felhívta a testület figyelmét arra, hogy egyrészt
az iskola nem áll olyan rosszul anyagilag, hogy ezt az összeget feltétlenül meg kellene számukra szavazni, másrészt viszont az 1990. évben felmerült, most kért 38 ezer forintos
költséget a jogelıd tanács biztosította számukra, tehát nem
tartja teljesen erkölcsösnek a mostani kérést.
Dr. Frankó Károly polgármester a fentieket is figyelembe véve
javasolta a képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslatok közül az 1. változatot fogadja el a testület.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
108/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskolánál lakás mobilitás támogatás címén 1990. évben
felmerült 38.000 Ft költség megtérítést nem támogatja, az Intézmény kérelmét elutasítja.
Határidı: azonnal
Felelıs : Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı
A 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Iskola kérelemmel fordult a
testülethez, hogy a szakmunkásvizsgáztatási díjának támogatást
biztosítson.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı szóban kiegészítve a
III/7. számú elıterjesztést elmondta, hogy a kérelmet az indokolja, miszerint a vizsgáztatandó gyerekek száma nagymértékben
növekedett, ugyanakkor a vizsgáztatási díj nagyon alacsony.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta , ez a probléma más iskolákban is jelentkezik.
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Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy az összeget
szavazzák meg az ipari iskola számára.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület a következı határozatot
hozta 18 szavazattal.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617. sz.
Ipari Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola részére a
szakmunkásvizsgák vizsgáztatási díjának fedezetére 37 ezer Ft bér és 16 ezer Ft társadalombiztosítási
járulék fedezetére - 53 ezer forint támogatást biztosít.
A támogatás fedezete az 1991. évi költségvetésben a
mutatószámos fejlesztésekre biztosított fel nem
használt szabad pénzeszköz.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a változásokat a pénzügyi nyilvántartásokon vezesse át, gondoskodjon az iskola kiértesítésérıl.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Központi rendelkezések kötelezıvé teszik a városok számára a
közmő térképek elkészítését, illetve naprakészen történı tartását.
Ezzel kapcsolatosan IV/1. szám alatt elıterjesztést készített
az építésügyi csoport.
Nagy Pál csoportvezetı néhány szóval elmondta, hogy a közmő
térkép konkrétan mit tartalmaz. A szakminisztérium képviselıjével folytatott megbeszélésen ígéretet kaptak arra, hogy a
közmő térkép költségeihez minisztériumi szinten hozzá fognak
járulni, azonban az önkormányzatnak meg kellene elılegezni az
összeget.
A vita során a képviselı-testület tagjai egyetértettek azzal,
hogy a városnak szüksége van egy biztonságos közmő térképre.
Egyetértett a testület azzal is, hogy ennek megfelelıen az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok közül a 2.
változatot fogadják el.
Szavazást követıen 16 igen szavazattal, l tartózkodás és l nem
szavazattal a testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/1991./VI.12./ számú határozata
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Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a közmő nyilvántartás alaptérképét megrendeli a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalattól.
Az 1991. évre betervezett munkák fedezetét, 350.000
Ft-ot a tartalékalap terhére biztosítja.
Megbízza a Polgármestert a Vállalattal való szerzıdés megkötésére.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : Nagy Pál csoportvezetı
A Városfejlesztı, Fenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztést készített a Lenin út Hatház és Táncsics utak közötti szakaszán a gáz gerincvezeték kiépítése ügyében.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételek megtételét.
Jenei Bálint képviselı egyetértett az elıterjesztéssel, illetve azzal, hogy támogassák a gerincvezeték kiépítését. Javasolta, hogy azok az utcák, akik most nem csinálják meg a gázvezetéket, de a jövıben megvalósítják, ugyan úgy fizessenek majd a
rákötés lehetıségéért.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint a jövı évi
kommunális adónál az érintetteknél majd az 1 ezer forintot rá
kell tenni. Véleménye szerint meg kell bízni a hivatalt, hogy
az 1 ezer forint beszedésére keresse meg a lehetıséget.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a határozati javaslatok közül az 1. változat
ügyében szavazzanak.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Lenin úti
gerincvezeték megépítését támogatja.
A beruházás költségfedezetére a lakossági erıforráson felül a tartalékot jelöli ki. A tartalék összege
400.000 Ft.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt:
1.
A lakossági 1.000 Ft/ingatlanonkénti hozzájárulás
beszedésérıl gondoskodjon.
2. A kiviteli terveket rendelje meg, és a beruházás
lebonyolítására intézkedjen.
A képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri Hiva-
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talt, hogy az 1992. évi adórendelet megalkotásánál
ezeket a hozzájárulási mértékeket építse be a rendeletbe, illetve vegye figyelembe.
Határidı: 1991. augusztus 30., ill. december 31.
Felelıs : Nagy Mária mőszaki és városüzemelt.csop.vez.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı

A Képviselı-testület májusi ülésén tárgyalta az idegenforgalom
fejlesztésének koncepcióját. Az ülésen szó volt arról is, hogy
különbözı tájékoztató táblákat és várostérképet kell
kifüggeszteni. A tájékoztatás minıségének javítására a Városfenntartó és Fejlesztı Bizottság javaslatot készített, melyet
a testület elé terjesztett.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az elıterjesztés elfogadásáról szavazzanak.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület 17 szavazattal l tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztésben szereplı tájékoztató táblák elkészíttetésére
a tartalékalap terhére 100 ezer forintot biztosít,
az elıterjesztés szerinti bontásban.
Határidı: 1991. augusztus 31.
Felelıs : Nagy Mária csoportvezetı
Nagy Istvánné csoportvezetı

Juhász István és felesége Gyomaendrıd, Petıfi S. u. 9. szám
alatti lakosok felajánlották az önkormányzatnak, hogy a tulajdonukban lévı lakótelekbıl az önkormányzatnak felajánlanak területet a Botond utca szélesítéséhez. A felajánlott területért
csere területet kérnek. Az ezzel kapcsolatos elıterjesztést
írásban készítette el a jegyzı.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı az elıterjesztést kiegészítve elmondta, hogy amennyiben a terület rendezésére az említett utcában
sor kerül, úgy a felajánlott területre szükség lesz, hiszen az
út olyan keskeny, hogy közmővesítés csak az út szélesítésével
valósítható meg. Ugyanakkor tény az is, hogy a szomszédos ingatlan szintén benyúlik az útba, tehát abból a telekbıl is
kellene vásárolni területet. Elmondta továbbá, hogy hivatalos
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értékbecslést nem végeztek, az ingatlan értékét a mőszaki osztály adta meg. A Juhász család a becsült összeget, illetve a
csereként említett területet elfogadná.
Jenei Bálint képviselı tájékoztatta a testületet arról, hogy a
Petıfi u. 9. sz. alatti ingatlanhoz a család igen jutányosan
jutott hozzá, hiszen az ingatlan korábban a tanácsé volt, majd
lakóházzal együtt értékesítve lett a Juhász családnak. A testület az értékesítés során figyelembe vette a család szociális
helyzetet, a 6 kiskorú gyermeket. Úgy ítélte meg, hogy a kérésnek nincs erkölcsi alapja. Megítélése szerint kisajátítással is meg lehetne valósítani.
Nagy Pál csoportvezetı hangsúlyozta, ahhoz, hogy kisajátítással az ingatlant igénybe vegyék, az ÁRT-t kell módosítani.
A vita során képviselı-testület tagjai részérıl felvetıdött,
hogy arányban van-e a két terület értéke, illetve, hogy jogos
e a csere igény.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint a kérelem
elbírálásánál vegye figyelembe a testület, hogy egy nagycsaládos emberrıl van szó, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy Juhász István és családja igen szorgalmas, dolgos család.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy az elıterjesztés A alternatívája kérdésében szavazzanak.
A képviselı-testület 8 tagja az A alternatíva elfogadása mellett igennel, 8 képviselı nemmel szavazott, 2 képviselı - közöttük a polgármester is - tartózkodott a szavazástól.
Az ideiglenes Szervezeti és Mőködési Szabályzata értelmében
szavazategyenlıség esetén a polgármester szavazata dönt. Ennek
megfelelıen a képviselı-testület a kérelemnek nem adott helyt.
Az ügyben a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Juhász István
és felesége Balog Róza Gyomaendrıd, Petıfi S. utca
9. szám alatti lakosok felajánlását visszautasítja,
részükre csereingatlant nem biztosít.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Az írásban kiadott bejelentések lezárása után a polgármester
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átadta a szót Gellai József alpolgármesternek, az Ügyrendi és
Jogi Bizottság elnökének, aki a június 10-i bizottsági ülésen
hozott határozatokat terjesztette a testület elé.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság június 10-i ülésén megtárgyalta az Építı és Szolgáltató Üzem vezetı állású dolgozóinak prémium kifizetése körülményeit.
A 74/1987. számú PM-ÉVM. sz. rendelet elıírja, hogy a költségvetési üzemet létrehozó tanács vb. feladata a prémium kiírása,
a teljesítés elbírálása, illetve a kifizethetı összeg meghatározása. Az üzemnél egy pénzügyi szabálysértés történt, ugyanis
testületi határozat nélkül történt a kifizetés. A kifizetett
összeg járt az üzem vezetı dolgozóinak, azonban a kifizetés
során pénzügyi szabálytalanságot követtek el. Ezért a bizottság olyan határozati javaslatot terjeszt a tisztelt testület
elé, hogy a képviselı-testület állapítsa meg, miszerint
Seprenyi Lajos nem a pénzügyi szabályoknak megfelelıen vette
fel az 1990. évi prémiumát.
Ezért a bizottság javasolta a testületnek, hogy fejezze ki
rosszallását az üzem vezetése felé és az igazgatót részesítse
figyelmeztetésben. A határozat végrehajtójának a polgármestert
javasolta a bizottság.
Dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte a testületet, hogy
van-e valakinek hozzászólása.
A testület részérıl észrevétel nem hangzott el, a képviselıtestület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megállapította, hogy Seprenyi Lajos a Városi Építı és Szolgáltató Üzem igazgatója az 1990. évi prémium kifizetése
során pénzügyi szabálytalanságot követett el.
Ezért a képviselı-testület az üzem igazgatóját figyelmeztetésben részesíti.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület határozatát hajtsa végre.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gellai József alpolgármester javasolta, hogy a képviselıtestület ismerje meg és vizsgálja meg a tanács és szervei által kötött szerzıdéseket. Mindennemő érvényes szerzıdésre gondolt a bizottság.
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Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı arra kérdezett rá, hogy a munkaszerzıdéseket is megakarja e ismerni a testület, konkrétan azokra
a munkaszerzıdésekre gondolt a kérdés feltevésekor, melyek a
testület kinevezési hatáskörében történtek. Amennyiben igen,
úgy az Ügyrendi Bizottság javaslatához csatlakozik a Mővelıdési Bizottság határozata, mely javasolta a testületnek, hogy az
intézmények vezetıi tisztségét pályázat útján kell betölteni.
Ezzel kapcsolatosan felvetıdött az a lehetıség, hogy a már pályázattal határozott idıre kinevezett vezetık állását csak a
határidı lejártát követıen pályáztatják újra, illetve a bizottság határozata úgy szólt, valamennyi tanács vb. által megbízott vezetıre vonatkozna az ismételt pályáztatás.
Megítélése szerint azokat a vezetıket, akik pályázat útján határozott idıre lettek kinevezve, nem kellene most háborgatni.
Ezek az emberek egy vezetıi programot visznek végig.
Vannak olyan intézményvezetık, akik pályázat útján határozatlan idıre lettek kinevezve, ha a testület úgy határoz, hogy
minden intézményvezetıi állást pályázat útján határozott idıre
tölt be, úgy ezeket az álláshelyeket folyamatosan pályáztatni
lehet.
Mindezt a következı testületi ülésen javasolta elıkészítve
tárgyalni.
A jegyzı ígéretet tett arra, hogy valamennyi érvényben lévı
szerzıdést, megállapodást a testület rendelkezésére fognak bocsátani.
Gellai József alpolgármester javasolta, hogy a Gyomaendrıdi
Híradónak jelenjen meg egy külön száma, melyben egyrészt az
Általános Rendezési Tervet, másrészt pedig a város hosszú távú
településfejlesztési koncepcióját kellene közzé tenni. A megjelentetéséhez létre kellene hozni egy szerkesztı bizottságot,
melynek tagjaiként javasolta a képviselı-testület bizottságainak vezetıit, a polgármestert és a jegyzıt.
Dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte a testületet, hogy
az elhangzott javaslattal egyetértenek-e?
A képviselı-testület tagjainak az volt a véleménye, hogy ne
külön számban, inkább csak mellékletben jelenjen meg mind az
ÁRT, mind pedig a hosszú távú koncepció.
Ennek megfelelıen 18 szavazattal a következı határozatot hozta
a testület.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/1991./VI.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi
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Híradó mellékleteként megjelenteti a város Általános
Rendezési Tervét, valamint a hosszú távú terület és
településfejlesztési koncepciót.
A melléklet elkészítésére Szerkesztı Bizottságot hoz
létre, mely bizottság tagjainak nevezi ki a képviselı-testület bizottsági elnökeit, a polgármestert és
a jegyzıt.
Határidı: az ÁRT rendelet megalkotását követı l hónapon belül
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

A polgármester több bejelentés, észrevétel nem lévén az ülést
bezárta. Elmondta, hogy a következı testületi ülés 1991. június 19-én du. 14 órakor lesz, melynek napirendjeként csak bejelentések megtárgyalása szerepel.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

dr. Tímár Gyöngyi
j e g y z ı

Hunya Lajos
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı

