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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1991.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1991. december
19-i ülésérıl.
Jelen vannak: 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,
Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács
Béla,
Kruchió
Lajos,
dr.
Kulcsár
László,
Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,

Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai Pálné, Nagy Mária,
Nagy Pál, Nagy Istvánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva, Megyeri László fımunkatársak,
Nagy Sándor energetikus, dr. Varga Imre ügyvéd, Cséffai János
könyvvizsgáló,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.
dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a tisztelt megjelenteket, a hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a testület
határozatképes. Hiányzik Hunya Lajos, aki jelezte, hogy késni
fog.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek dr. Valach Bélát és Gellai Józsefet jelölte ki. Javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./

Rendelet-tervezetek vitája, rendeletalkotás

-Városi címer- és zászló használatáról
elıadó:
Gellai József Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
-Vásárokról és piacokról szóló rendelet-tervezet
elıadó: dr. Koleszár József Mezıgazdasági Biz. elnöke
-Települési képviselık, tisztségviselık, valamint nem képviselı bizottsági tagok költségtérítésérıl szóló
többször
módosított
rendelet
egységes
szerkezetbe
foglalása
elıadó: Gellai József Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
-Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervérıl szóló rendelettervezet
elıadó: Nagy Pál csoportvezetı
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-Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 1991. évi költségvetésérıl
szóló rendelet módosítása
elıadó: Nagy Istvánné költségvetési csop. vez.
2./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal irodaautomatizálási
informatikai fejlesztésének 1991. évi végrehajtásáról
elıadó: Megyeri László fımunkatárs

és

3./Bejelentések
A javaslatot a képviselı-testület elfogadta.
A napirendek megtárgyalása elıtt az utóbbi testületi ülés óta
eltelt idıszakról számolt be a polgármester.
December 2-án megtekintették a volt ipari iskolát a Református
Egyház képviselıivel és vezetıjével, Sipos Tas Töhötömmel, de a
hivatalos átadás még nem történt meg.
December 4-én részt vett a várost képviselve a Déli Autópályával kapcsolatos ismertetésen.
December 6-án a CALYSTO kft. részérıl felkereste Székely György
és Vass Csaba. Egy nagyobb horderejő dologban keresték fel,
amely során lehetısége nyílik a városnak Svájcba eljuttatni egy
pályázatot a város környezetérıl, az itt lévı természeti értékek védelmérıl, környezetbarát ipar telepítésérıl, valamint
szellemi mőhelyek megteremtésérıl. Ez meghatározná a város
sorsát.
A Közúti Igazgatósággal is volt egy találkozás ezen a napon.
Baráti légkörben folyt a beszélgetés, amelyen tájékoztatta az
igazgatóságot arról a tervrıl, hogy a Bajcsy Zsilinszki utat
szeretnék kibıvíteni.
December 11-én a gyomai gondozó házba tett látogatást, ahol az
ottani dolgozókkal beszélték meg a problémákat.
December 12-én
Hajdúböszörményben jártak az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnökével megnézni az egyházi indíttatású
szeretetotthont, valamint a városban lévı állami szociális
otthont.
December 13-án részt vett Békéscsabán a Békés Megyei Víz- és
Csatornamő Vállalat Felügyelı Bizottsági munkájában, ahol úgy
foglaltak állást, hogy majd csak januárban kerül sor a döntésre, mivel a települések többsége nem tudott dönteni. Azok közé
tartozik az önkormányzatunk, akik közös vállalkozási formát
szeretnének megvalósítani.
December 16-án a jegyzıvel és Kolohné Kulik Éva fımunkatárssal
Budapesten voltak továbbképzésen.
Ismertette, hogy megvették a városnak a gépkocsit, amely kevesebbe került, mint a testület által kiszabott költség.
Ezek után átadta a szót az alpolgármestereknek, bizottsági
elnököknek.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elmondta, hogy az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak
alatt kidolgoztak egy tervet, miszerint Gyomaendrıdön létre
kellene hozni egy vállalkozói vagy alapítványi szociális otthont. Ami olyan idıs személyek gondozását vállalná fel, akik
magasabb színvonalú ellátást igényelnek. Eltartási szerzıdéses
alapon gondolják megvalósítani. Ennek kapcsán néztek meg intéz-
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ményeket Békéscsabán, illetve Hajdúböszörményben.
Más hozzászólás nem lévén, áttértek az elsı napirendi pontra a
Zászló és címer használatra.
Dr. Frankó Károly megkérte Gellai József alpolgármestert,
amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Gellai József elmondta, hogy egy korábbi Képviselı-testületi
ülésen volt már megtárgyalták a Városi címer használatáról
szóló rendeletet. A címer leírásánál, jelentésénel az 1. § /2/
bekezdésénél akadtak el, megkérték a hivatalt, hogy ezen a
szövegrészen változtasson, módosítson. Felolvasta a rendeletnek
ezt a részét. Legfıbb probléma az volt, hogy a vérzivataros
múltat ki kell iktatni. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság úgy
foglalt állást, hogy ezzel a módosítással más változtatás
nélkül javasolja a képviselı-testületnek a rendelet elfogadását.
Dr. Frankó Károly kérte a véleményeket.
Kruchió Lajos véleménye szerint a 3. fejezetben tévesen szerepel az 1.000 Ft, helyette 10.000 Ft-ot kellene írni. Továbbá
megkérdezte, hogy a terjedı szó helyett nem lenne jobb a terjedhetı.
Kruchió Lajos felvetésére elmondták, hogy az 1.000 Ft csupán
elírási hiba, a helyes az 10.000 Ft.
Dr. Frankó Károly szerint a terjedı szó a helyes.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a Városi címer és zászló használatáról szóló rendelet-tervezetet a módosítással fogadják el.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a rendelet alkotáshoz
minısített többségre van szükség.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24./1991./
/KT számú rendeletét
a
Városi címer és zászló használatáról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Ezek után áttértek a Vásárokról és piacokról szóló rendelettervezetre.
Dr. Frankó Károly felkérte dr. Koleszár Józsefet a Mezıgazdasági Bizottság elnökét a szóbeli kiegészítésre.
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Dr. Koleszár József a témával kapcsolatban elmondta, hogy a
Mezıgazdasági Bizottság kapta a feladatot, hogy a vásárok és
piacok rendjérıl szóló rendelet-tervezetet terjessze a testület
elé elfogadás céljából. A vásárok és piacok megfelelıen mőködnek, ezt az elmúlt évek bizonyították. Tarthatatlan az az
állapot, ami a városháza elıtt van. Elhatározták, hogy onnan a
piacteret eltávolítják olyan helyre, ahol a közforgalmat nem
zavarja. Az új piac létesítéséig fog mőködni a piac a Szabadság
téren. Ezzel a gyomai oldal piackérdése megoldódik.
Az endrıdi részen levı piaccal kapcsolatban kezdeményezte a
bizottság, hogy nézzék meg mőködés közben. Az észrevételek
alapján az ottani helyzet is tarthatatlan, változtatást kell
ott is eszközölni. Van egy olyan lehetıség, hogy a régi Tüzép
udvarába lehetne áthelyezni. Ez a hely alkalmas lenne arra,
hogy az endrıdi városrész kulturált vásárlási szükségleteit ki
lehessen elégíteni. Vannak bizonyos felépítmények is ezen a
területen, amelyek kis befektetéssel csarnokszerő piac létesítését tennék lehetıvé.
A bizottság javaslata az, hogy
az elkövetkezendı néhány év
alatt a költségvetésbe be kell venni e feladatot is.
Ez a terület jelenleg az ÁFÉSZ tulajdonában van, az elképzelések csak úgy lennének kivitelezhetıek, ha az önkormányzat
tulajdonába kerül a terület.
A bizottság további javaslata az volt, hogy a helypénzeket fel
kell emelni, ezek az összegek 1982-ben lettek megállapítva, s
az infláció hatását figyelembe véve ezek már nem aktuálisak. A
nagyobb forgalmat lebonyolító kereskedık díjtételeit 3 - 4szeresére emelték fel.
A javasolt díjtételek a környezı piacokat, vásárokat figyelembe
véve sem magasak, sıt inkább alacsonyak, ez a bevétel a város
költségvetésében jelentıs tételként nem fog jelentkezni.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a lehetı
belül beszélni fog az Áfész vezetıjével.

legrövidebb

idın

Kruchió Lajos feltette a kérdést, hogy ezen a területen megoldható-e a lepakolás az eladók részérıl, valamint nem lesz-e
akadályoztatva a gépkocsiforgalom?
Dr. Koleszár József válaszában elmondta, hogy ez a terület
alkalmas arra, hogy három oldalról megközelítsék, nyugodtan le
lehet pakolni.
Kruchió Lajos felvetette, hogy a 7. § címe helypénz, a mellékletben pedig úgy van feltüntetve vásári és piaci helyhasználati
árak. Melyiket használják?
A javaslat az volt, hogy inkább helypénz legyen a használatos.
Kruchió Lajos felvetette, hogy a tervezet mellékletébıl arra
lehet következtetni, hogy be lehet hajtani a vásárok és piacok
területére. Ezzel ellentétben a 11. § e. pontja arra utal, hogy
gépjármővel, fogattal kizárólag az állatvásár, heti állatpiac
helyére lehet behajtani árusítás céljával.
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Dr. Koleszár József javaslatot kért, hogyan oldják meg ezt a
látszólagos ellentmondást.
Csorba Csaba szerint a melléklet d. pontjából el kell hagyni a
piacok szót, így kell szavazásra bocsátani. Továbbá hozzátette,
hogy a rendelet alkotáshoz minısített többségre van szükség.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselı-testületnek, hogy a Vásárokról és piacokról szóló
rendelet-tervezetet az elfogadott módosításokkal fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25./1991./
/KT.számú rendeletét
a
Vásárokról és piacokról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Ezek után a Települési képviselık, tisztségviselık, valamint a
nem képviselı bizottsági tagok költségtérítésérıl szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása
következett.
Gellai József ismertette, hogy ay Ügyrendi és Jogi Bizottság
megbízta a hivatalt, hogy a rendelet módosítását foglalja
egységes szerkezetbe. Technikai jellegő dologról van szó,
magáról a rendeletrıl már született döntés. Csupán arra szolgál, hogy egységes formában jelenjenek meg a módosítások,
illetve megtalálhatók legyenek a képviselık birtokában.
Kruchió Lajos megkérdezte az 5. § /2/ bekezdésével kapcsolatban, hogy a térítés a képviselı mellett a tisztségviselıket
megilleti akkor is, ha 30 napot meghaladóan akadályoztatva
vannak?
Dr. Kulcsár László válaszolt, miszerint a tisztség funkcionálni
fog, tehát a helyettest megilleti.
Jenei Bálint elmondta, hogy az elmúlt egy hetes idıszakban
többen kérdést ettek fel, igaz-e, hogy a képviselık az elmúlt
napokban jelentıs összegő költségtérítést kaptak. Konkrét
választ nem tudott adni a kérdésekre. A rendelet szellemével
összhangban nem tudja elképzelni.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy néhány bizottsági elnök és
egy képviselı az értelmezés szerint nem vette fel a költségtérítését az elmúlt 1 év alatt.
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Egy képviselı által felvett összeg haladta meg a 100.000 Ft-ot,
mivel ı két költségtérítését nem vette fel.
Megkérte a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökét, számoljon be
pontosan errıl.
Szeretı Béla a bizottság elnöke elmondta, hogy két bizottsági
ülésen foglalkoztak a költségtérítéssel. Az Ügyrendi és Jogi
Bizottság javaslatára a hivatal elkészítette az egységes szerkezetbe foglalást, amelynek az értelmezése alapján a képviselıknek havi 3.000 Ft, a bizottsági elnököknek további 5.000 Ft,
ha valaki alpolgármester, annak még további 5.000 Ft költségtérítési átalány jár.
Visszamenıleg fizették ki a 12 x 3.000 Ft-ot, illetve az alpolgármesternek a 12 x 3.000 és a 12 x 5.000 Ft-ot. Hozzátette,
hogy nem a kimutatás alapján mondta el az összegeket.
Azok a hírek, amelyek a városban elterjedteek, miszerint 100
ezer forintokat vettek fel a képviselık, azok nem valódiak. A
valóságnak megfelelı adatok hangzottak el az elıbb. Ezen tovább
nem célszerő vitatkozni, mivel a testület döntött a költségtérítésrıl.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy ezek az összegek szabályosak,
törvényesen megállapítottak voltak, legfeljebb értelmezési hiba
miatt nem vették fel a testület tagjai.
Hozzátette, hogy egy év alatt senki nem végezte olyan rosszul a
munkáját, hogy élcelıdésre, gúnyolódásra okot adjon. Egy év
alatt a városban nem zártak be egyetlen bölcsıdét, vagy óvodát,
jelentıs juttatásokban részesültek a lakosok, gyarapodott a
város vagyona, észrevehetı változások is vannak. Felmerülı
költségek természetesen vannak, amelyet valahol, valakinek
pótolni kell. Megkérdezte a testület tagjait van-e ezzel kapcsolatban hozzászólásuk?
Jenei Bálint úgy gondolta, hogy amit a polgármester elmondott,
az nem szorosan az elmondottakhoz kapcsolódik. Az általa elmondottakkal egyetért.
A rendelet megtárgyalásakor valami módosítást nem értett meg,
ezt az egységes szerkezetbe vont rendeletet nem tudja elfogadni. Olyan árnyalati módosítások kerültek bele, amely azzal a
szemlélettel, amellyel elfogadták a költségtérítést, már nem
egyezik meg.
Emlékezete szerint, amikor végül döntöttek arról, hogy legyen
költségtérítés, mivel mégiscsak vannak felmerülı kiadások,
akkor úgy fogadták el, hogy ebben differenciálni kell, az
egyszerő képviselı kapjon 3.000 Ft-ot, aki ennél többet tesz,
az 5.000 Ft-ot kapjon, mivel alpolgármester, vagy bizottsági
elnök. Az elfogadásnál az volt szem elıtt, hogy ne a munkát
díjazzák, hanem a költségek megtérítését reálisnak tartják,
mert ez mindenkinél szerepel valamilyen nagyságrendben.
Amikor a költségtérítés mint téma elfogadásra került, egyértelmő volt, hogy az reális, valós költségeknek a megtérítésére
kell, hogy utaljon, ne kaphassa meg 3 címen is valaki.
Erkölcsileg, jogilag sem tudja elfogadni. Nem hihetı, hogy
valakinek havi 13.000 Ft-os költsége merül fel általában, mert
valamilyen tisztségviselıje ennek a testületnek. Ha nem valós
költséget fedez, akkor sem jogilag, sem erkölcsileg nem fogad-
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ható el.
Szerinte az idézett önkormányzati paragrafus szellemével sem
egyezik meg ez a halmozódás ilyen formában. Ha ezt nem lehet
másképp kiküszöbölni, akkor nem szabad a funkciókat sem halmozni.
Ez a halmozódás egy nonszensz helyzetet idéz elı, errıl az
oldalról is negatívan és furcsán vetıdik fel. Furcsálta, hogy
ez a megközelítés visszamenılegesen érvényesítésre került. Az
alaprendeletben nincs értelmezve, hogy erre lehetıség van. Az
alaprendeletben csak úgy szerepel, mint költségtérítés, díjat,
pótdíjat, alapdíjat nem fogadtak el csak egyfélét, ennek a
visszamenıleges érvényesítése szerinte törvénytelen. A 2. § /6/
bekezdésének utolsó mondata is félreértésre adhat alkalmat. Ez
a rendelet szabályozza azt, amit tartalmaz a költségtérítés és
szabályozza azt, mikor számolható el ezen kívül.
Az említett mondat arra utal, hogy bárkinek bármikor megtérítik
a költségét. Nem szabad, hogy jogi lehetıség legyen, ami arra
ad alkalmat, hogy még plusz olyan pénzek legyenek, amelyek nem
férnek bele ebbe a szemléletbe, ami ennek a rendeletnek az
alapja. A 2. § /2/ bekezdésében minden benne van, azon túlmenıen ami még van pl. külföldi út, az is le van szabályozva.
Csorba Csaba hozzátette, hogy bizonyos dolgokat külön kell
választani. Az alaprendelet a következıket sorolja:
- alpolgármesternek, bizottsági elnöknek 5.000 Ft-ot,
- a települési képviselık 3.000 Ft-ot kaphatnak.
Semmiféle megszigorítás, módosítás nem szerepel benne hogy
esetleg egy tisztségre járna a pénz. Amit Jenei Bálint kifogásolt, az a múlt testületi ülésen hangzott el, amikor elhangzott, hogy egyéb értelmezı rendelkezések jönnek közbe. Ebben a
rendeletben semmiféle új dolog nincs, csak egységes szerkezetbe
van foglalva. A kifizetésekre a módosító rendelet elfogadása
után került sor. Ennek az érdemi vitának az elmúlt testületi
ülésen kellett volna elhangoznia.
Bátori Gyula csatlakozott Jenei Bálinthoz, egyáltalán nem volt
szó arról sem a múltkori, sem az azelıtti testületi ülésen,
hogy a bizottsági elnökök vagy mások halmozottan kapjanak
pénzt. Az akkori döntést úgy értelmezte, hogy a képviselık
3.000 ill. 5.000 Ft-ot kapnak, de nem halmozódva. Amikor szavazott, ı nem voksolt arra, hogy valaki mint bizottsági elnök
kapjon 5.000 Ft-ot, plusz még 3.000 Ft-ot, mint képviselı.
Jogosnak tartotta Jenei Bálint felvetését.
Hornok Béláné az elıtte elhangzottakkal nem értett egyet. Ilyen
esetekben a munka is halmozódik. A saját területén is eleget
kell tenni, ha valamelyik bizottságban vezetıi állást tölt be,
ott nagy feladat hárul rá, tehát halmozódik a munkája is.
Dr. Kulcsár László szerint alapvetı félreértésrıl lehet szó.
Csatlakozott a jegyzı értelmezéséhez, aki idézte az alaprendeletet, amit a testület hozott meg minısített többséggel. Nincs
másról szó, mint arról, hogy eleget tesz a testület az SZMSZben elıírtaknak, amely úgy szól, hogy a rendeletek egységes
szerkezető megállapítása újabb rendeleti formában történhet.
Mivel ez egy rendelet, napirendként ide kellett terjeszteni.
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Szavazni lehet, ez megfelel-e az alaprendelet rendelkezéseinek
vagy tartalmaz-e valami csúsztatást.
Véleménye szerint technikailag és szövegértelmezési szempontból
be lehet hasonlítani az alaprendelettel, semmiféle plusz nincs
benne, legfeljebb azon lehet vitatkozni, hogy ki hogyan értelmezi. Álláspontja szerint legfeljebb azon lehet vitatkozni,
hogy akik félre értik, javasolják-e ezen rendelet felülvizsgálatát egy újabb rendelettel, vagy minısített többségő szavazással. Amennyiben ez megfelel az autentikus rendelet szövegnek,
akkor abban lehet dönteni, hogy elfogadják-e.
Dr. Frankó Károly véleménye szerint teljesen megfelel az alapvetı szövegnek, amit elfogadott a testület. Többször átnézték,
átolvasták.
Hornok Lajosné javaslata az volt, hogy térjenek vissza az
eredeti elképzeléshez, szavazzanak az egységes szerkezeti
tervrıl.
Balázs Imre elmondta, hogy nem találkozott még olyan esettel,
hogy visszamenıleg 12 hónapra valaki felveszi a pénzt. Olyan
probléma lehetett, hogy nem voltak a testület számára ismertek
a jogszabályok.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy van egy Szervezeti Mőködési
Szabályzat, amelyben le van írva, kinek mennyi költségtérítés
jár. Néhányan értelmezési probléma miatt nem vették fel a nekik
járó összeget, ez utólag történt meg. Nem törvénytelen, nem
szabálytalan, a felvett összeget az egységesen értelmezett
rendelet szerint vették fel.
Kruchió Lajos szerint a hiba abból adódhatott, hogy a végleges
rendeletnek, aminek a szövegét megszavazták, a 2. paragrafusa
úgy szól, a települési képviselık megválasztásuk, továbbá
valamely tisztség betöltésére szóló megbizatásuk nagpjától
költségtérítési átalányra jogosultak. Hozzátette, hogy a rendelet kimondja, a képviselı legfeljebb két tisztség után részesülhet pótdíjban.
Dr. Kulcsár László elmondta, hogy a Szervezeti Mőködési Szabályzatban elıírtak szerint el kell fogadni ezt az egységes
szerkezeti kiadványt. Ha részleteket újra vizsgálják, akkor az
alaprendeletet újra el kell készíteni, ehhez azonban minısített
többségre van szükség.
Csorba Csaba ismertette, hogy a novemberi értelmezı rendelkezést azért kellett bevezetni, hogy világossá váljon, milyen
tisztségek után jár költségtérítés, hiszen ez az alaprendeletbe
nem került meghatározásra. Ez a novemberi testületi ülésen a
22/1991./XI.19./ KT számú rendelettel került meghatározásra.
Amennyiben egy tisztség után kívánt volna a testület költségtérítést megállapítani, akkor ezt annak az értelmezı rendelkezésnek kellett volna másképp szabályozni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
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képviselı-testületnek, hogy a Települési képviselık, tisztségviselık, valamint nem képviselı bizottsági tagok költségtérítésérıl szóló egységes rendeletet fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 11 szavazattal,
1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással - minısített többségő
szavazással - megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26./1991./
/számú rendeletét
A települési képviselık, a tisztségviselık, valamint a
bizottságok nem képviselı tagjainak költségtérítésérıl
szóló 6/1991./VI.17./ KT. számú rendelettel módosított,
és a 22/1991./XII.1./ KT. számú rendelettel megállapított
1/1991./III.11./ KT. számú rendelet egységes szerkezetbe
foglalásáról és közzétételérıl.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Gellai József képviselı eltávozott.
Ezek után Gyomaendrıd város általános rendezési tervének szabályozási elıírásairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
következett.
Dr. Frankó Károly szóbeli kiegészítésre megkérte Nagy Pált, a
mőszaki csoport vezetıjét.
Nagy Pál elmondta, hogy egy hosszú folyamat végére érkeztek, az
általános rendezési terv felülvizsgálatához. Megvalósult a
rendezési program elkészítése, annak hatósági egyeztetése, a
falugyőlésen ismertetve lettek a módosítás kapcsán felmerülı
elképzelések.
Mint szakember örömmel fogadta, hogy az elsık között tőzte
programjára a testület a rendezési tervnek a felülvizsgálatát.
Az általános rendezési terv egy feejlesztési elképzelésnek az
eszköze, használható formája, amely egyrészt a szakember számára ad eligazítást, másrészt az itt élı emberek számára is az
épített környezet alakulásában. A Városfenntartó és Fejlesztési
Bizottság a tervezetet már tárgyalta, javasolja a képviselıtestületnek az általuk tett módosításokkal fogadja el.
Felsorolta a bizottság által tett módosításokat, kérte a testület tagjait, javítsák ki a tervezetet.
A módosítások a következık:
A 8. oldalon levı 15 paragrafus /2/ bekezdésének elsı sorából
kimaradt a szolgáló szó. A helyes sor:
Az ivóvíz beszerzésére szolgáló vízmőtelep
Ugyanezen paragrafus /3/ bekezdésénél a
fel kell cserélni a mielıbbi szóval.

haladéktalanul

szót
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A /4/ bekezdés második mondatából a
szennyvíz
húzni, a helyes mondat:
Csak vízzáró szennyvízgyőjtı aknába vezethetı.

szót ki kell

A 11. oldalon a 20. paragrafusnál az Erszébet-liget után be
kell írni a Népligetet.
A 21. paragrafus /1/ bekezdésében szereplı
szót a mielıbbi szóval kell helyettesíteni.

haladéktalanul

A 21. paragrafus /2/ bekezdésének második mondata a következıképpen helyes /a középsı rész kimarad/:
Kihordásos szennyvizet a kijelölt helyre kell elszállítani.
A 12. oldalon levı 26. paragrafus /1/ bekezdése helyesen így
szól:
Szabálysértést követ el, és 10.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal
súlytható az, aki a jelen rendeletben foglalt rendelkezéseket
megszegi vagy kijátsza.
Dr. Frankó Károly megkérte a testület tagjait mondják el véleményüket.
Dr. Kulcsár László az Ügyrendi és Jogi Bizottság értékelését
ismertette, mely szerint a rendelet-tervezet mindenre kiterjedı, precíz eligazítást ad. A bizottság támogatja a rendelet
elfogadását.
Dr. Frankó Károly megkérte Hernyák Imrét, mondja el szóbeli
kiegészítését.
Hernyák Imre mérnök kifejezte abbeli reményét, hogy az ÁRT
szövegét sikerült közérthetıen megfogalmazniuk.
Az elkövetkezendı idıkben a település fejlesztéséhez és nem
utolsó sorban az építési hatósági munkához elengedhetetlen és
nagy segítséget nyújt a jelen rendezési terv. Az elıttünk álló
10-15 évre vázolta fel a település fejlesztésének a lehetıségeit, szükségleteit.
Szeretı Béla megkérdezte a 3. paragrafussal kapcsolatban, hogy
az építési tilalom meddig van érvényben, mivel már többen
felkeresték, hogy szeretnének ott vállalkozni.
Nagy Pál ismertette, hogy az elsı lépés a rendezési terv felülvizsgálatának kérése, a fı elképzelések tisztázása, a második
lépés a részletes rendezési terv készítése. Amennyiben a testület megrendeli, a vállalat már készíti is.
Hernyák Imre hozzátette, ha megkapják a megbízást, ezt a rendezési tervet produkálni tudják.
A jelenlegi igényeknek, elvárásoknak megfelelıen kellene a
területre egy telekalakítási, tömbalakítási vagy esetleg egy
rendezési tervet készíteni. Ezután minden további nélkül az
építkezések beindulhatnak.
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Dr. Frankó Károly úgy gondolta, a tervezı vállalatot és a
Városfejlesztési Bizottságot meg kell kérni, készítse elı a
tervet.
Javasolta a képviselı-testületnek a város általános rendezési
tervének szabályozási elıírásairól szóló rendelet-tervezetet a
módosításokkal fogadják el.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy ez szintén rendeletalkotás és minısített többségre van szükség.
A javaslatnak
megalkotta

megfelelıen

a

képviselı-testület

egyhangúlag

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27./1991./
/számú rendeletét
a
város általános rendezési tervének szabályozási elıírásairól.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Áttértek a költségvetésrıl szóló rendelet módosításának megtárgyalására.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje felhívta a figyelmet
arra, hogy a 2. A számú mellékletben gépelési elírás történt.
Az összesen sort kell javítani, az eredeti elıirányzat 6.100
ezer forint, az emelkedésnél a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı
Intézetnél az átvett pénzeszköz 20 ezer Ft-ról, 6 millióra, a
zongora vásárlás 20 ezer Ft-ra módosul, a végösszeg az helyes.
Elmondta, hogy a költségvetést nem határozatban, hanem rendeletben lehet módosítani. Várhatóan az 1991. évi költségvetés 75
millió forinttal nı az eredeti elıirányzathoz képest. Néhány
információt mondott ennek az összegnek a felhasználásával
kapcsolatban.
Dr. Frankó Károly kérte a testület tagjait, mondják el, ha van
valami észrevételük.
Jenei Bálint felvilágosítást kért arról, hogy mibıl adódik az,
hogy az emelkedések között az önkormányzati igazgatási tevékenység aránya a legjelentısebb.
Nagy Istvánné ismertette, hogy az igazgatási költségek 6.101
ezer forinttal emelkedtek. Ez a következı tételekbıl tevıdik
össze. Két nagyobb csoport van, az egyik a testületi döntés
alapján megítélt költségek, a másik azok amelyek olyan feladatok ellátásából eredı költségek, melyeket jogszabályok utaltak
a hivatal feladatkörébe.
Testületi döntés alapján megítélt költségek: a dolgozók bérfejlesztésére, biztonsági berendezésre, energia költségre, a Vörös
Kereszt, az ebtenyésztık, az ůjrakezdési Szövetség, a horvát
menekültek, valamint az alapítvány támogatására. Ezen kívül a
kamatadó a fejlesztési kiadások között szerepel.
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Jogszabályok által a hivatal feladatkörébe utalt feladatok
ellátásából eredı költségek: hirdetések a sajtóban, különbözı
helyeken, választási költségek, hamvasztásos temetés támogatása, könyvek, folyóiratok, utalványdíjak, számítástechnikai
anyagok, továbbá munkaruha költségek.
A tervezet 1. sz. mellékletét, figyelemmel a kft. alapítására,
az alábbiak szerint javasolta módosítani:
II. Kiadások rovatba 3. soszám alatt:
Vagyoni betét jogi személyiséggel
láshoz 5.383 ezer forint
A kiadás összesen rovat 453.458 Ft-ra
tartalék lecsökken 2.284 ezer Ft-ra.

rendelkezı

társu

változik, illetve a

Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek az 1991.
évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítására készített
tervezetet az 1. sz. melléklethez főzött módosító javaslattal
fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen
elfogadta, s megalkotta

a

képviselı-testület

egyhangúlag

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28./1991./
/számú rendeletét
az
1991. évi költségvetésrıl szóló
2/1991./III.20./KT. sz. rendelet
módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Frankó Károly felkérte Hernyák Imrét, hogy az általuk
elkészített piac makettjével ismertesse meg a testület tagjait.
Hernyák Imre ismertette, hogy megbízást kaptak a város új
piacának döntéselıkészítı tervének elkészítéséhez. Ezért készítették el a piactér dokumentációját mőszaki tervekkel arról,
hogy milyen formában, milyen nagyságrendben, milyen ütemben,
milyen területfelhasználással lehet a piacot megvalósítani.
A leendı piac teljes területe 8000 m2, ebbıl árusító terület
5300 m2, fedett elárusító hely 30 db lett tervezve, további
elárusító hely /földön, asztalon/ 230 db van. Magánvállalkozásban építhetı pavilon 8 db szerepel a tervben, melyekhez kis
raktár tartozik.
A piac bejáratánál a jelenlegi terményraktárból fedett piacot
gondoltak létrehozni.
A gépkocsi parkolót 138 férıhelyesre tervezték, amit nyáron
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autós, illetve kertmoziként lehetne hasznosítani.
A közmő tervek villamosenergia, vízellátásra, szennyvízcsatornára, csapadékvíz elvezetésre vonatkoznak. Az épületek gázellátását nem tartották fontosnak, hiszen kis igényőek, és a gáz
gerincvezeték kiépítése gazdaságtalan lenne. Az ilyen irányú
igényeket villamosenergiával, illetve palackos gáz alkalmazásával lehetne kielégíteni.
Ezen túlmenıen a piac területén kerékpártároló, piaciroda,
nyílvános WC lenne elhelyezve.
A piac elkészítésének költsége:
10.900.000 Ft-ba kerül a burkolat megépítése,
2.900.000 Ft-ba kerülnek az építmények, a kerítés, a közmővek
kiépítése, a vízellátás, a szennyvízcsatorna kiépítése,
csatorna és csapadékvíz ellátás.
685.000 Ft-ba kerül az elektromos energia ellátás, kábeles
formában.
Ezek nagyvárosi árak, továbbá 25%-os ÁFA-val értendık.
A teljes építési költség 17.966 ezer forint.
A tervjavaslatban a megmaradó terület felhasználására is tettek
javaslatot. Azokon a területeken további raktáráruházak megépítésére nyílna lehetıség.
A létesülı piac melletti családi házak kerítéseihez kerülnének
a butikok, hogy az ott élık ne legyenek teljesen kitéve a piac
zajának, vagyonvédelmi szempontból is elınyösebb lenne. Amenynyiben a piac szennyvízgyőjtı gerincvezetéke megépülhetne,
akkor ezek a családi házak gazdaságosan rákapcsolhatók lennének.
A képviselı-testület tagjai javaslatokat tettek a létesülı piac
tökéletesítésére.
Hernyák Imre elmondta, hogy a tervezésnél igyekeznek maximálisan figyelembe venni ezeket a javaslatokat.
Hunya Lajos képviselı megérkezett, Gellai József alpolgármester
visszatért az ülésre.
Pocsaji Zsolt képviselı eltávozott.
Dr. Frankó Károly az ülés folytatásaként felkérte Megyeri
László fımunkatársat a második napirendi pontként szereplı
beszámoló szóbeli kiegészítésére.
Megyeri László ismertette, hogy nem mondható el, hogy a mai kor
színvonalán álló technológia létezne az irodákban. Nemcsak a
belsı kényszer miatt kellene korszerő adatfeldogozást alkalmazni, hanem a külsı szorító erık miatt is. A mai korban nem
mindegy a hatósági munka színvonala, s elıtérbe kerül a lakosság szolgálata. Tehát ezt az igényt nem luxusigényként kell
venni. Arról van szó, hogy a munka hatékonyságát javítani lehet
ezzel. Természetesen addig, amíg az ideális rendszer fel nem
épül, addig többlet munkát is jelent a dolgozóknak. Másrészt
így érjük el azt, hogy ennek legyen egy információs háttérbázisa, amire építve nem kell a plusz feladatokhoz plusz embereket

481
felvenni, valahol itt jelentkezik a megtakarítás. Ha évek múlva
eljutnak oda, hogy a közmő nyílvántartások, a mőszaki adatbázisok is elektronizálva lesznek, akkor a városépítészet, a
vállalkozások területén egy olyan információs háttérbázis lesz,
amely a döntéseket felgyorsítja, pontos információkat, alapadatokat nyújt, amely a biztonságosabb döntést megalapozza, így
elkerülhetı lenne az, hogy rossz döntések miatt az önkormányzat
károsodjon anyagilag, erkölcsileg. Ne vegyék konkrétan a számszerősített dolgokat, mivel a cél az, hogy a lehetı legjobb
mőszaki megoldást választjuk, ami a legkorszerőbb, s persze
anyagilag is a legmegfelelıbb.
Dr. Kovács Béla érdeklıdött az iránt, hogy a vásárlás után a
városnak nem marad-e olyan számítógépe, amit átadhatna a gimnáziumnak, a gimnázium a tulajdonában levı gépeket átadná az
általános iskolának.
Kruchió Lajos javasolta, hogy ezeket a vásárlásokat
elején kellene megtenni az áremelkedések miatt.

az

év

Knapcsek Béla megkérdezte, mennyibe kerül az egész rendszer
kiépítése, mekkora összeget kellene befektetni, s ezzel az
összeggel évenként kell-e számolni, tehát folyamatos lesz-e ez
a kiadás?
Megyeri László dr. Kovács Béla képviselı kérdésére válaszolva
elmondta, hogy ha megtörténik a számítógépek vásárlása, akkor
sem szabadul fel számítógép a hivatalban. Amely gépet esetleg
késıbb ki lehet majd váltani, az az endrıdi kirendeltségen
kerül alkalmazásra.
Knapcsek Béla képviselı kérdésére válaszolva ismertette, hogy
ez a fejlesztés addig tart, amíg a teljes hálózat ki nem épül.
Erre több ajánlat van, több mőszaki megoldás létezik. Át kell
gondolni, hogy melyek azok a területek amelyeknek prioritást
adnak, ennek alapján lehet eldönteni azt, hogy melyik mőszaki
megoldás a legalkalmasabb. Tavaly 800.000 Ft lett megszavazva,
de ez nem bizonyult elegendınek, mert nem kalkulálták bele az
esetleges meghibásodásokat, a mentések miatti szalagról való
gondoskodást stb, amelyek jelentıs tételt tesznek ki egy év
alatt.
Dr. Kovács Béla megkérdezte, hogy értenek-e az apparátus dolgozói a számítógéphez, szándékoznak-e kiképezni az apparátus
egyes dolgozóit, vagy pedig újabb személyek kellenek, akik
értenek a számítógép kezeléséhez?
Hornok Lajosné kérdése az volt, hogy ez a hálózati rendszer
mennyiben a javít a lakosság kiszolgálásán?
Hunya Lajos kérte, hogy olyan gépeket vásároljanak az arra
illetékesek, amelyek több évig a munka megfelelı színvonalát
szolgálják.
Megyeri László válaszolt a kérdésekre. Az hivatal dolgozóinak
kb. egy hónappal ezelıtt szervezett tanfolyamot, elsısorban a
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szövegszerkesztı alkalmazásával ismerkedtek meg. Ezt a programot szeretné folytatni. Jó a helyzet, mivel az apparátus megfiatalodott, a fiatal munkaerı tanulékonyabb, bátrabb.
A lakosság kiszolgálásán a következıképpen javít, hamarabb jut
az állampolgár információhoz, egy helyen elintézheti az ügyét,
s mindez az egymásról tudó nyílvántartások segítségével lehetséges. Kevesebb reklamáció lenne az állampolgárok részérıl.
Hunya Lajos képviselı felvetésére elmondta, hogy megpróbálnak
olyan gépeket vásárolni, amelyek nem túl drágák, de az igényeket hosszabb ideig kielégítik.
Gellai József ismertette, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság
foglalkozott ezzel a témával. A jövı irodatechnikája teljes
egészében a számítástechnikán alapszik és azon múlik. Sajnálatosnak tartotta, hogy a bizottság véleménye nem került a testület elé, így ismertette, miszerint ebben a témakörben úgy
döntöttek, hogy a bıvített fejlesztést javasolja a testület
felé elfogadni.
Szeretı Béla egyetértett azzal, hogy fejlıdni kell, továbbá
hogy a lakosság jobb kiszolgálását figyelembe kell venni.
Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy 1992-es évet érintı
tételrıl beszélgetnek, s a költségvetés sarokszámainak ismeretében kellene ilyen horderejő dolgokat komolyabban boncolgatni.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy ha lépést akarnak tartani a
századfordulóval, akkor kétségtelenül szükség van az ilyen
irányú fejlesztésekre. Egyetértett abban, hogy ne a mai napon
mondják ki az erre szánt összeget.
Csorba Csaba hozzátette, hogy ez az összeg csak tervszám, a
költségvetéshez megfelelıen alakítják. Ez az összeg azt szolgálja, hogy bele kerüljön ez az igény a költségvetésbe.
Dr. Frankó Károly elfogadható maximális összegnek tartja, de
természetesen lehet csökkenteni.
Több hozzászólás nem volt, így a polgármester javasolta a
képviselı-testületnek, hogy összeg megjelölése nélkül fogadják
el a beszámolóban szereplı határozati javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag /18 szavazattal/
egyetértett és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277./1991./XII.19/számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
érdekében - figyelemmel az irodaautomatizálási és
informatika fejlesztési koncepció fı célkitőzéseire - az
1992. évi fejlesztéshez az éves költségvetés keretében
elıirányzatot biztosít.
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Utasítja a jegyzıt, hogy végezze el a felhasználással egyidejőleg a szervezet- és tevékenységfejlesztéshez kapcsolódó
elemzı munkát és annak eredményérıl az év végén adjon számot.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly kérte a testület tagjait, vegyék elı a
GYOMASZOLG Kft. alapító okiratát, majd átadta a szót Csorba
Csaba jegyzınek.
Csorba Csaba elmondta, hogy az elızı testületi üléseken döntöttek arról, hogy a kötségvetési üzemet egyszemélyes kft.-vé
alakítják át. Készült egy alapító okirat, amely elég durva
számokat tartalmazott. Az elmúlt testületi ülésen a testület
kötelezte a hivatalt, hogy amennyiben elkészül az alapító
okirat az annak megfelelı mellékletekkel együtt, tudomásul
vétel végett terjessze a testület elé. Az alapító okirat, amely
a cégbíróságnál a bejegyzés alapját képezi, elkészült.
Az eredetileg meghatározott összegben nincs változás. Arról van
szó, hogy az elmúlt testületi ülés elé terjesztett kimutatásban, ami tartalmazta az állóeszközöket, készleteket és pénzkészleteket, szerepelt az adós és vevı állomány is egy bizonyos
összeggel. Ezt a bejegyzési módot a cégbíróság nem fogadta el.
Az adós és vevı állomány kiesett ebbıl a leírásból. Ennek
megfelelıen lehetıség nyílik arra, hogy a hivatalnál mőködı
Városüzemeltetési Csoport fizikai létszáma a gépparkkal együtt
átkerüljön a létrejövı egyszemélyes kft.-be. Azt célozná meg,
hogy megtörténik a szétválasztás, a hivatalnál maradna a hatósági profil, a kft.-hez kerülne az üzemeltetési feladat, pl.
parkgondozás, csatornagondozás stb. Lehetıség van arra, hogy
itt felhalmozódó gépparkot az önkormányzat bevigye a kft.-be.
Dr. Kovács Béla emlékezete szerint az elmúlt testületi ülésen 3
millió forint volt az az összeg, melyet a tartalék terhére erre
a célra befizetne a testület, a jelenleg megállapított összeg
5.383. ezer forint. Miért van ez a különbség?
Cséffai János elmondta, hogy az üzemnek nem a teljes anyagkészletét viszi be az önkormányzat a kft.-be, csak egy részét. A
4.400 ezer forint anyagértékbıl nem visz be csak 2.016 ezer
forintot. A kft. mőködéséhez a fennmaradó anyagokra is szüksége
lesz, így ezt az önkormányzattól 1992. január 2-án megvásárolja. Eképpen a szóban forgó összeg meg fog térülni, az eladott
eszközökbıl visszajön a pénz.
Dr. Valach Béla az elızıeket úgy értékelte, hogy csupán technikai kérdés.
Dr. Kovács Béla megkérdezte, hogy mi lenne akkor, ha a kft.-nek
mégsem kellene ez a visszamaradt anyag?
A képviselık megítélése szerint azonban akkora bizalmat meg
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kell adni a kft.-nek és vezetıjének.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek az alapító
okirat elfogadását.
Ismertette, hogy a szavasához minısített többség szükséges.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alapító okirat
elfogadása mellett döntött és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1988. évi VI. törvény
alapján Gyomaendrıd Város Önkormányzat Kivitelezı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság néven egyszemélyes
kft.-t hoz létre 1991. december hó 30. napjával.
A társaság alapító okiratát a képviselı-testület elfogadja. Az
alapító törzsbetétje: 5.823.000 Ft pénzbeni betét, valamint 13.587.000 Ft nem pénzbeni betét, amely az apportlistákon meghatározott ingatlanokból, gépekbıl, eszközökbıl és anyagokból áll.
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a társaság cégbíróságnál történı bejegyeztetésével kapcsolatos feladatokat
lássa el.
Határidı: azonnal, illetve folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly rátért a polgármesteri, illetve képviselıi
alap visszaállításával kapcsolatos elıterjesztésre. Kérdése az
volt, hogy milyen jellegő dolgokra adható ez a pénz?
Dr. Kulcsár László
véleménye szerint a Képviselı-testület
Szervezeti Mőködési Szabályzatában illetve az Önkormányzati
törvényben felvállalt célok, feladatok részkivitelezésére, pl.
közérdekő intézmények, vállalkozások támogatása, szorosan a
testület célkitőzéseivel összhangban álló részfeladatok támogatása. Ez arra lenne jó, hogy nem kellene kisebb dolgokat a
testület elé vinni, ezzel idıt lehetne megtakarítani, feltételezve a bizalmat.
Dr. Valach Béla elmondta, egyesületek, szervezetek sokszor
állnak elı támogatási igényekkel. Ezekkel nem kellene a testületnek
foglalkoznia,
elıterjesztést
készíteni,
lényegesen
csökkentené az adminisztrációt, ha bevezetésre kerülne a polgármesteri illetve a képviselıi alap.
Gellai József alpolgármester javasolta a képviselı-testületnek
a polgármesteri alap elfogadását.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 17 szavazattal,
1 tartózkodás mellett a polgármesteri alap felállítása mellett
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döntött, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1992. évtıl polgármesteri
alapot hoz létre, 600.000 Ft összeggel.
Az alap felhasználási jogkörét a polgármester hatáskörébe
utalja.
A képviselı-testület kéri a polgármestert, hogy az összeg
felhasználásáról minden év I. félévi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámoló, illetve az éves zárszámadás során
adjon tájékoztatást a testületnek.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Ezek után áttértek a Képviselıi alap visszaállításának megtárgyalására.
Dr. Kulcsár László szerint a polgármesteri hatáskörhöz hasonló
elveknek, céloknak megfelelıen kellene leszabályozni, vagy
legalábbis utalni a határozatban erre.
Hangya Lajosné elképzelése az volt, hogy a pártok képviselıinek
is meg kellene szavazni ezt az alapot. Nekik is lehet olyan
feladatuk, amit a város érdekében valósítanának meg. Igaz,
fennáll az a veszély is, hogy véletlenül kétszeres kifizetésre
kerül ugyanaz a dolog. Azonban le lehetne szabályozni, hogy
mire fordítható, ha a pártok képviselıi is kaphatnának még ha
esetleg kisebb összegő alapot is, mint ez a 150.000 Ft.
Dr. Valach Béla a képviselıi alappal egyetért, továbbá azzal
is, hogy a pártok képviselıinek is szüksége van rá. Azzal is
egyetért, hogy célszerő leszabályozni. Szerinte a lakossági
önszervezıdéseket, illetve a lakossági szervezésben lévı javításokat kellene támogatni a képviselıi alapból. Ezzel ellentétben a polgármesteri alap az egyesületek létét kellene hogy
támogassa. Ez a kettı nem szabad, hogy átfedje egymást.
Jenei Bálint csatlakozott Hangya Lajosné véleményéhez, nem
lenne jó, ha csak a területi képviselık kapnák meg ezt az
alapot. Az összegszerőséggel kapcsolatban lát gondokat. Javaslata az, hogy ezt a 150.000 Ft-ot le kellene csökkenteni
100.000 Ft-ra. A gyakorlatban problémát lát a realizálásával, a
szabályozás szerint csak anyagra lehet fordítani ezeket a
pénzeket.
Hunya Lajos véleménye az volt, hogy maradjon meg mindenki
számára a 150.000 Ft, akár területi, akár valamelyik pártnak a
képviselıje az illetı.
Hornok Béláné úgy látja jónak, hogy a listás képviselıknek is
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lenne ilyen hatáskörük.
Gellai József súlyos problémának tartotta azt, hogy a listás
képviselık hogyan rendelkezhetnének hasonló összeggel. Valószínő próbálná mindenki a saját körzetében felhasználni. Azonban
ez aránytalaságokat szülne, ugyanis van olyan körzet, ahol egy
képviselı lakik, és van olyan, ahol 4 képviselı.
Egyenjogú tagnak tart mindenkit, ezért ugyanakkora rendelkezési
összeget javasol listán bejutott képviselıknek, mint az egyéni
választó körzetbıl bejutott képviselıknek. A felhasználásával
kapcsolatban javasolná, hogy alakítsanak egy munka bizottságot,
amelyben az elmaradott térségekre használnák fel ezt az összeget. Ha ez így történne, akkor el lehetne mondani, hogy arányosan használnák fel.
Knapcsek Béla javasolta, hogy valamilyen arányban lehessen
munkabérre és géphasználatra is fordítani. Nem tartotta feltétlenül jó megoldásnak, hogy az elmaradott térségek fejlesztésére
használják fel a pénzt. Majdnem annyi listás képviselı van,
mint ahány körzet, ezt valamilyen módon lehetne egyeztetni,
mondjuk minden körzetben két képviselıi alapot használnának
fel.
Dr. Kovács Béla a polgármesteri alappal egyetértett. A képviselıi alappal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselı-testület
tagjainak a munkáját és a felelısségét is jócskán növelné. Nem
biztos, hogy jó megoldás lenne ennek az alapnak a bevezetése.
Nem tartotta jónak a Gellai József által javasolt bizottsági
megoldást.
Martinák Csaba

csatlakozott dr. Kovács Bélához.

Dr. Frankó Károly javaslata
tagoknak is adjanak pénzt.

az

volt,

hogy

a

listán

bejött

Dr. Kulcsár László javaslata az volt, hogy a területi képviselıkkel arányosan kell, hogy legyenek a listás képviselık, tehát
fel kell osztani.
Kruchió Lajos szerint amelyik körzetben egy listás és egy
területi képviselı van, akkor az úgy jó, a többi képviselı
összefogását pedig meg kell határozni.
Dr. Valach Béla nem lát abban veszélyt, hogy nem tudják elkölteni a képviselık ezt a pénzösszeget.
Hangya Lajosné elmondta, hogy a saját körzetében vannak apró
gondok, problémák, /pl. csapadékvíz elvezetés, nincs járda
stb.,/ amelyekre el lehet költeni ezt a pénzt.
Hunya Lajos hozzátette, hogy mivel ı Kisgazda párt képviselıje,
neki az egész városra kellene költeni az egy évi 150.000 Ft-ot.
El kell osztani bizonyos helyekre a város egész területén.
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Szeretı Béla megítélése szerint nem szabad különbséget tenni a
területi és a listás képviselık között. Az alap összegét a
költségvetés
ismeretében
kellene
meghatározni,
valamennyi
képviselı vonatkozásában. Meggyızıdése, hogy valamennyi képviselı becsülettel fogja felhasználni. Azt megindokolni, hogy a
területi képviselı miért jogosultabb a képviselıi alapra, mint
a listásról bekerült képviselı, senki nem tudja. Javaslata az
volt, hogy pártpolitikai célra ne lehessen felhasználni.
Dr. Frankó Károly
különbséget tenni.

igazat

adott

Szeretı

Bélának,

Dr. Valach Béla javasolta feltételesen a
költségvetés tervezésekor erre visszatérnek.

nem

150.000

lehet

Ft-ot,

a

Dr. Frankó Károly módosító javaslatként elmondta, hogy a területi szót hagyják ki.
Gellai József elmondta, hogy szívesen
témában a pénzügyi csoport vezetıjét.

meghallgatná

ebben

a

Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje elmondta, hogy körzeti képviselıként javasolta ezt az összeget meghatározni, úgy
értve, hogy nem a képviselı kapja, hanem a körzet. A költségvetés tervezésénél figyelembe veszik ezt az összeget, a döntést a
testület hozza meg.
Dr. Kovács Béla szerint el lehetne fogadni, hogy legyen egy
ilyen alap, de a pénzügyi keret döntené el annak konkretizálását.
Gellai József javasolta,
meg a 150.000 Ft-ot.

hogy

választókörzetenként

szavazzák

Jenei Bálint szerint ez az elosztás akkor igazságos, ha minden
körzet egyformán fejlett. Ezt a képviselıkre kellene bízni,
mert akkor biztos, hogy mindenki jogos lakossági kezdeményezéső
igényhez fogja hasznosítani.
Szeretı Béla a polgármesteri alapot szerette volna lecsökkenteni 200.000 Ft-ra.
Dr. Frankó Károly javasolta,
300.000 Ft az alapja.

hogy

a

polgármesternek

legyen

Dr. Kovács Béla javasolta, hogy maradjon a polgármesteri alap,
szavazzák meg, hogy mindenki kapjon egy bizonyos összeget.
Szeretı Béla javaslata az volt, hogy vissza kell adni a két
bizottságnak ezt az ügyet átdolgozásra, s a költségvetés tárgyalásakor kell elıvenni.
Dr. Farkas Zoltán úgy gondolta, hogy ez az összeg akkor lenne
jobban felhasználva, ha olyan dolgok mellé állhatnának vele,
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amlyek kulturálisak, vagy az emberi csoportok épülésére szolgálna.
Hangya Lajosné javasolta, hogy semmi mást ne tegyenek, csak a
költségvetésbe tervezzenek be 2.500 ezer forintot, amelyben
benne van a polgármesteri, valamint a képviselıi alap is.
Nagy Istvánné felsorolta az 1992. évi pénzelıirányzatot, majd
hozzátette, hogy 13 millió forint marad a fejlesztési célokra.
Csorba Csaba véleménye az volt, hogy vissza kell adni a két
bizottságnak, dolgozzák ki ennek az elosztási tervét. Azt
javasolta a testületnek, hogy döntsön abban, az alapot létrehozza-e, majd az összeget határozza meg, s adja vissza a két
bizottságnak, hogy az elosztási elveket tisztázzák.
Gellai József javasolta, hogy mivel már a polgármesteri alapot
elfogadták, ez 600.000 Ft-tal kerüljön bele a költségvetés
tervezésébe, a képviselıi alap tárgyalását viszont kapja vissza
a két bizottság.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
képviselıi alapnál úgy foglaljon állást, hogy adja vissza a két
bizottságnak kidolgozásra.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
280./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a képviselıi alap bevezetését szükségesnek látja.
Az alap összegérıl a végleges döntést a képviselı-testület
elhalasztja az 1992. évi költségvetés tárgyalásáig.
Határidı: az 1992. évi költségvetés tárgyalása
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly megkérte dr. Koleszár Józsefet, a Mezıgazdasági Bizottság elıterjesztésének szóbeli kiegészítésére, amely
az endrıdi piactérrel kapcsolatos.
Dr. Koleszár József ismertette, hogy a Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság megtekintette a jelenleg mőködı endrıdi piacot. Az a gondolat merült fel, hogy a
Gyomaendrıd és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonában levı 1181 m2 terültő
ingatlan egy részével meg lehetne növelni a piacteret. Csarnokszerő piaci létesítményt lehetne kialakítani. Ha ezt a területet az önkormányzat megszerezné magának, akkor ott kulturált
piacot lehetne létesíteni. A tulajdoni lapokból kiderült, hogy
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az ÁFÉSZ jelzáloggal terhelte ezt a területet, más területekre
is van jelzálog jog bejegyeztetve tételfelvétel miatt. A Budapest Bank Rt. javára terheli a területet jelzálog 37 millió
forint járuléka erejéig.
Elıször a testületnek kell elhatároznia magát, hogy ezt a
bizottság által javasolt elképzelést támogatja. Ezt az ingatlant meg lehet szerezni vétel formájában, csereingatlannal,
illetve kárpótlási jeggyel is lehet fizetni, amennyiben az
önkormányzatnak lesz ilyen.
Kérte a testületet, érdemben foglaljon állást, továbbá a polgármestert bízza meg azzal, hogy ebben az ügyben tegyen lépéseket.
Balázs Imre jónak tartotta a bizottság elképzelését.
Dr. Valach Béla szerint meg kellene nézni, hogy a tulajdonviszonyok tisztázása miként lehetséges.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy beszélni fog az ÁFÉSZ jelenlegi vezetıjével, a következı testületi ülésen tájékoztatja a
testületet.
Dávid István felvetette a vásártér rossz helyzetét. Nem megfelelı, kulturálatlan környezetben zajlanak a vásárok. Van-e arra
lehetıség, hogy az elkövetkezendı idıben az önkormányzat felújítja a vásárteret? A vásárcsarnok tervét örömmel fogadta.
Dr. Koleszár József válaszában elmondta, hogy a december 5-i
bizottsági ülésen foglalkoztak a vásártér ügyével is. Megállapította, hogy a város vásártere csak elnevezésében vásártér, a
kritériumoknak nem felel meg. Egyetértett azzal, hogy a városnak szüksége van egy kulturált vásártérre. A bizottsági ülésen
meghatározták azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni.
Továbbá vannak olyan létesítmények, amelyeket meg kell szüntetni. A bizottság állásfoglalása szerint elsı feladat a vásártér
bekerítése, feltöltése, közlekedı úttal ellátása, fogadó épület
létesítése. A bizottság megkéri a testületet, bízzon meg valakit azzal, hogy készítsen egy megvalósítási elıtervet. Tehát
foglalkoznak a gondolattal, de egy-két évig még nem lesz a
kivitelzés stádiumában.
Hangya Lajosné javasolta a terület értékének a megérdeklıdését,
ha eladják, akkor az önkormányzat is felléphet vállalkozóként,
s utána ki lehetne adni magánvállalkozóknak.
Dr. Frankó Károly felvállalta ezt a feladatot.
testületnek a bizottság javaslatát elfogadni.

Javasolta

a

A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 17 szavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281./1991./XII.19./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert,
hogy a 6378. sz. tulajdoni lapon, az 5270. hrsz. alatt
felvett, természetben az Apponyi és Endrıdi utca sarkán
lévı, a Gyomaendrıd és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonát képezı ingatlan megvásárlása ügyében kezdeményezzen tárgyalást a
tulajdonossal, és a tárgyalás alapján ismételt elıterjesztést tegyen a testület felé az ágazatilag illetékes bizottság véleményének figyelembe vételével.
Határidı: 1992. január 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Knapcsek Béla eltávozott.
Dr. Frankó Károly áttért a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elıterjesztéseinek megtárgyalására. Az elsı kérelem Márki Imre
és Kovács Ilona kérelme volt, amelyet a bizottság elutasított.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a képviselı-testületnek a
bizottság javaslatát elfogadni.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
282./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd

Város Képviselı-testülete
és
Gyomaendrıd, Kondorosi út 25. szám alatti lakosok
jogorvoslati kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ számú határozatát
helybenhagyja.

Indokolás
Márki Imre és Kovács Ilona gyomaendrıdi lakosok lakásuk felújításához /fürdıszoba kialakításához/ kértek támogatást.
Kérelmüket a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületének az 5/1991./V.17./ számú rendeletében biztosított jogkörében eljárva elutasította, figyelemmel a fenti rendelet 2. § /5/ bekezdésére, mely szerint gyermekét egyedül nevelık esetén, vagy nyugdíjasok
esetében, amennyiben az 1 fıre jutó jövedelem nem éri el a
mindenkori legkisebb összegő nyugdíjminimumot, kivételes
méltányosságból kamatmentes hitel állapítható meg lakáskarbantartáshoz, amennyiben a becsatolt mőszaki szakvélemény alapján a karbantartási munkák elmaradása az ingatlan
fennmaradást veszélyezteti. A bizottság határozata ellen a
képviselı-testület felé fellebbezéssel élt Márki Imre és
Kovács Ilona.
A Képviselı-testület az 5/1991./V.17./KT. számú rendelet 2. §
/5/ bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ számú határozatát
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helybenhagyja, tekintettel arra, hogy a karbantartási munkák elmaradása az épület fennmaradását nem veszélyezteti.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét
követı naptól számított 30 napon belül kérheti a határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságtól.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A következı kérelem Dógi Józsefné kérelme, amelyet a bizottság
szintén elutasított.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek a bizottság
véleményének megfelelıen utasítsa el a kérelmet.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület tagjai egyhangú
szavazással a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Táncsics út 3. szám alatti lakos jogorvoslati kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ számú határozatát helybenhagyja.

Indokolás
Dógi

Józsefné gyomaendrıdi lakos, lakásának felújításához /
konyhai rész belsı kialakításához, és központifőtéshez/
kért támogatást. Kérelmét a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
5/1991./V.17./ KT. számú rendeletében biztosított jogkörében
eljárva elutasította, figyelemmel a fenti rendelet 2. §
/5/ bekezdésére, mely szerint laksákarbantartáshoz, korszerősítéshez abban az esetben állapítható meg támogatás,
ha a munkálatok elmaradása veszélyezteti az ingatlan fennmaradását. A bizottság határozata ellen fellebbezéssel élt
Dógi Józsefné.
A képviselı-testület az 5/1991./V.17./ KT. sz. rendelet 2.§ /5/
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Szociális és Egészségügyi Bizottság 55/3/1191./X.08./ számú határozatát
helybenhagyja, tekintettel arra, hogy a munkálatok elmaradása az ingatlan fennmaradását nem veszélyezteti.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét
követı naptól számított 30 napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti jogszabálysértésre hivatkozással a
Gyulai Városi Bíróságtól.
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Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A soron következı kérelem Lakatos Béláé volt. Ehhez a kérelemhez sem volt hozzászólás.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testület felé a bizottság véleményét elfogadni.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284./1991./XII.19/ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
és felesége,
Gyomaendrıd, Liliom út 7. szám alatti lakosok jogorvoslati
kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ sz. határozatát helybenhagyja.

Indokolás
Lakatos Béla és felesége, gyomaendrıdi lakosok, lakásuk bıvítéséhez, befejezéséhez /tetıtérkialakítás, külsı pucolás,
csatornázás/ nyújtottak be támogatási kérelmet. Kérelmüket
a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Gyomaendrıd Város
Képviselı-testületének 5/1991./V.17./ számú rendeletében
biztosított jogkörében eljárva elutasította, figyelemmel a
fenti rendelet 2. § /4/ bekezdésére, mely szerint három
vagy annál több gyermekes családok esetében megállapítható
támogatás lakásbıvítéshez, amennyiben a lakás legalább egy
szobaszámmal növekszik, komfortfokozata emelkedik és az
átalakítandó lakás a család jogos lakásigényét nem elégíti
ki.
A bizottság határozata ellen a Képviselı-testület felé fellebbezéssel élt Lakatos Béla és felesége.
A képviselı-testület az 5/1991./V.17./ KT. sz. rendelet 2. §
/4/ bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ sz. határozatát
helybenhagyja, tekintettel arra, hogy kérelmezık, saját
háztartásukban három kiskoru gyermek eltartásáról már nem
gondoskodnak.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételét
követı naptól számított 30 napon belül kérheti a határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai
Városi Bíróságtól.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

493

Ezek után Lövei Margit kérelme következett.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek a bizottság
javaslatát jóváhagyni.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd,
Mikes K. u. 26. szám alatti lakos jogorvoslati kérelmét
elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
55/3/1991/X.08./ számú határozatát helybenhagyja.

Indokolás
Lövei

Margit gyomaendrıdi lakos, lakásának gázbevezetéséhez
kért támogatást. Kérelmét a Szociális és Egészségügyi Bizottság
a
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testületének
5/1991./V.17./ KT. számú rendeletében biztosított jogkörében eljárva elutasította, figyelemmel a fenti rendeletre.

A bizottság döntése megalapozott, ezért a Képviselı-testület a
határozatot helybenhagyja, és a jogorvoslati kérelmet elutasítja, tekintettel arra, hogy gázbevezetéshez támogatás
nem állapítható meg.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét
követı naptól számított 30 napon belül kérheti a határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai
Városi Bíróságtól.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A soron következı kérelmet Kempa Mihályné nyújtotta be.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek a bizottság
javaslatát elfogadni.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286./1991./XII.19./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
Gyomaendrıd, Kürt utca 3. szám alatti lakos jogorvoslati kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
55/3/1991./X.08./számú határozatát helybenhagyja.

Indokolás
Kempa

Mihályné gyomaendrıdi lakos lakásfelújításhoz /fürdıszoba, kialakításhoz és alászigeteléshez/ kért támogatást.
Kérelmét a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 5/1991/V.17./ KT. számú
rendeletében biztosított jogkörében eljárva elutasította,
figyelemmel a fenti rendelet 2. § /5/ bekezdésére, mely
szerint gyermekét egyedül nevelık esetén vagy nyugdíjasok
esetében, amennyiben az egy fıre jutó havi jövedelem nem
éri el a mindenkori legkisebb összegő nyugdíjminimumot,
kivételes méltányosságból kamatmentes hitel állapítható
meg lakáskarbantartáshoz, amennyiben a becsatolt mőszaki
szakvélemény alapján a karbantartási munkák elmaradása az
ingatlan fennmaradását veszélyezteti.

A bizottság határozata ellen a Képviselı-testület felé fellebbezéssel élt Kempa Mihályné.
A képviselı-testület az 5/1991./V.17./KT. sz. rendelet 2. § /5/
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Szociális és Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ számú határozatát
helybenhagyja, tekintettel arra, hogy a becsatolt mőszaki
szakvélemény alapján a karbantartási munkák elmaradása az
épület fennmaradást nem veszélyezteti.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A következı kérelem Noszter Sándoré.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek a bizottság
elutasító véleményét elfogadni.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
és felesége Gyomaendrıd, Ugari u. 29. szám alatti lakosok
jogorvoslati kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 55/3/1991./X.08./ számú határozatát
helybenhagyja.
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Indokolás
Noszter Sándor és felesége gyomaendrıdi lakosok, lakásuk kölcsöntörlesztésének visszafizetéséhez nyújtottak be támogatási kérelmet. Kérelmüket a Szociális és Egészségügyi Bizottság
a
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testületének
5/1991./V.17./ KT. számú rendeletében biztosított jogkörében eljárva elutasította, figyelemmel a fenti rendelet 2.
§ /10/ bekezdés a./ pontjára, mely szerint a kérelmezı
szociális helyzete alapján az ingatlan megszerzéséhez
igénybe vett bankkölcsön törlesztéséhez is állapítható meg
támogatás, ha a törlesztı részletek meghaladják a családban az egy fıre jutó nettó jövedelmet.
Kérelmezık családjában a törlesztırészlet havi összege 3.140
Ft, az 1 fıre esı havi nettó jövedelem pedig meghaladja az
5.000 Ft-ot, továbbá a lakásvásárláshoz igénybevett kölcsön nem bankkölcsön, ezért a Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyja.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét
követı naptól számított 30 napon belül kérheti a határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai
Városi Bíróságtól.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A következı kérelem Szécsi Kálmáné.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a bizottság javaslatát elfogadni.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Halász u. 2. szám alatti lakos jogorvoslati kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
55/3/1991./X.08./ számú határozatát helybenhagyja.

Indokolás
Szécsi Kálmán gyomaendrıdi lakos lakásfelújításhoz nyújtott be
támogatási kérelmet.
Kérelmét a Szociális és Egészségügyi Bizottság a Gyomaendrıd
Város Képviselı-testületének 5/1991./V.17./ KT. számú rendeletében biztosított jogkörében eljárva elutasította, figyelemmel a rendelet 2. § /2/ bekezdés a./ pontjára, mely
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szerint nem részesíthetı támogatás aki korábban saját tulajdonú lakással rendelkezett.
Nevezett korábban rendelkezett saját tulajdonú ingatlannal,
ezért a Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatát helybenhagyja.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét
követı naptól számított 30 napon belül kérheti a határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai
Városi Bíróságtól.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A következı elıterjesztés a Dobó u. 16. szám alatti lakótelek
értékesítésével kapcsolatos.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elmondta a bizottság véleményét, miszerint a telket értékesíteni kell, a C. alternatívát javasolták elfogadásra.
Jenei Bálint egyetértett Hangya Lajosné javaslatával, olyan
hozzátétellel, hogy kössenek ki 90 napot, amennyiben azon belül
nincs fiatal házas vevı, akkor pályázhasson más is.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy azzal
a módosítással fogadják el, hogy 90 napos várakozási idıt
kötnek ki, ami azt jelenti, hogy fiatal házasoknak 1992. március 31-ig lehet jelentkezni. Az elbírálást a Szociális és Egészségügyi Bizottság végzi el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyomaendrıdi 1421. sz.
tulajdoni lapon nyílvántartott, 1381. hrsz. alatt felvett,
1569 négyzetméter területő, természetben Gyomaendrıd, Dobó
u. 16. szám alatt levı lakótelkét értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan vételára 165.000 Ft.
Az ingatlan megvásárlásának feltétele, hogy a vevık elsı lakáshoz jutó fiatal házasok legyenek.
A képviselı-testület felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi
Bizottságot, hogy az ingatlan vevıjét a jelentkezık közül
jelölje ki, valamint a vételár megfizetésének módját határozza meg.
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A Képviselı-testület elrendeli a fentiek újsághirdetés útján
történı közzétételét.

Indokolás
A Gyomaendrıd, Dobó u. 16. szám alatt lévı önkormányzati tulajdonú lakóházas ingatlan életveszélyessé vált, ezért lebontásra került.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakótelken építeni nem
kíván, így értékesítésre kijelöli.
Vevı kijelölésénél fiatal házasokat részesíti elınyben, és a
jogügylet lebonyolítását a Szociális és Egészésgügyi Bizottság hatáskörébe utalja.
Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : a bizottság elnöke
Dr. Frankó Károly ismertette a következı elıterjesztést, miszerint a városban levı két bölcsöde a két ünnep közötti
nyitvatartást nem tartja gazdaságosnak, mivel nincs rá megfelelı igény.
Hangya Lajosné ismertette a bizottság javaslatát, amely szerint
a két ünnep között szüneteljen a bölcsödék nyitvatartása, mivel
felmérték a bölcsödevezetık az igényeket, s a két ünnep közötti
idıszakban a bölcsödei létszám nem éri el a 10 %-ot.
Hornok Béláné csatlakozott a bizottság javaslatához.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek a bizottság
javaslatát elfogadni, amely az A alternatíva lenne.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete a városi bölcsödék
nyitvatartását 1991. december 27-30 között szünetelteti.
A Képviselı-testület a döntésnél figyelembe vette egyrészt azt,
hogy az 1. sz. bölcsödénél egyáltalán, a 2. sz. bölcsödénél 2 szülı igényelte volna a bölcsödei ellátást, másrészt
hogy a fentiek alapján az üzemeltetés gazdasági szempontból indokolatlan.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ezek után a közvilágítás korszerősítésével
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kapcsolatos elıterjesztést vetette fel, megkérte Nagy Sándort,
amennyiben van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Nagy Sándor energetikus elmondta, hogy a Városfejlesztési
Bizottság megtárgyalta ezt az ügyet, majd néhány szóban ismertette, az elıterjesztést.

Gellai József hozzátette, hogy ezt szőkebb körben is meg lehet
tárgyalni.
Dr. Valach Béla javasolta, hogy két ütemre kell osztani a
témát. Az elsı ütem, ami az elıterjesztésben is benne van. A
második ütem az 1993-as évre hosszútávú tervként kell kezelni
ezt a programot, a belterületen, a fı közlekedési utak mentén
magas fénypontú, nátriumlámpákra kell felcserélni a lámpatesteket, egyrészt a egységesség, másrészt a városkép esztétikussága
érdekében.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, ezzel a
módosítással fogadják el ezt a javaslatot.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291./1991./XII.19./számú határozata
1. A Képviselı-testület az 1991. évi közvilágítás korszerősítések megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselı-testület egyetért a 46. sz. fıút javasolt szakaszának 1992. évi közvilágítás korszerősítésével.
A korszerősítés költségeire az 1992. évi önkormányzati költségvetésben a képviselı-testület 1.200 ezer Ft-ot biztosít.
A Képviselı-testület felkéri az energetikust, hogy a hosszú
távú közvilágítás korszerősítési program keretében az
1993-as évre tervezze meg Gyomaendrıd belterületi fı közlekedési útjainak közvilágítási korszerősítését /magas
fénypontú nátrium lámpák elhelyezése./
A Képviselı-testület megbízza dr. Frankó Károly polgármestert,
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 1992. június 30.
illetve 1993. december 31.
3. A Képviselı-testület egyetért a kompakt fénycsöves közvilágítási lámpák alkalmazásával.
A testület 35 db 2 x 11 W-os kompakt fénycsöves lámpa felszerelésének költségeire az 1992. évi költségvetésben 230.000
Ft-ot biztosít.
Felelıs : Nagy Istvánné Pénzügyi csoportvezetı
Nagy Pál csoportvezetı
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Határidı: 1992. június 30.
Ezek után áttértek a TOPSOFT Számítástechnikai Kft. elıterjesztésére.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Mővelıdési Bizottság
elnöke elıterjesztést készített a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium részére a TOPSOFT Számítástechnikai Kft. által adományozott eszközök közérdekő kötelezettség vállalás minısítésérıl.
Elmondta, hogy a közérdekő kötelezettség vállalást rendeletbe
kell foglalni, éppen ezért javasolta a képviselı-testületnek,
ha az elıterjesztésben foglaltakkal egyetértenek, úgy azt
rendeletben rögzítsék. A rendelet 1. §-a rendelkezzen arról,
hogy a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola és
Kollégium részére a TOPSOFT Számítástechnikai Kft. által adományozott szoftverek éa dokumentációk adományozását közérdekő
kötelezettség vállalásnak nyílvánítja.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezését a
már megtörtént adományozásra alkalmazni kell.
A képviselı-testület
megalkotta

a

javaslatot

egyhangúlag

elfogadta

és

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29./1991./
/számú rendeletét
a
közérdekő kötelezettség vállalásról.
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Frankó Károly ismertette
benyújtott kérelmet.

a

TIT

helyi

megbízottja

által

Kruchió Lajos megkérdezte, hogy az 1992/93-as évadra is szavazzanak?
Dr. Frankó Károly válaszolt, hogy az 1992. évi költségvetés
készítése során tervezzék be az 1992/93-as évre a támogatást.
Javasolta a képviselı-testületnek fogadják el ezt a javaslatot
azzal a módosítással, hogy a felelıs a polgármester legyen.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 16 szavazattal,
1 tartózkodás mellet a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292./1991./XII.19./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a polgármestert,
hogy a TIT Gyomaendrıdi Szervezete részére az 1991/92-es
évadra szerzıdéssel kötelezettséget vállaljon az 1991. évi
költségvetésben szereplı 20.000 Ft mértékő támogatás erejéig.
Ugyanakkor utasítja a polgármestert, hogy az 1992. évi költségvetés készítése során az 1992/93-as évre 20.000 Ft támogatási mértéket tervezzen be.
Határidı:azonnal, illetve az 1992. évi költségvetés tervezése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly elmondta az 1. sz. Napiköziotthonos óvoda
kérését, mely szerint a közelgı karácsonyi ünnepekre tekintettel a város óvodáinak és bölcsödéinek ellátottai részére 100
Ft/fı támogatást kérnek.
Pocsaji Zsolt hozzátette, hogy a gyomai városrészben levı
óvodák úgy oldották meg, hogy a szülık fizették be ezt az
összeget.
Hangya Lajosné szerint ez két dolog, mert amit az önkormányzat
megszavazna, az ott maradna az óvodákban, tehát játékok stb.,
amit a szülık fizettek be az pedig ünnepségekre ment el.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek a bizottság
javaslatát elfogadni.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 16 szavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közelgı karácsonyi
ünnepekre tekintettel a város óvodái és bölcsıdéi részére
az ellátottak létszámát figyelembe véve 100.-Ft/fı támogatást biztosít.
A támogatás játékvásárlásra, illetve ajándékcsomag készítésre
használható fel. A támogatás összegét: 66.100 Ft-ban állapítja meg.
Fedezetéül a tartós betét kamatát jelöli meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly felvetette a következı kérelmet, amelyet
Fashola Adeola nyújtott be. Hozzátette, hogy három iskola kéri
az említett személy lakás támogatását.
Csorba Csaba ismertette, egy korábbi testületi ülésen döntöttek
arról, hogy amennyiben üres lakás van, az intézmények javaslatát kérik annak lakójának meghatározására. Több javaslat érkezett, de egyértelmően Fashola Adeolát támogatták. Meghatározott
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idıre, 3 évre kerülne a lakás kiadásra. Amennyiben fenntartja
mind a 3 iskolánál a munkaviszonyát, akkor lehetıség van arra,
hogy ezt a bérleti jogviszonyt meghosszabbítsák. Ha megszünteti
bármelyik iskolánál, akkor a bérleti jogviszonya is megszőnik.
Ha ı amellett érvel, hogy 3 évre kapja meg ezt a lakást, tulajdonképpen neki pedagógiai végzettsége nincs, ez 3 év alatt
megszerezhetı. Tehát erıs megszorításokkal kerülne kiutalásra a
lakás, melyek arra ösztönzik, hogy Gyomaendrıdön maradjon.
Szeretı Béla megítélése szerint a kiutaló határozatban rögzíteni kellene, hogy lakásfelújítás céljára nem kérhetnek támogatást.
Csorba Csaba hozzátette, hogy felújításról szó sincs, ık már
nézték a lakást.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek fogadják el
a bizottság javaslatát.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
Fashola
Adeola
gyomaendrıdi lakost, a Gyomaendrıd, Katona J. u. 34. szám
alatti bérlakás bérlıjének kijelöli.
A bérlıi jogviszony legfeljebb három évre szól, amennyiben
azonban a bérlı munkaviszonya a gyomaendrıdi iskolákkal
megszőnik, úgy a bérlıi jogviszony is megszőnik.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A következı elıterjesztés a KISZ tábor kezelıi jogának átadásáról szól.
Csorba Csaba ismertette, ez az egyetlen alternatíva, amikor
helyi kezelésben marad a KISZ tábor. Ez egy feltételes döntés,
a testület úgy dönt, hogy abban az esetben adja oda a KISZ
tábor hasznosítását a Sportcsarnok vezetıjének, amennyiben a
Kincstári Vagyonkezelı Szervezet jóvá hagyja a KISZ tábor
átadását, ha nem hagyja jóvá, más döntést kell hozni.
Dr. Kovács Béla a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy a
határozati javaslatot két ponttal egészítené ki. Három éves
idıtartamra javasolnák átadni, továbbá javasolta, hogy a szociális épület rendbe hozatalát a Sportcsarnok mőködési költségébıl kellene fedezni.
A képviselı-testület figyelembe véve Nagy Istvánné pénzügyi
csoportvezetı álláspontját is, úgy foglalt állást, hogy mégis a
felújítási keretbıl fedezik, mivel a mőködési költség más
feladatok fedezését szolgálja.
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Pocsaji Zsolt javasolta, hogy a három éves átadási idıtartamot
le kellene csökkenteni egy évre.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy a befektetett
költségek egy év alatt nem térülnek vissza, három éves idıtartam kell ahhoz, hogy a ráfordítások visszatérüljenek.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
határozati javaslatot a 3 éves idıtartam megjelölésével fogadja
el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295./1991./XII.19/számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kincstári Vagyonkezelı
Szervezet jóváhagyásának függvényében 1992. január 1-tıl
az Ifjúsági és Sporttábor ideiglenes hasznosítási jogát 3
éves idıtartamra gyermek- és ifjúsági célokra a Sportcsarnoknak adja át.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális épület rendbehozatalát az 1992. évi felújítási keretbıl fedezi.
Határidı: 1992. január 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
A következı téma a 2. sz. Általános Iskola megbízott igazgatójának a kinevezése volt.
Hornok Lajosné javasolta, hogy szavazzák meg Farkas Istvánnét,
mivel agilisan, jól kezdett.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, fogadják
el a Mővelıdési, Sport és Kisebbségi Ügyekkel foglalkozó Bizottság javaslatát.
A képviselı-testület a 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
javaslattal egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296./1991./XII.19/számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi LXV.
törvény II. fejezet 10. § b/ pontjában biztosított jogkörénél fogva Farkas Istvánnét /szül. Iványi Eszter, Endrıd,
1938. október 4. anyja neve: Juhász Gizella, Gyomaendrıd,
Szabadság u. 4/2./
megbízza a 2. sz. Általános Iskola
igazgatói teendıinek ellátásával.
A megbízott igazgató javadalmazását a jelenlegi alapbére
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meghagyásával, továbbá 3.000 Ft/hó vezetıi pótlékkal állapítja meg.
A Képviselı-testület Farkas Istvánnét 1991. december 19.
napjától a beérkezı pályázatok elbírálásáig bízza meg az
igazgatói feladatok ellátásával.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly folytatta az ülést a szóbeli bejelentésekkel.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Kulturális Bizottság
legutóbbi ülésén ismételten felvetıdött
a nyerıautomaták
üzemeltetésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata. Megkeresték
a Jóbarátok Gmk. részérıl, hogy vizsgálják felül a korábban
hozott döntést, számukra kedvezı határozatot hozzanak.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy pénznyerı automatákat
kétféleképpen lehet üzemeltetni, játékkaszinóban és játékteremben. A testület a pénznyerı automaták miatt nem járult hozzá a
játékkaszinók mőködéséhez Gyomaendrıd területén. A játékterem
mőködésével kapcsolatban a jegyzı kifogással élt. A kifogást
pontosan a testületi döntésre hivatkozva hozta meg.
Amennyiben a testület támogatja Gyomaendrıdön a játékterem
móködését pénznyerı automaták vonatkozásában, akkor visszavonom
a kifogást.
Kövesi Péter a Jóbarátok Gmk. részérıl elmondta, hogy játéktermet akarnak létesíteni, amelyben 10-15 gépet szeretnének üzemeltetni. Véleményük szerint az igényeket felmérve volna igény
ilyen automaták mőködésére.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testület felé, hogy a
Kulturális Bizottság a januári testületi ülésig tőzze napirendre, újra tárgyalja meg, és a következı testületi ülésen döntés
fog születni.
Dr. Kovács Béla mint a Kulturális Bizottság elnöke elfogadta a
javaslatot, meg fogják tárgyalni.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a következı bejelentés az
AGROBER üdülıvel kapcsolatos, amely eladásra fog kerülni, a
Közúti Felügyelet fogja megvenni. A telek értéke 511.000 Ft,
amelynek a fele a várost illeti meg.
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az
AGROBER Vállalat privatizációja kapcsán értékesítésre kerülı
ingatlan földterületi értékét a vállalat által közölt 511.000
Ft összegben egyhangúlag elfogadja, és ennek megfelelıen a
következı határozatot hozza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd

Város

Képviselı-testülete

Gyomaendrıdön

a
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7701/6 és a 7701/5 helyrajzi számokon nyílvántartott ingatlanok értékesítése kapcsán a földterület értékét
511.000 Ft-ban elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy
közölje a testület döntését.

az

AGROBER

Vállalattal

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a testület egy korábbi ülésén
tárgyalta a Praktik Kisszövetkezet kérését, amely az Erzsébetligetben lévı vendéglátó egység földterületének megvásárlására
irányult. Akkor a képviselı-testület az értékesítéshez nem
járul hozzá. A Praktik Kisszövetkezet ismételten kérelemmel
fordult a képviselı-testülethez az értékesítés tárgyában.
Csorba Csaba ismertette, hogy a Praktik azért kérte ennek a
területnek a megvásárlását, mert az általuk létesített felépítményt jelzálog joggal akarják terhelni, azonban telekbérlet
esetén nem jegyzik rá a jelzálog jogot.
Dr. Kulcsár László elmondta, hogy jogos a Praktik felvetése.
Balázs Imre szerint el kell adni nekik azt a földterületet.
Pocsaji Zsolt is azon az állásponton volt, hogy el kell adni
nekik, de legyen kitétel, hogy oldják meg az árusítás kérdését,
vagy bent árusítanak, vagy kint.
Dr. Frankó Károly megjegyezte, hogy ha eladják, akkor a strandból adnak el egy darabot.
Jenei Bálint ismertette, hogy szövetkezet hajlandó arra, hogy
az adás-vételi szerzıdésben elkötelezze magát, miszerint elıvásárlási jogot ad az önkormányzatnak, az elıvásárlási jog megilleti az épületre vonatkozóan is.
Dr. Kulcsár László hozzátette, hogy ez a terület nem hasznosodik fürdı üzemeltetési célra.
Bátori Gyula felvetette, hogy annak idején nem járult hozzá a
testület a Halászati Szövetkezet kérelméhez, ha ehhez hozzájárul, akkor hozzá kell járulnia a Halászati Szövetkezet kérelméhez is.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy az a liget területébıl lett
kérve.
Dr. Farkas Zoltán javasolta, hogy adják el ezt a területet a
kisszövetkezetnek.
Hunya Lajos véleménye az volt, hogy el kell adni, de szigorúan
csak azt a területet, amelyet az épület fed.
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Dr. Kulcsár László igazat adott Bátori Gyulának abban, ha a
Halászati Szövetkezet igényli akkor úgy konzekvens a testület,
ha ahhoz is hozzájárul.
Hangya Lajosné megkérdezte, mennyi az al- illetve a felépítmény
értéke?
Jenei Bálint válaszában elmondta, hogy a felépítményrıl hivatalos becslés nincs, kb. 5 millió forint, a benne levı berendezések néhány százezer forint értékőek. Az alépítménnyel kapcsolatban nem tudott összeget mondani, a nagysága kb. 160 m2.
Dr. Kulcsár László javasolta, hogy elviekben járuljanak hozzá,
hatalmazzák fel a polgármestert az értékbecslés beszerzésére.
Dr. Valach Béla érdeklıdött az éves bérleti díj után.
Nagy Mária elmondta, hogy 55.000 Ft évente.
Szeretı Béla is azon a véleményen volt, hogy azt a területet,
amelyen az épület van, el kell adni.
Dr. Frankó Károly a vita lezárását követıen a polgármester
javasolta a képviselı-testületnek, elvben járuljanak hozzá az
eladáshoz, és bízzák meg a hivatalos értékbecslés beszerzésével, majd ismételten a testület elé való terjesztéssel.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 15 szavazattal,
2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PRAKTIK Értékesítı
és Szolgáltató Kisszövetkezet kérelmének helyt ad.
A Képviselı-testület az Erzsébet-ligetben lévı, az 1. sz.
tulajdoni lapon 1293 hrsz. alatti földterületbıl 160 m2-t,
/ a felépítmény földterületét / értékesítésre kijelöli.
Megbízza a polgármestert, hogy a hivatalos értékbecslést
szerezze be, és ezt követıen ismételten terjessze a testület elé döntéshozatal végett.
Határidı: 1992. február 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy megkereste egy helyi cég
azzal a gondolattal, hogy meg kívánják jelentetni Gyomaendrıd
Város Idegenforgalmi Térképét. Emlékeztette a testületet arra,
hogy volt már egy másik ajánlat, amellyel egyetértettek,
10.000 darabot rendeltek meg. Most ez a cég olcsóbban csinálná.
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Ha ez a térkép is elkészül kétségtelen, hogy csökkenteni fogja
az önkormnyzat által megrendelt térképet vásárlási lehetıségét.
Tóth László az AGROHID képviseletében elmondta, hogy nem tudtak
róla, hogy volt már ezzel kapcsolatban jelentkezı. Egy budapesti céggel csináltatnák, színes kivitelben. Azt elismerte, hogy
ha megjelenik mindkét térkép, az nem lesz jó egyik cégnek sem.
Pocsaji Zsolt vállalta, ha esetleg készít ez a cég térképeket,
akkor segít az árusításban, s felvetette, ha rajta lesz
Gyomaendrıd horgásztérképe, akkor külföldre is juttat belıle.
Dr. Frankó Károly megkérte a cég képviselıjét, hogy januárban
beszélgessenek errıl a dologról. Javasolta a testületnek, hogy
ebben ne foglaljanak állást, majd késıbb a testület elé újra
behozzák.
Ezek után azzal folytatta, hogy megkapta Gyula Város Képviselıtestületének 1991. szeptember 30-án hozott határozatát, amelynek a lényege az, hogy a képviselı-testület kezdeményezné a
megyeszékhely Gyula városába történı áthelyezését. Ebben kérik
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének támogatását.
Hornok Béláné véleménye az volt, hogy a távolság miatt nehézséget okoz.
Jenei Bálint elmondta, hogy rendkívül sok mindenért lehet
tisztelni a gyulaiakat, magát a várost is, de gond lenne az,
hogy messzebb kerülne a megyeszékhely, valamint újra fel kellene építeni egy megyeszékhelyt.
Kruchió Lajos szerint is a távolsággal van gond.
Hornok Lajosné elismerte, hogy a megye szellemi központja
Gyula, de a javaslata mégis az volt, hogy maradjon Békéscsaba a
megyeszékhely.
A képviselı-testület tagjai úgy foglaltak állást, hogy a közigazgatási központ maradjon Békéscsabán, ezt a lakossági érdeket figyelembe véve döntötték el, és 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem támogatta Gyula
város törekvését, mely a megyeszékhely Gyulára történı áthelyezését célozza meg.
Dr. Frankó Károly bejelentette, hogy a PECTEN Kft-nél ügyvezetı
igazgatói kinevezés lesz. Tájékoztatta a testületet, hogy
januári közgyőlésen szavazati joggal fognak résztvenni.
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Ezek után tájékoztatásként elmondta, hogy lakossági megkeresés
volt az endrıdiek részérıl. Az ott történt ásatások során
elıkerült anyagoknak szeretnének egy múzeumot létesíteni, vagy
valamilyen bemutatót tartani. Hivatalosan szakemberektıl kell
véleményt kérni, hogyan lehet ezt az anyagot megmenteni, illetve a városban kiállítani.
Ezek után ajánlást tett az 1992. január 21-i ülés napirendjére,
amelyen az 1992. évi költségvetést, illetve a munkatervet
tárgyalják meg. Továbbá felkérte a bizottságok elnökeit, hogy
az 1992. évi költsévetést elızetesen tőzzék napirendjükre.
Dr. Valach Béla felvetette, hogy jó lenne letisztázni a megalakult kft. milyen kondíciók mellett vállal el munkát, kitıl
fogadnak el megrendelést.
Szeretı Béla érdeklıdött az után, hogy tudnak-e arról, hogy a
Kner Nyomda privatizálásra kerül a múzeummal együtt?
Dr. Frankó Károly elmondta, azt még nem tudják ki vette meg a
nyomdát. Lehet, hogy az új tulajdonos nem tart igényt a múzeumra. Ha esetleg az új tulajdonos nem tart rá igényt, akkor az
önkormányzat felvállalja.
Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy nem értékesíthetı a nyomda az
önkormányzat hozzájárulása nélkül.
Gellai József ismertette, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottsági
ülésen a városi címer és zászló használata kapcsán felmerült,
hogy az elmúlt idıszakban készültek a város címerét ábrázoló
jelvények. Értelmét látják annak, ha ilyeneket most is készíttetnének. A bizottság javasolja a képviselı-testületnek, hogy a
hivatal útján készíttessen városi címert tartalmazó jelvényeket.
A bizottság elıtt volt a vasútállomás elnevezésének problémája.
Többen kérték, hogy a GYOMA nevet változtassák Gyomaendrıdre.
Horgos László, aki a MÁV Szegedi Igazgatóságánál dolgozik,
olyan információt adott, hogy a MÁV-nak írt kérelemben fel kell
tüntetni, hogy a MÁV Szegedi Igazgatósága saját hatáskörében
járjon el a névváltoztatás ügyében. A bizottság egyhangúlag
támogatta ezt a javaslatot.
Kruchió Lajos elmondta, hogy nem lát ennek nagy akadályát.
Jenei Bálint elmondta, hogy régebben már kétszer kérték a
névváltozást, a vasút elég mereven ellenezte. Azonban a saját
véleménye az, hogy nem kell megváltoztatni.
Kruchió Lajos szerint a kritérium az lehetett, hogy el kell
telni 5 évnek, hogy a köztudatba legyen, a Gyomaendrıd név, s
utána meg lehet változtatni az állomás nevét is.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
bizottság által javasolt állomásnév változtatást fogadja el.
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A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 12 szavazattal,
2 ellenében, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kezdeményezi
vasútállomás nevének megváltoztatását
állomásra.
Megbízza a polgármestert, hogy a MÁV Szegedi Igazgatóságához a
képviselı-testület döntését továbbítsa, és kérje az állomás nevének megváltoztatását.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
bizottság javaslatát fogadja el a városi címert tartalmazó
jelvény ügyében.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301./1991./XII.19./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Gyomaendrıd Város címerét tartalmazó jelvénybıl 1000 darabot rendeljen meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba ismertette, hogy megkereste a Szegedi Posta és
Távközlési Felügyelet, hogy a Vásártéri lakótelepen engedély
nélkül kábeltelevíziós hálózat épült. Kötelezte ebben a határozati javaslatban a Posta és Távközlési Felügyelet, hogy
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala, mint építtetı szerezze be a szükséges engedélyeket.
Az 55./1991./III.28./ számú határozat alapján az önkormányzat
nem vállalta fel az építtetı szerepét. Ezért a fennmaradási
engedély beszerzése sem a polgármesteri hivatal feladata. A
Távközlési Felügyelet közölte, hogy amennyiben a szükséges
szakhatósági engedélyeket nem szerzi be, úgy bírságot szab ki,
vagy lebontja a kábeltelevíziós a hálózatot. Figyelemmel arra,
hogy a Juhász Attila társadalmi munkában vállalta a kábeltelevíziós hálózat kivitelezését, arra vállalkozási engedéllyel nem
rendelkezett, felvetıdhet, hogy a testület felvállalja e az
építtetı szerepét, és utasítja e a jegyzıt a szükséges engedélyek beszerzésére. Abban az esetben, amennyiben a testület
felvállalja az építtetı szerepét, a szükséges vázrajzok, szakhatósági engedélyek beszerzése és az engedélyezési díj megfize-
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tése az önkormányzatot terheli. Ami eredetileg a lakóközösség
költsége lett volna.
Amennyiben az önkormányzat nem vállalja fel az építtetı szerepét, a fentiek beszerzése a lakóközösség feladata.
Dr. Kulcsár László véleménye az volt, hogy fel kell vállalni,
segíteni kell rajta.
Hornok Lajosné szerint jó munkát végeztek, azon kell elgondolkodni, hogy ez lakótelepi jelenség, sok lakást érint.
Dr. Farkas Zoltán úgy vélte, hogy Juhász Attila jó szándékkal,
olcsón építette meg ezt a rendszert. Szerinte az adminisztrációval van késésben.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy úgy
fogalaljon állást, az építtetı szerepét nem vállalja fel az
önkormányzat.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 12 szavazattal,
5 ellenében a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
302./1991./XII.19./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt,
hogy közölje a Szegedi Posta és Távközlési Felügyelettel,
hogy Gyomaendrıdön a Vásártéri lakótelepen az építtetı
szerepét nem vállalja fel az önkormányzat, a kábeltelevíziós hálózattal kapcsolatban kivitelezési megbízást nem
adott ki és a jövıben sem ad.
A Posta és Távközlési Felügyelet a fennmaradási engedély
beszerzését a lakóközösségtıl kérje.
Határidı: 1991. december 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Szeretı Béla kérte a testületet, hogy járuljon hozzá Köszl Ottó
nem képviselı bizottsági tagként való felvételéhez a Pénzügyi
Ellenırzı Bizottságba. Hozzátette, hogy bizottsági ülésen errıl
még nem tárgyaltak.
Csorba Csaba javaslata az volt, hogy elıször a bizottságon
belül konzultálják meg, tehát a szünetben döntsön a bizottság.
A testület felé elmondta, hogy minısített többségő szavazás
szükséges ennek eldöntéséhez.
Szeretı Béla ismertette, hogy a bizottság 3 szavazattal, 1
tartózkodás mellett Köszl Ottó mellett foglaltak állást, kérte
a testület véleményét.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
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bizottság által felvetettekrıl döntsenek.
A képviselı-testület 5 szavazattal, 12 tartózkodás mellett
elutasította Köszl Ottó felvételét külsı tagnak a Pénzügyi
Ellenırzı Bizottságba.
Dr. Farkas Zoltán felvetette, hogy a TITÁSZ vállalta azt, hogy
a Shell kúttal szembeni tóhoz felszerelnék azokat a lámpákat,
amelyeket Endrıdön már nem hasznosítanak. Sokan korcsolyáznak
ott.
Dr. Frankó Károly megköszönte a megjelenést, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt, s az ülést bezárta.
K. m. f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Gellai József
hitelesítı

dr. Valach Béla
hitelesítı

