Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. március
26-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József
alpolgármester, illetve a bejelentések tárgyalásának idejétıl dr. Farkas Zoltán alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya 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, a polgármesteri hivatal
csoportvezetıi,
az 1. napirend tárgyalásánál dr. Dorogi Imre és
munkatársai, a Gödöllıi Agrártudományi profeszszora és munkatársai,
Csányi Istvánné az Apolló Mozi vezetıje, az önkormányzat intézményeinek, pártoknak, egyházaknak, társadalmi szervezeteknek, gazdálkodó egységeknek képviselıi.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy a testületi ülés elsı részében dr. Dorogi Imre
tart elıadást és ismertetést a környezetbarát, környezetkímélı
gazdálkodásról, illetve a témával kapcsolatos továbbfejlıdés
lehetıségeirıl. A fentiek elhangzása után átadta a szót Dorogi
professzornak.
Dr. Dorogi Imre közel másfél órás elıadás keretében ismertette
a jelenlévıkkel a környezetkímélı gazdálkodás eddigi tapasztalatairól. Röviden elmondta, hogy Gyomaendrıd Városban a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı és Szakközépiskola
meghívására jöttek le.
A dr. Dorogi Imre professzor által tartott elıadás nem tartozott szorosan a testületi üléshez, így az nem szerepel az ülés
jegyzıkönyvi anyagában.
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Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a professzor úrnak
és kollégáinak az elıadást, majd szünet után testületi ülést
megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd
kijelölte jegyzıkönyv hitelesítınek Martinák Csaba és Szeretı
Béla képviselıket.
Ezt követıen a testület a bejelentések megvitatására tért át.
Az elsı bejelentés megvitatása kapcsán átadta a szót Kolohné
Kulik Éva fımunkatársnak, aki a KONTUR Moziüzemi vállalattal
kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez néhány gondolatot mondott
el.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs emlékeztette a tisztelt képviselıket arra a korábbi testületi döntésre, mely alapján a hivatal megküldte a moziüzemi vállalat privatizációjához kapcsolódó szándéknyilatkozatot.
A Moziüzemi vállalat által kezelt önkormányzati vagyon privatizációjával kapcsolatosan egyeztetı megbeszélésre kerül sor
március 31-én, ahol az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell a
vállalati vagyon is hiány felosztásával kapcsolatosan. A vállalat 90 napon belül teljesítendı kötelezettsége kb. 15 millió
forint. A megyei képviselı-testület elıterjesztésébıl idézve
röviden felvázolta a fenti összeg összetevıit. Megjegyezte,
ami megítélése szerint igen fontos tényezı, miszerint a
gyomaendrıdi Apolló mozi veszteséget nem termelt a vállalatlanak, így a fennálló hiány fedezésére sem tartja indokoltnak,
hogy az önkormányzat pénzeszközt biztosítson. Mindenesetre a
31-i megbeszélésre a polgármester úrnak úgy kell elmennie,
hogy ott valamilyen formában kötelezettséget kell vállalnia a
város nevében. Megítélése szerint a vállalat pénzügyi problémáját a megye oldja meg a központi vagyonból való részesedése
- melyet az önkormányzat 30 %-ban határozott meg - terhére.
Gyomaendrıd azon kevés mozival rendelkezı település közé tartozik, akik nem termeltek veszteséget a vállalatnak.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint ezt a hiányt ki kell
tudni gazdálkodnia a vállalatnak. Amennyiben az önkormányzatok
vállalják a veszteséget, fennáll a veszélye annak, hogy a megyei önkormányzat esetleg lassítja a privatizációs folyamatot.
Ebben pedig a helyi önkormányzatoknak nincs lehetıségük beleszólni.
Csorba Csaba jegyzı arra hívta fel a testület figyelmét, hogy
Gyomaendrıd város a mozi üzemeltetésének átvétele után mindent
megtett azért, hogy a mozi ne termeljen veszteséget. Megítélése szerint a más mozik által megtermelt veszteséget tisztes-
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ségtelen lenne azokkal az önkormányzatokkal megfizettetni,
akik annak megtermelésében nem vettek részt.
Dr. Kovács Béla képviselı szintén azzal értett egyet, hogy a
megye részére a korábbi szándéknyilatkozatban már biztosított
vagyonrészbıl kerüljön finanszírozásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy
filmforgalmazás szempontjából hátrányosan érintheti e a várost
ezen döntés.
Csányi Istvánné az Apolló Mozi vezetıje elmondta, hogy a filmforgalmazás jelenleg is akadozik, ezzel vannak és lesznek is
problémák. Mindenesetre a március 31-i megbeszélésen a filmforgalmazó vállalatok képviselıi is jelen lesznek.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint az önkormányzat a garanciavállalási kötelezettséget nem vállalhatja fel a
nem lévı tartaléka terhére. Mindenképpen a meglévı vagyonból
kell, hogy a megye biztosítsa a mozi vállalat felé a hitelt.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában aziránt érdeklıdött, az önkormányzatnak módjában áll-e elzárkózni a garanciavállalási kötelezettség alól, illetve kötelezı-e a
KONTUR-on keresztül beszerezni a filmeket.
Csányi Istvánné mozi vezetı a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy a filmforgalmazó vállalatok egy-egy mozival nem állnak
sorba. Mindenképpen megyei szinten kell a forgalmazást megoldani. Megítélése szerint az is fontos, hogy a Békés megyében
lévı moziknak egy Békés megyei szervezete legyen.
Dr. Kovács Béla, mint a megyei önkormányzat tagja ígéretet
tett arra, hogy a polgármester úrral mindent megtesznek e kérdés minél kedvezıbb megoldása érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita összegzéseként javasolta
a testületnek, hogy határozatban foglaljanak állást, miszerint a KONTUR Moziüzemi Vállalatnak a Megyei Önkormányzat által adott 15,4 millió forint hitellel kapcsolatos garanciavállalási kötelezettséget az önkormányzat csak a központi vagyon
terhére vállalja,de csak az Apolló Mozi mőködésével összefüggı
összeg mértékéig. A megyei önkormányzat által kiadott anyagban
szereplı megállapodást egyéb szempontból elfogadja, illetve
felhatalmazza a polgármestert, hogy a március 31-i megbeszélésen a testület véleményének figyelembevételével tárgyaljon.
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A képviselı-testület a polgármester összegzésével egyetértett
és egyhangú szavazással 17 szavazattal a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
66/1992./III.26./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a KONTUR
Moziüzemi Vállalat részére a megyei önkormányzat által adott 15,4 millió forintos hitellel kapcsolatosan garanciát csak a központi vagyon terhére vállal.
A garanciavállalási kötelezettséget az önkormányzat
csak az Apolló Mozi mőködésével összegfüggésben lévı
összeg mértékéig fogadja el.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a március 31-i ülésen képviselje az önkormányzat érdekeit olyan mértékben, hogy az Apolló Mozi
helyzete a filmforgalmazás jelenlegi bizonytalansága, illetve jövıje miatt kedvezıtlenül ne alakuljon.
Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után a képviselı-testület a 617. sz.
Ipari Iskola által benyújtott tájékoztatót vitatta meg a testület.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a dévaványai
polgármester a napokban felkereste azzal, miszerint Dévaványán
szeretnének ipari iskolai képzést beindítani.
A képzést kihelyezett tagozati jelleggel szeretnék megoldani,
elsısorban a gyomaendrıdi 617. sz. Iskola közremőködésével,
illetve annak segítésével.
R. Nagy János a 617. sz. Ipari Iskola igazgatója felhívta a
testület figyelmét arra, hogy jelenleg csak tájékoztató jelleggel hozták e témát a testület elé.
Nagy Istvánné csoportvezetı javasolta a testületnek, hogy a
dévaványai önkormányzattal mindenképpen kérjenek ezzel kapcso-
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latosan egy szándéknyilatkozatot, hiszen a beindulást követıen
ennek anyagi kihatásai lesznek.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a testületnek, hogy ne mélyedjenek bele nagyon a témába. Javasolta továbbá a testületnek,
hogy az iskola beindításával kapcsolatos feladatokat, illetve
annak anyagi vonzatát a Kulturális és a Pénzügyi Bizottságok
vizsgálják meg.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a tisztelt testületnek, hogy az iskola beindításával kapcsolatos elızetes munkák elvégzésével bízza meg a
Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottságot, valamint az iskola beindításának pénzügyi kihatásai megvizsgálásával a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottságot.
Ugyanakkor javasolta, hogy a testület bízza meg a polgármestert azzal, hogy a Dévaványai Önkormányzat szándéknyilatkozatát szerezze be az iskola indításával kapcsolatban.
A testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
67/1992./III.26./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, valamint a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot, hogy a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola keretében belül beindítani kívánt
dévaványai tagiskola szakmai és pénzügyi kihatásait vizsgálja meg.
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert,
hogy a Dévaványai Önkormányzat szándéknyilatkozatát szerezze be az iskola indításához.
Határidı: 1992. június 01.
Felelıs : bizottsági elnökök
dr. Frankó Károly polgármester

Ezt követıen a dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy
szúnyogirtással kapcsolatosan kereste meg a hivatalt egy kft.
Ezzel kapcsolatosan elıterjesztést készített a hivatal, melyet
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kért megvitatni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta az elıterjesztést
elfogadni. Mielıtt azonban a testület végérvényesen elkötelezi
magát ez ügyben a kft. felé javasolta kicsit jobban körüljárni
a témát.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy az idei év
egy preferencia munka lenne, és ha elégedett a város az eredménnyel, akkor kötne szerzıdést a jövı évre, illetve 3 éves
idıtartamra a kft.-vel.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elképzelhetınek tartotta azt
is, hogy ebben az évben nem is lesz sok szúnyog, és egyszeri
szúnyogirtás is elegendı lesz. Persze mindez attól is függ,
hogy csapadékos lesz-e az idıjárás ez évben.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök Valach képviselı úr azon
hozzászólásával értett egyet, miszerint további megbeszéléseket kell tartani a kft.-vel. Kérdés, hogy az általuk megadott
320 ezer forintos vállalási díjban mekkora terület van beszámítva, hiszen köztudott, hogy nem csak a két falualjai holtág
mentén kell a szúnyogirtást elvégezni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita összegzése után javasolta a testületnek, hogy e kérdésben ne hozzanak döntést a jelen
ülésen. A testület bízza meg a polgármestert újabb egyeztetı
tárgyalás összehívásával, mely eredményétıl függıen fog a testület e kérdésben határozni.
A polgármester javaslatával a képviselı-testület egyhangúlag
egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/1992./III.26./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a ROVÉRT
Kft. szúnyogirtásra irányuló ajánlatában a döntést elhalasztja.
Megbízza a polgármestert a Kft.-vel egy egyeztetı tárgyalás lefolytatásával. A tárgyalás
eredménye függvényében a testület a szerzıdés
megkötésérıl a következı ülésen dönt.
Határidı: 1992. április 30.
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Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a volt KISZtábor vizesblokkjának felújításának költségfedezetére elıterjesztés került a testület elé. Kérte a testület tagjait az ezzel kapcsolatos vélemények megtételére.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint, ha a testület
nem akarja, hogy végérvényesen tönkremenjen a tábor, akkor a
vizesblokk felújításához hozzá kell járulnia. A tábor karbantartása a testület erkölcsi kötelessége is. A felújítást
költségeit csak akkor vállalhatja fel a testület, ha a pénzügyi fedezet megvan rá.
Dr. Kovács Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy ténylegesen felmérésre kerültek-e a munkák?
Babos Lászlóné sportcsarnok igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a munka felmérése jelenleg folyamatban van. Egy
elızetes költségvetést már készítettek, de a tényleges feltárás most van folyamatban.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı felhívta a testület figyelmét arra, hogy a költségvetés készítése során a tábor beindítására 400 ezer forintot terveztek be. Tehát a munka elvégzéséhez is csak a 400 ezer forint áll rendelkezésre. Ha az
önkormányzat a sportcsarnok mőködési kiadása terhére biztosítja a kért 800 ezer forintot, úgy a csarnok szeptemberi beindítására csupán kb. 32 ezer forint marad.
Gellai József alpolgármester kifogásolta, hogy az elıterjesztés úgy került a testület elé, hogy azt bizottság nem tárgyalta.
Megítélése szerint az anyag nem ad kellı információt ahhoz,
hogy azt megtárgyalják.
Babos Lászlóné sportcsarnok igazgató hangsúlyozta, hogy a testület elé ilyen sürgıs jelleggel azért került az elıterjesztés, mert május hónapban beindulna a tábor, azonban a vizesblokk rendbetétele nélkül a Tisztiorvosi Szolgálat nem járul
hozzá annak üzemeltetéséhez. Az idı rövidsége miatt mindenképpen kérte a testületet a döntés meghozatalára. Sajnos csak az
utóbbi napokban derült fény arra, hogy a vizesblokk rendbetétele érdekében ilyen komoly munkálatokat kell elvégezni.
Hunya Lajos képviselı felhívta a testület figyelmét arra, hogy
amennyiben a vizesblokk felújítási munkáinak elmaradása miatt
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nem tudják megnyitni a tábort, az jelentıs erkölcsi és anyagi
veszteséget okoz.
Jenei Bálint képviselı arra hívta fel a testület figyelmét,
hogy amennyiben nem tudják a tábort beüzemelni, az bevétel kiesést jelent, mely bevételt viszont a tervezésnél figyelembe
vettek. Megítélése szerint minél tovább halasztják a munka elvégzését, annál többe fog kerülni.
A képviselı-testület tagjai közül többen felvetették, hogy a
most folyó tényfeltáró munka befejezését követıen a Pénzügyi
Bizottság vizsgálja meg a munka elvégeztetésének lehetıségét
és készíttessen költségvetést a munka elvégzésére, melyet a
testület elé kell terjeszteni.
Ennek megfelelıen a testület az elıterjesztésben a döntést elhalasztotta, ugyanakkor megbízta a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságot a tábor felújítási lehetıségének megvizsgálásával, és a munka elvégzését abban az
esetben, ha az a 400 ezer forintot nem haladja meg, úgy engedélyezheti.
Ugyanakkor kéri a testület hogy a bizottság az ügy állásáról
tájékoztassa a testületet.
A fentiek alapján a testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/1992./III.26./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságot az Ifjusági Tábor felújítási
munkáinak áttekintésével, a lehetıségek megvizsgálásával.
A képviselı-testület felhatalmazza a Bizottságok, hogy a szükséges felújításokat engedélyezze amennyiben a költségvetés a 400.000 Ft-ot
nem haladja meg.
Határidı: 1992. 04.30.
Felelıs : dr. Valach Béla biz. Elnök
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta,hogy az elızı testületi ülésen lebonyolított titkos szavazás során a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
elnöki tisztségére egyik jelölt sem kapta meg a szükséges sza-
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vazatot. Elmondta továbbá, hogy azóta Gellai József alpolgármester úr visszalépett az elnöki tisztség alóli jelöltségtıl.
Miután dr. Farkas Zoltán alpolgármesteren kívül más jelölt e
tisztségre nincs, így kérte a testületet, hogy a bizottság elnökének megválasztásában döntsön.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a bizottsági elnök
megválasztása rendelettel történik, minısített többségő szavazással.
Emlékeztette továbbá a testületet arra, hogy e rendeletben
rendelkezni kell arról is, miszerint Sipos Tas Töhötöm református lelkész a Kulturális Bizottság nem képviselı bizottsági
tagságot nem vállalta el, így a megbízást vissza kell vonni.
A képviselı-testület a polgármester által elmondottakkal
egyetértett.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármestert 15 szavazattal 2 tartózkodás
mellett Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megválasztotta a
Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság elnökének.
A testület megbízta a hivatalt a polgármester úr által javasoltak szerint a rendelet szövegének megfogalmazásával és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
16/1992./
/ KT. számú rendeletét

A rendelet megalkotott szövege a jegyzıkönyv melléklete.
Ezt követıen Csorba Csaba jegyzı kért szót.
Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a tisztelt testületet arra,
miszerint a 20/1992./II.06./ számú határozatával hozzájárult
az önkormányzat és szervei dolgozóinak 10 %-os bérfejlesztéséhez.
Ekkor a testület külön nem döntött a polgármester bérfejlesztése kérdésében. Kérte a testület döntsenek, hogy a polgármestert megilleti e a 10 %-os bérfejlesztés, vagy sem.
Kruchió Lajos képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a jegyzı
megkapta-e a bérfejlesztést.
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy miután az egyéb munkáltatói jogokat a jegyzı vonatkozásá-
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ban a polgármester gyakorolja, így a bérfejlesztést a jegyzı
megkapta.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke megítélése szerint - illetve ezzel az Ügyrendi Bizottság is egyetértett - az önkormányzat dolgozói közé beletartozik mind a jegyzı, mind pedig a polgármester, tehát a 10 %-os
bérfejlesztés mindkét vezetıre vonatkozik.
Dr. Kulcsár László képviselı egyetértett a Gellai úr által elmondottakkal. Javasolta, hogy a testület határozatában ne csak
a polgármester 10 %-os bérfejlesztésérıl rendelkezzen, hanem a
polgármester úr által már megadott jegyzıi bérfejlesztést is
hagyja jóvá.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 16 szavazattal
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/1992./III.26./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete dr. Frankó Károly polgármester részére 10 % bérfejlesztést biztosít 1992. január l. napjától.
Csorba Csaba jegyzı 10 %-os bérfejlesztését tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte a testület
tagjait, hogy a részükre korábban kiadott 1992. évi munkaterv
ajánlás elfogadásában döntsenek.
Javasolta a testületnek, hogy a munkatervi ajánlást úgy fogadják el, hogy az aktuális szempontokat mindenkor figyelembe veszik, a napirendeket rugalmasan kezelik.
Elmondta, hogy a február és április hónapra tervezett napirendek éppen az aktualitásuk miatt helyet cseréltek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a következı,
áprilisi testületi ülésen a vadásztársaságok mőködésének megvitatása mellett a testület a városban mőködı mezıgazdasági
üzemektıl kérjenek rövid tájékoztatást jelenlegi helyzetükrıl,
gondjaikról.
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Dr. Koleszár József bizottsági elnök egyetértett a javaslattal.
Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy valóban csak tájékoztatást kérjenek, és nagyon diplomatikusan kezelje a testület e
témát, hiszen köztudott milyen gondok, problémák elıtt állnak
a mezıgazdasági üzemek.
Mindezek után a polgármester javaslatát a testület egyhangúlag, 17 szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/1992./III.26./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a testület 1992. évi munkatervét elfogadta.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Jenei Bálint képviselı a bejelentések megtárgyalása után elmondta, hogy a Március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan szeretne
szólni.
Megítélése szerint a jövıben nagyobb gondot kell fordítani a
szervezésre, az országzászló felvonását valamilyen más formában kell megoldani, hiszen az embereket egyre nehezebb kimozdítani otthonukból.
Emellett javasolta, hogy a városháza felén és a gyomai templomkert udvarán lévı emlékmővek koszorúzására is nagyobb figyelmet kell fordítani.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte Jenei Bálint építı
kritikáját.
A testület a fentieket tudomásul vette.
Ezt követıen a testületi ülést bezárta.
K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Szeretı Béla
hitelesítı

Martinák Csaba
hitelesítı
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