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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. május
21-i rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, 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 Istvánné, Uhrin
Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık,
Kolohné Kulik Éva és Megyeri László fımunkatársak,
gazdálkodó egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek, a második napirendi pont
tárgyalásánál tanácskozási joggal a PECTEN Kft.
részérıl Kovács Dezsı és Tímár Ernı,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte Gyomaendrıd Város
Képviselı-testületét, a megjelent kedves vendégeket, a hivatal
dolgozóit, valamint a sajtó képviselıit.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Gellai
József és dr. Koleszár József hivatalosan bejelentették hiányzásukat.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek dr. Kovács Béla és Martinák Csaba
képviselıket jelölte ki.
Az elsı napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak volt egy kérése, mely szerint ne
tárgyalják meg ezt a mai testületi ülésen, mivel nincs precízen végig dolgozva.
Ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, hogy az

elsı napirendi pontot ne tárgyalják meg a mai testületi ülésen.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111./1992./V.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kisréti
Gyógyszálló építéséhez szükséges telek megvásárlásáról szóló elıterjesztés megvitatását elnapolta.
Dr. Frankó Károly polgármester ennek megfelelıen ismertette az
elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit.
A rendırırs vezetıjével tárgyalt, ismételten megkérte a közbiztonság fokozottabbá tételére. Felhívta a figyelmüket, hogy
a TEQUILA DISCO-nál fokozottabb felügyeletre volna szükség.
Május 14-én a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén volt
jelen.
Május 15-én rendkívüli megyegyőlésen vett részt.
Május 18-án a jegyzıvel Gyulán voltak a köztársasági megbízott
meghívására, ahol ismertették, hogy a VXZÜGYI Igazgatóságtól
az önkormányzathoz kerülnek az esetleges árvízhelyzettel kapcsolatos feladatok.
Május 19-én a mezıtúri kórház képviselıi kérték az önkormányzatot, hogy támogassa a Város Fejlesztéséért Alapítványt valamennyi összeggel. Mezıtúr város közelsége miatt az ottani kórház is ellát bizonyos létszámú beteganyagot. Úgy gondoljuk,
feltétlenül csatlakozni kell, hiszen ellátták eddig is városunk betegeit. Az ügy tulajdonképpen nemcsak önkormányzati
probléma, hanem a elsısorban a kórházak, az orvosok és a leendı házi orvosok kapcsolatának egy része. Ebben nem kell a mai
ülésen dönteni, szerintem 30-50 ezer forinttal illik hozzájárulni a város mőszervásárlásához.
Május 20-án a jegyzıvel és az építéshatósági csoport vezetıjével Nyíregyházán voltak az ottani sportcsarnokot tekintették
meg. Ugyanis ez a sportcsarnok olyan anyaggal van ellátva,
amelyet a mi sportcsarnokunknál akarnak alkalmazni.
A mai napon a köztársasági megbízott ismertette a kormány intézkedési programját a márciusi kormánymegbeszélés eredményeképpen. Eredetileg a Gyoma-Békéscsaba közötti vasúti pálya
munkálatait az írásos anyag szerint be akarják fejezni 1993.
december 31-re, azonban szóban ezt kiegészítették, mely szerint erre nem fog sor kerülni, csupán a munkálatok koncepciójának elkészítését tudják vállalni.
Érdeklıdött az iránt, hogy az alpolgármester úrnak, valamint a
bizottsági elnököknek van e közérdekő bejelenteni valójuk.
Nem volt közérdekő bejelenteni való.
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Ezek után a polgármester a bejelentésekkel folytatta a testületi ülést.
Mint már említette tárgyalt a Katona százados úrral, ahol felmerült, hogy a rendırség rossz anyagi helyzetben van. Jelenleg
összesen havi 9.000 kilométerre van pénzük, hogy autóval járhassák a területet, beleértve Ecsegfalvát, Hunyát és
Dévaványát is. Meggondolás tárgya lehetne a tisztelt képviselıknek, hogy esetleg valamilyen szinten anyagi segítséget
nyújtsunk. A pénzbeli segítség fokozottabb elvárást von maga
után, ami nagyon szükséges a városban nyári estéken, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy a fiatalokkal mennyi probléma van.
Igaz, ez nem került bizottság elé, ugyanis 3-4 napos információ. Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Hornok Lajosné képviselı felvetette, ha esetleg az önkormányzat hozzájárul ehhez, tehát anyagilag támogatni fogja, akkor
arról is kellene kapnia tájékoztatást, hogy milyen konkrét javulás várható, valamilyen módon ellenırizni kellene.
Dr. Valach Béla érdeklıdött afelıl, hogy a helyi rendırırsnek
tudomása volt e arról, hogy ma beszélni fogunk errıl a dologról.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a képviselıtestületi ülésre
mint ismeretes a rendırség mindig kap meghívót, de a testületi
anyagban nem szerepelt, továbbá ez egy rendkívüli ülés. A június 9-iki testületi ülésen a rendırség is jelen lesz.
Hozzátette, hogy ebben a dologban nem kötelezı a mai ülésen
dönteni.
Dr. Farkas Zoltán támogatta ezt a javaslatot, ugyanis fontos
volna, hogy nagyobb legyen az ellenırzés a városban.
Dr. Kovács Béla végsı megoldásnak tartja azt, hogy a város segítsen.
Hunya Lajos véleménye az volt, hogy az önkormányzatnak erkölcsi kötelessége támogatni a rendırséget. Azonban azt nem tudja, hogy ez az anyagi támogatás a közbiztonságot mennyire fogja fokozni.
Jenei Bálint hozzátette, hogy a 9-iki ülés anyagába jó lenne,
ha bele kerülne az, hogy a rendırség milyen összegben kérné
ezt a támogatást.
Szeretı Béla bizottsági elnök maximálisan támogatja azt a gon-
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dolatot, hogy segíteni kell. Ugyanis rövid idı alatt ugrásszerően emelkedett a betörések, garázdaságok száma. Ígéretet tett
arra, hogy a jövı héten tartandó Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság ülésén megpróbálják kijelölni azokat a forrásokat,
amelyek más bizottság, valamint a tartalék rovására nem lesznek.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy tárgyaltak az
ENCI jelenlegi elnökével és az ott csıdeljárást folytató ügyvéd úrral.
Tájékoztatta a testületet, hogy a szakértıi vélemény nem érkezett meg a tanmőhellyel kapcsolatban.
Továbbá ismertette, hogy az ENCI fıépülete az étteremmel, a
konyhával együtt eladó. Kb. 60 millió forint az eladási ára.
Véleménye szerint ez egy nagy lehetıség, hogy egy ilyen épületet, ekkora összegért meg lehessen vásárolni. Ha svájci pályázaton esetleg nyerünk, akkor meg tudnánk vásárolni. Az is megoldás lenne, ha három éves lefutással lehetne kifizetni az
árát. Persze ezt a tárgyalások döntenék el.
Kérte a képviselıtestület tagjait, mondják el ezzel kapcsolatos véleményeiket.
Hunya Lajos képviselı érdeklıdött afelıl, hogy kimondottan
csak az irodahelyiségrıl van szó, a mőhelyek nincsenek benne?
Dr. Frankó Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a garázsok is benne vannak, de a mőhelyek nincsenek.
Hunya Lajos javasolta a képviselıknek gondolkodjanak el ezen a
dolgon, hiszen egy jó helyen lévı, jó állapotú épületrıl van
szó. A maga részérıl támogatta, hogy vásárolja meg ezt a város.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a mai napon
arról kell döntenie a testületnek, hogy folytassanak-e tárgyalásokat a továbbiakban ezzel kapcsolatban.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye az volt, hogy a testületnek majd akkor kell gondolkodni ezen, ha már ki lesz mutatva,
hogy pénzügyileg milyen hatása van ennek a költségvetésre. Illetve várni kellene addig, amíg eldıl a svájci pályázat, annak
ismeretében könnyebb lenne dönteni.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy jelenleg van hitelfelvételi
lehetısége az önkormányzatnak, tulajdonképpen erre az évre
kellene a hitelt felvenni, amit 36 %-os kamatra adnak. Jelenleg 25 millió forintot fizettünk vissza, és talán ekkora ösz-
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szeget a jövı évi költségvetésbıl is ki lehetne szakítani.
Tehát úgy néz ki, hogy 25 millió forintnál többet nem kellene
felvenni hitelként, amennyiben sikerül megegyezni a TANIMPEXszel. Azt kell látni, hogy az ENCI nagy hitelese a TANIMPEXnek. Elképzelhetı, a TANIMPEX nem fog belemenni ebbe, mivel
lehet, a csıdeljárás során ennek az épületnek a hasznosításával kapcsolatban van konkrét elképzelése. Akkor természetesen
nem fog belemenni ebbe a három éves dologba.
A testületnek abban kell dönteni, hogy kinyilvánítja-e azon
szándékát, hogy a polgármester a tárgyalásokat folytassa.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye az volt, hogy egy
elızetes szándéknyilatkozatot kellene adnia a testületnek.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint ezt minden oldalról
meg kell vizsgálni. Meggondolná a település ilyen célú eladósodását, mivel nem lehet látni, hogy mőszakilag mit lehet ott
létrehozni, továbbá mennyire a testület dolga megvásárolni egy
ilyen épületet, és azt megpróbálni valamilyen gazdasági célra
felhasználni.
Ha van rá vállalkozó, akkor ne az önkormányzat finanszírozza
ezt az épületet. Az önkormányzat nem fog vállalkozásokat létrehozni, tehát felesleges abba az épületbe az önkormányzat
pénzét bele invesztálni.
Összegzésül elmondta, hogy nem ez az önkormányzat gondja akkor, amikor a településen elég nagy gondok várnak megoldásra.
Szeretı Béla bizottsági elnök elvileg egyetért ezzel a vásárlással, de szükségesnek tartja összegezni, hogy mire lehetne
hasznosítani ezt az épületet.
Csorba Csaba jegyzı megemlítette, hogy ezzel a vásárlással
kapcsolatban sok dolog még tisztázatlan, sok buktatója lehet.
Szeretı Béla felvetésére válaszolva megemlített néhány variációt, amire fel lehetne használni azt az épületet.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy bízzák meg a polgármester, a jegyzıt, valamint Kolohné Kulik Éva
fımunkatársat, hogy a tárgyalásokat kezdjék meg.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112./1992./V.21./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza dr.
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Frankó Károly polgármestert, Csorba Csaba jegyzıt és
Kolohné Kulik Éva fımunkatársat, hogy az ENCI fıépületének megvásárlásával kapcsolatos tárgyalásokat
kezdjék meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy megérkezett a
tanmőhellyel kapcsolatos értékbecslés, megkérte Kolohné Kulik
Évát, ismertesse.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy az ENCI-vel való elızetes tárgyalások során a tanmőhely értékét 10 millió
forintban jelölték meg. Azonban 8,8 millió forintra értékelték. Ebbıl még úgy gondoljuk, hogy a szakképzési alaptól kapott pénzösszeg levonható, ami 3.309.170.- Ft, tehát összesen
5.442.830.- Ft marad, ami véleményünk szerint reális összeg.
Errıl kell, a testület állásfoglalása. A tanmőhely megvásárlására a szakképzési alapból kamatmentes kölcsönt lehet igényelni. Megvan határozva, hogy milyen pályázattal, ennek csak idıbeni elhúzódása van. Tehát kamatmentes hitelt kaphatunk, ha a
pályázatot az elvárásoknak megfelelıen elkészítjük, ha megvan
a hivatalos értékbecslés, valamint a hivatalos dokumentumok.
Tíz éves futamidıre.
Csorba Csaba jegyzı hozzátette, hogy valóban ez az összeg reális, a testületnek jelenleg elıvásárlási joga van.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs hozzátette, annyi lehet a gond,
hogy az ENCI nem fogadja el azt a 3,3 millió forintot, amit a
szakképzési alapból felhasználtak. Azonban ha nem fogadja el
és el tudja adni 8,8 millió forintért a tanmőhelyt, - az önkormányzat így nem tart rá igényt - abban az esetben a 3,3
milliót a szakképzési alapba be kell fizetnie.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette, hogy ebbıl van e
az önkormányzatnak haszna.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy ami ténylegesen effektív
haszonként jelentkezik, az az hogy ezt az 500.000.- Ft összegő
bérleti díjat nem kell fizetni.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselıtestületnek, hogy nyilvánítsa ki vásárlási szándékát a tanmőhellyel kapcsolatban.
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A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113./1992./V.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ENCI tanmőhelyével kapcsolatban kinyilvánítja vásárlási szándékát.
A vételárként a felértékelt árat elfogadja, amely
8,8 millió forint. Azonban a szakképzési alapból
származó összeggel csökkentett árat kívánja kifizetni.
Határidı: 1992. június 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet, az
elmúlt testületi ülésen felmerült, hogy a PECTEN Kft. belsı
gazdálkodási ügyét zárt ülés keretében kellene megvitatni.
Ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
PECTEN Kft. belsı gazdasági ügyeinek megtárgyalására rendeljen
el zárt ülést.
A képviselı-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ülés további részét zárt ülésként folytatja, s ennek megfelelıen a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114./1992./V.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PECTEN Kft.
belsı gazdasági ügyeinek megtárgyalására zárt ülést
rendelt el.
Dr. Frankó Károly polgármester ennek megfelelıen az ülés ezen
részét bezárta.
K.
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f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Kovács Béla
hitelesítı

Martinák Csaba
hitelesítı

