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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1992. június 4-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos,
Knapcsek Béla, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos,
dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Istvánné, Nagy Mária, Pápai
Pálné, Uhrin Zoltánné, Szujó Györgyné csoportvezetık, Megyeri László fımunkatárs,
az elsı napirend tárgyalásánál tanácskozási
joggal: Feuerwerker Gábor az ENCI elnöke, dr.
Balázs Imre az ENCI jogtanácsosa,
pártok, társadalmi szervezetek, egyházak, gazdasági egységek és intézmények képviselıi, valamint az érdeklıdı lakosság.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a testületi ülésen
megjelent képviselıket, és vendégeket. Elmondta, hogy dr. Kovács Béla, Jenei Bálint képviselık jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak az ülésen részt venni, Hangya
Lajosné képviselı késését jelezte, Pocsaji Zsolt képviselı távollétét nem jelezte.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, kijelölte a jegyzıkönyv hitelesítıit; Knapcsek Béla, Kruchió Lajos.
Ezt követıen javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére;
1./ Az ENCI irodaház épületének önkormányzat által történı
megvásárlása
2./

Bejelentések
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kapcsán javasolta, hogy a testület soron kívül tőzze napirendre a város tőzoltósági helyzetének áttekintését.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testület tagjait
arra, miszerint a június 11-i soron következı ülésen napirendként szerepel a rendırség, a közbiztonság helyzetének áttekintése, illetve a város polgári védelmi tevékenysége, így a tőzoltósággal kapcsolatos javaslatot is ezen napirend keretében
kellene megoldani.
A képviselı-testület tagjai, és Balázs Imre javaslattevı a
polgármester válaszát elfogadták.
A képviselı-testület tagjai a napirendi javaslatot elfogadták.

Ezt követıen a polgármester beszámolt a legutóbbi testületi
ülés óta eltelt idıszak fıbb eseményeirıl.
- Május 23-án a jegyzıvel részt vettek az szakmunkásképzı
iskolák ballagási ünnepségén
- Május 25-én a vízi létesítmények önkormányzati tulajdonába adásával kapcsolatosan a VÁB-nál járt Kolohné Kulik
Éva fımunkatárssal, mellyel kapcsolatosan elmondta, hogy
ezen a megbeszélésen nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzat által kért vizilétesítmények nem kerülnek a város
tulajdonába.
- Május 26-án este részt vett az "Érted vagyunk " Alapítvány jótékonysági estjén.
- Május 27-én a Kulturális Bizottság ülésén vett részt
- Május 28-án ülésezett a "Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért" Alapítvány Kuratóriuma.
Itt kívánom elmondani- hangsúlyozta, hogy a Mővelıdési Minisztériumtól megkapták az engedély a képtár
mőködtetéséhez, melynek keretében a régészeti leletek ırzésére, kiállítására is lehetıség van helytörténeti győjtemény keretében.
- Május 29-én dr. Kovács Béla képviselıvel részt vettek a
megyegyőlésen, majd este a "Kisréti Gyógyszállóért" Alapítvány Kuratóriumának tájékoztatóján vett részt.
- Június 2-án a 3. sz. általános iskola igazgatóválasztó
tantestületi ülésén vettek részt a jegyzıvel.
- Június 3-án a Mezıgazdasági Bizottság ülésén vett
részt.
A tájékoztató után megkérdezte az alpolgármestereket, bizottsági elnököket, van-e napirend elıtti bejelentésük.
Gellai József alpolgármester a Kisréti Gyógyszállóért Alapít-
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megépítéséhez a jelenleg ÁFÉSZ tulajdonban lévı korábban jelzett terület megvásárlása nem feltétlen szükséges. Miután ezzel kapcsolatban az elızı testületi ülésre készült egy elıterjesztés, azonban az elıterjesztés elıkészítése nem felelt meg
a formai követelményeknek, annak bizottsági véleményeztetése
nem történt meg, így azt kérte a testülettıl semmisnek tekinteni.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a városi
gyermeknapon vett részt, melynek szervezıit dicséret illeti,
jó lenne a városban sok hasonló rendezvény.
Miután a bizottsági elnököknek nem volt napirend elıtti bejelentésük, így felkérte az ENCI képviselıit, tegyék meg ajánlatukat az ENCI irodaházzal kapcsolatosan.
/Hangya Lajosné a szoc.eü. biz. elnöke megérkezett./
Dr. Balázs Imre az ENCI jogtanácsadója elıször is köszönetét
fejezte ki a képviselı-testület felé azért, hogy lehetıséget
adott e téma megtárgyalására. A testület elıtt bizonyára ismeretes a szövetkezet helyzete. A hitelezıkkel történı megegyezéshez a szövetkezet egyezségi ajánlat tételre elkészítette az
ütemtervet. Az ütemterv szerint a szövetkezet jelentıs készletét kívánják értékesíteni, illetve az irodaház értékesítése is
szerepel az ütemtervben. Ezekbıl az összegekbıl kívánják a hitelezıket kielégíteni. Az önkormányzattal a tanmőhely sorsáról
történı tárgyalás során már felvetıdött, hogy esetlegesen az
önkormányzatnak is fel lehetne ajánlani az irodaház megvásárlását. Ennek megfelelıen a szövetkezet nevében az önkormányzatnak megvételre 70 millió forintért felajánlja az irodaházat.
A fizetési határidıkre a következı javaslatot tette. 1992. december 31-ig a vételár 1/3-át, 93 végére a második harmadot,
míg 1994. március 15-ig a fennmaradó részt kellene megfizetni.
Figyelembe véve a mai piaci és inflációs helyzetet, úgy gondolták, hogy a részletfizetés miatt kamatot számítanának fel.
Jelenleg a testülettel csak egy szándéknyilatkozatot kérnének
arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak szándékában áll megvásárolni az építmény, amennyiben egyezségre tudnak jutni.
Hangsúlyozta, hogy az által meghatározott összeg egy irányár.
Knapcsek Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy maga az irodaház milyen alapterülető.
Dr. Balázs Imre jogtanácsos válaszában elmondta, hogy szinten-
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megmondani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az
épület értékesítési szándéka meghirdetésre került-e?
Dr. Balázs Imre jogtanácsos a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy május 1. óta foglalkozik a szövetkezet ügyeivel, ez
idáig azonban az ingatlan meghirdetésére nem tudott idıt szakítani.
Dr. Kulcsár László képviselı az ENCI szempontjából egyértelmőnek látja, miért lenne számára célszerő, ha az önkormányzat
megvásárolja az ingatlant, azonban az önkormányzat részérıl
nem látja egyértelmően tisztázottnak, miért is lenne az épületre szüksége a városnak. A maga részérıl bizonytalan az
egészben. Megítélése szerint megfelelı szakemberekkel meg kell
vizsgáltatni az épületet mőszaki szempontból, illetve kihasználhatóság szempontjából.
Dr. Balázs Imre jogtanácsos elsıdleges kérdésnek látta a döntés meghozatalánál mérlegelni, szükséges-e a városnak az irodaházra vagy sem, megtalálja e hozzá a megfelelı funkciót.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a maga részérıl nem látja a
megfelelı funkciót, amivel az épületet felruházhatná a város.
Az önkormányzatnak sok olyan feladata van, amelyet elıtérbe
kell helyezni, az ENCI irodaház megvásárlása nem annyira fontos az egész város lakossága érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint esetlegesen
akkor tudna a város megfelelı funkciót keresni az épületnek,
ha a svájci pályázatot elnyeri. Természetesen az abban szereplı elképzelésekhez sem elengedhetetlenül szükséges az irodaház.
Kruchió Lajos képviselı megítélése szerint is sokkal fontosabb
feladatai vannak most a testületnek. Miután remény sincs rá,
hogy a jövı évben a központi költségvetésbıl nagyobb részt kap
a város, így nem látja célszerőnek a hitel felvételét, illetve
a költségvetés ilyen arányú leterhelését.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint a felajánlott
irodaház fekvése szempontjából mindenképpen fontos a város
fejlıdése szempontjából. Hosszú távon az a rész lesz a legsőrőbben lakott rész, ugyanakkor intézményellátottság szempontjából a leginkább elmaradott. Megítélése szerint az ajánlat
üzleti jellegő, jelenleg nem a konkrét vételárban kell dönte-
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Tudomásom szerint - mondta az alpolgármester, amennyiben közcélra használnák az épületet, úgy különbözı pályázatok kapcsán
lehetıség lenne céltámogatás igénylésére, így elképzelhetı
lenne az is, hogy a vételár felét visszakapná a város. Megítélése szerint a várás lás egy jó befektetést is jelentene a
városnak. Kérte a testületet, hogy alaposan vitassák meg a
kérdést. A maga részérıl a vásárlási szándéktól nem zárkózna
el, az épületet szakértıkkel kellene megvizsgáltatni. A szándéknyilatkozat megadása még nem jelenti azt, hogy a városnak
kötelessége megvásárolni az épületet.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testület tagjait
arra, miszerint a tárgyalások kezdeti szakában még csak 50
millió forintról volt szó. Azt is látni kell, hogy a 70 millió
forintos ár nem annyiba fog kerülni a városnak, hiszen a vételár megfizetéséhez hitelt kell felvenni, ugyanakkor a részletfizetés is kamatterhet ró az önkormányzatra.
Hunya Lajos képviselı kifogásolta, hogy az önkormányzatnak ismételten rövid határidıt szabott egy vállalat a döntése meghozatalához. Ugyanakkor kifogásolta azt is, hogy a testületnek a
döntés meghozatala elıtt nem volt biztosítva a lehetıség arra,
hogy magát az épületet megismerje.
Szeretı Béla bizottsági elnök megítélése szerint elsıdlegesen
tisztázni kellene, milyen funkcióval lehetne felruházni az
épületet. Azt is látni kell, hogy ha egy újabb intézményt hoz
létre a város, akkor az amúgy is nagy intézmény fenntartási
költség tovább növekszik. Úgy gondolom - mondta, ha a város
nem veszi meg az épületet, az akkor is a helyén marad, a város
egyik szép pontja lesz továbbra is.
Knapcsek Béla képviselı emlékeztette a testületet az alpolgármester úr által említett pályázati lehetıségre. Kérte a polgármestert, hogy errıl adjon bıvebb tájékoztatást.
Dr. Frankó Károly polgármester a feltett kérdés megválaszolására átadta a szót a költségvetési csoport vezetıjének.
Nagy Istvánné elmondta, hogy a jelenlegi pénzügyi szabályok
szerint céltámogatási pályázat nyújtható be középiskola építésére, kollégiumi férıhely bıvítésre, egészségügyi, szociális
otthon építésre.
Elmondta továbbá, hogy az ajánlatban szereplı 70 millió forint
ÁFA-t nem tartalmaz, tehát az összeghez még 25 %-ot figyelembe
kell venni. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy amennyiben az
épület egészségügyi vagy oktatási célra kerül hasznosításra,
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Amennyiben a testület mégis a megvásárlás mellett dönt, úgy
hitelfelvétellel tudja az ez évi esedékes összeget megfizetni,
melyet három éves idıtartamra, 36 %-os kamat mellett kaphat
meg a pénzintézettıl.
Dr. Kulcsár László képviselı továbbra is megfontolásra ajánlotta, hogy a város ilyen nagy mértékő leterheltséget vállaljon fel.
Miután nincs a városnak erre pénze, felesleges a kérdést tovább
ragozni.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint rosszul közelíti meg a testület ezt a kérdést. Itt elsısorban nem az öszszegrıl kell most tárgyalni, egyáltalán azt kell eldönteni,
hogy a testület szándékában áll-e megvásárolni az irodaházat,
illetve annak milyen megfelelı funkciót tud találni. Megítélése szerint az elıterjesztés jelenleg tárgyalásra alkalmatlan,
hiszen azt bizottsági vitára nem bocsátotta senki, illetve nem
áll elegendı idı a testület rendelkezésére ahhoz, hogy érdemi
döntést hozhasson. Nincs az elıterjesztés sem pénzügyi sem
gazdaságossági szempontból megfelelıen kimunkálva. Megítélése
szerint a testület a végleges döntés elıtt idıt nyerne amenynyiben úgy foglalna állást, hogy szándékában áll az ingatlan
megvásárlása, azonban a döntés elıtt szakértıkkel meg kívánja
nézetni a testület, illetve különbözı számításokat kellene végeztetnie gazdaságossági szempontból is. Hangsúlyozta, hogy az
épület sok célra használható lenne, ezért további tárgyalásra
javasolta.
Balázs Imre képviselı azokkal értett egyet, akik úgy látják
nincs az önkormányzatnak pénze egy ilyen költséges befektetéshez.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a testület úgy foglaljon állást, miszerint a jelen helyzetben és jelen ár mellett véglegesen nem mond le az ingatlanról.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök megítélése szerint az
ENCI részérıl a mostani ajánlat volt az elsı, nem kell elkapkodni semmit. Az épület bárki veszi is meg, ott fog maradni.

Hangya Lajosné bizottsági elnök reményét fejezte ki aziránt,
hogy az ENCI vagy esetleg a város talál egy olyan lehetıséget
az ingatlan hasznosítására, mely mindenkinek jó lesz. Elkép-

- 224 zelhetı hogy az épület alkalmas lehet valamilyen munkahelyteremtı célra is. Ha azonban az ingatlan munkahelyteremtésre nem
alkalmas, csupán intézményi célra, akkor nem szabad megvenni.
Javasolta, hogy a testület a jelenlegi ajánlatot ne fogadja
el, illetve térjen rá vissza, ha újabb kedvezıbb ajánlatot kap
az önkormányzat.
Dr. Balázs Imre jogtanácsos elmondta, hogy az ENCI szempontjából a hitelezıkkel történı tárgyalás során természetesen
kedvezıbb lett volna, amennyiben a testület vásárlási szándékával mehetnek, de azzal is egyetért, hogy az önkormányzatnak
meg kell keresnie a megfelelı funkciót az épülethez.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy határozatában úgy foglaljon állást, miszerint a jelenlegi árajánlat mellet az irodaházat nem vásárolja meg, azonban végérvényesen nem is zárkózik
el az ingatlan megvásárlásától. Amennyiben az ENCI ismételt,
kedvezıbb árajánlattal fordul az önkormányzathoz, úgy ismét
napirendre tőzik a kérdést, ugyanakkor az épület hasznosíthatóságát is megvizsgálja a testület.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 11 szavazattal,
2 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellet a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1992./VI.04./ számú határozat
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Endrıdi Cipész Szövetkezet irodaházának megvásárlására tett árajánlatot nem fogadja el.
A képviselı-testület, amennyiben az ingatlan
megvásárlására a késıbbiek során kedvezıbb
ajánlatot kap, illetve az épület hasznosításához megtalálja a megfelelı funkciót, úgy ismételten napirendre tőzi a kérdést.
Határidı: azonnal
A napirend megtárgyalása után a polgármester elmondta, hogy a
Viharsarok Halászati Téesz kérelemmel fordult a képviselıtestülethez. /A kérelem a jegyzıkönyv melléklete./
Kérte a testület tagjait a vélemény-nyilvánításra.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint, miután hasonló jellegő kérés volt már a testület elıtt és akkor is hozzájárultak az értékesítéshez, így jelen esetben sem látja ennek
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Miután korábban a tanács építési engedélyeket adott ki a liget
területén felépítmények létesítésére úgy, hogy a hozzá tartozó
földterület továbbra sem került elidegenítésre, így a testületnek most nincs más választása, mint hogy hozzájárul a felépítmény alatti földterület értékesítéséhez.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elmondta, hogy a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság ülésén
a kérelmet megtárgyalta, javasolta a testületnek, hogy a földterület értékesítéséhez járuljon hozzá a felépítmény területének mértékéig. A felépítményen túli területet továbbra is csak
bérleti formában javasolta a bizottság biztosítani.
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés kiegészítéseként javasolta a testületnek a határozati javaslatot annyiban
módosítani, hogy a megosztási költségek a vevıt terheljék.
A képviselı-testület figyelembe véve azt, hogy az ilyen és hasonló jellegő döntéseivel az amúgy is nehéz gazdasági helyzetben lévı gazdálkodó egységeket segíti, valamint azt hogy e
döntéssel a liget területén rendezett viszonyok jöhetnek létre
a kérelemnek helyt adva 15 szavazattal 1 tartózkodás mellett
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/1992./VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Viharsarok Halászati Termelıszövetkezet kérelmének
helyt adva az Erzsébet-ligetben lévı, a szövetkezet tulajdonában lévı faház, mint felépítmény
alatti földterületet 2.000 Ft/m2-es vételár
mellett megvételre felajánlja.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos megosztási költség a Viharsarok HTSZ-t, mint vevıt
terheli.
A Képviselı-testület a faház, mint vendéglátó
egység kerthelyiségének területét továbbra is
bérleményként biztosítja.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt testületet arra, hogy 93/1992./IV.23./ számú határozatával a testület az Öregszılıben lévı közösségi szervezıdések video és tévé
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Idıközben levélben fordult hozzá Pésó Béláné és Gellai
Józsefné, akik jelezték, hogy az akkori aggályaik idıközben
rendezıdtek, és a készülékek megóvása biztosított lenne.
Mindezek, valamint a korábbi testületi vélemények alapján javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a kért video és színes
tévé készülék beszerzésére biztosítsanak 50 ezer forintot az
ingatlanértékesítésbıl befolyó pénzösszegek terhére.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és
egyhangú szavazattal a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/1992./VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az Öregszılıi Közösségház részére 1 db színes tévé és
1 db video lejátszó vásárlását engedélyezi.
A képviselı-testület az összeg fedezetéül az
ingatlanértékesítésekbıl befolyó pénzeszközt
jelöli ki.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségvetés módosításáról a rendelettervezetet készítse el.
Határidı: 1992. július 4.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Több napirend, bejelentés nem lévén dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a testület figyelmét a testületi ülést lezárta, tájékoztatta a tisztelt képviselıket, hogy a legközelebbi képviselı-testületi ülés 1992. június hó 11-én du. 13,30
órakor lesz.

K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Knapcsek Béla
hitelesítı

Kruchió Lajos
hitelesítı

