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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd város Képviselı-testületének 1992. augusztus 11-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester,
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, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Mária csoportvezetık, Kolohné
Kulik Éva, Megyeri László fımunkatársak,
Gubucz József igazgató tanácskozási joggal a
céltámogatási pályázatok elbírálásánál,
gazdálkodó egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi, Sipos Tas Töhötöm református lelkész, az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselıket, az érdeklıdı állampolgárokat és a hivatal
jelenlévı dolgozóit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek és dr.
Koleszár József képviselık hiányoznak, így jelen van 16 képviselı.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Jenei Bálint és dr. Kulcsár László képviselıket jelölte ki.
Ezt követıen röviden beszámolt az eltelt idıszak fıbb eseményeirıl. Az elmúlt héten a Bethlen Gábor Mg. Iskola belga küldöttséget látott vendégül, akikkel sikerült a polgármesteri
hivatalban is egy rövid találkozót létrehozni. Ugyancsak sikerült Demeter László rendırkapitánnyal egy találkozó keretében
a rendırség s az önkormányzat közötti megállapodást konkretizálni.
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Augusztus 10-én a Polgári Védelmi Parancsnoksággal folytattak
tárgyalást, mely eredményes volt.
Az MSZMP nagygyőléssel kapcsolatos tévé interjút követıen több
levelet és telefont kapott az utóbbi napokban. A döntéssel
kapcsolatosan vannak támogató és ellenzı vélemények. Ismételten hangsúlyozta, hogy a testület döntésével nem tiltotta meg
a nagygyőlés tartását, csupán magától a rendezvénytıl határolta el magát. Az endrıdi liget megítélése szerint nem alkalmas
arra, hogy több ezer ember részvételével tartsanak ott nagygyőlést.
Végezetül tájékoztatta a tisztelt jelenlevıket, hogy a Sallai
úti volt HNF székházból kialakított Idısek Klubja elkészült,
annak átadása 1992. augusztus 18-án du. 15 órakor lesz. Az átadásra a képviselı-testület tagjait tisztelettel meghívta.

Ezt követıen elmondta, hogy a Hıtechnikai és Gépipari Vállalat
egyik dolgozója, Kun Lászlóné azzal a kéréssel kereste meg,
hogy a testületi ülésen adjon lehetıséget neki arra, hogy néhány szót szóljon a képviselıkhöz.
A képviselı-testület egyetértésével a napirendek tárgyalása
elıtt átadta a szót Kun Lászlónénak.
Kun Lászlóné elöljárójában megköszönte a képviselıknek, hogy
lehetıséget adtak mondandója elmondásához. Mindenki elıtt ismeretes, hogy a Hıtechnikai és Gépipari Vállalat is privatizációja folyamatban van. Elmondta, hogy a vállalatuk által gyártott termékekre a kereslet és a piac 4-5 évre biztosított.
Tisztában van azzal, hogy a vállalat privatizációjával kapcsolatosan az önkormányzat korábban már döntött, de megítélése
szerint nem volt akkor a testület kellıen tájékoztatva, illetve nem volt döntésképes helyzetben. A képviselı-testület döntése óta a parlament megalkotta a vállalatok privatizációjához
kapcsolódó törvényeket, mely szerint vállalati dolgozók elsıbbséget élveznek a vállalat privatizációja során. A dolgozók
körében megindult az ezzel kapcsolatos elıkészítı munka. A
dolgozók számítanak arra, hogy az önkormányzat a vállalatban
részt kíván venni, így korábbi határozatát felülvizsgálja.
Jelenleg csupán annyit szeretnének kérni az önkormányzattól,
hogy jelezzék a döntésük felülvizsgálási szándékát.
Felhívta a testület figyelmét arra is, hogy amennyiben a vállalatban, mint tulajdonos az önkormányzat részt venne, úgy a
mostani befektetése - ami tulajdonképpen a földterület értéke
- akár meg is duplázódhat. Ugyanakkor a testület azzal, hogy
korábbi döntését felülvizsgálja, még nem kötelezi el magát és
ha a majdani tulajdonosok színre lépnek, akkor kell végleges
döntést hozni.
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Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen megkérdezte a képviselı-testületet, hogy a dolgozók kérésének megfelelıen szándékszik-e korábbi döntését felülvizsgálni.
A képviselı-testület a fentiek figyelembevételével úgy foglalt
állást, hogy a következı testületi ülésen e témát ismételten
megtárgyalja.
Mindezek elhangzása után a polgármester javaslatot tett az
ülés napirendjére:
1./ Céltámogatási pályázatok benyújtása
2./ Bejelentések
A testület a napirendi javaslattal egyetértett.
A céltámogatási pályázatok megtárgyalását a képviselık a 617.
sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola tornaterem építésének céltámogatási pályázatán benyújtásával kapcsolatos elıterjesztés vitája:
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint a városban nagyon sok olyan probléma van, amit meg kellene oldani, így a
maga részérıl nem támogatja az elıterjesztést.
Felhívta a testület figyelmét az elmúlt évben elfogadott hoszszú távú fejlesztési koncepcióhoz. Ha a testület ahhoz ragaszkodni kíván, akkor a most benyújtott pályázatok közül sem a
tornaterem építését, sem pedig a kollégiumi férıhely kialakítását nem szabadna támogatni. A beterjesztett elıterjesztések
szerint az a nézet alakult ki benne, hogy a maradékelvek alapján éppen az egészségügy az, amelyre a legkevesebbet tudják
fordítani, illetve a legkevésbé tudnak támogatni. Nagyobb figyelmet kellene fordítani az egészségügy felszereltségére, az
ivóvízhelyzet javítása, stb.
Véleménye szerint nagyon meg kell gondolnia a testületnek,
hogy milyen céltámogatási lehetıségeket pályáz meg. A pályázatoknak mindenképpen összhangban kell lennie a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel.
Csorba Csaba jegyzı egyetértett azzal, hogy a céltámogatással
megvalósított fejlesztéseknek is összhangban kell lenni a város fejleszti terveivel. Tény, hogy amennyiben a most tárgyalandó és a már benyújtott pályázatok megvalósulnak, úgy a jövı
évi költségvetés fejlesztésre fordítható összegébıl jelentıs
összeg el lesz költve. Minimális fejlesztési lehetıség marad.
Arra is felhívta a testület figyelmét, hogy a városi sport-
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csarnok befejezése, illetve a helyreállítási munkák a jövı évi
költségvetésbıl kb. 7 millió forintot emésztenek fel.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint is nagyon fontos a
hosszú távú koncepcióhoz való igazodás, azonban ahhoz nem szabad mereven ragaszkodni. A céltámogatás adta lehetıségeket ki
kell használni, fıleg, ha az összeegyeztethetı a város elképzeléseivel is.
A vita során a testület tagjai egyetértettek abban, hogy az új
ipari iskola épületében szükség van a tornateremre is.
Éppen ezért dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, hogy járuljanak hozzá a céltámogatási pályázat benyújtásához.
A képviselı-testület 11 szavazattal 5 tartózkodás mellett a
következı határozatot fogadta el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/1992.VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában egy 288 m2 alapterülető tornaterem építésével egyetért.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a tornaterem építésének támogatásához
nyújtson be céltámogatási pályázatot.
Az állami céltámogatással megvalósuló önkormányzati beruházás összköltségét 15.840 eFt-ban
határozza meg.
A Képviselı-testület az állami támogatás 40 %os mértékét alapul véve saját forrásként 1993.
évben 900 eFt-ot, 1994. évben 8.604 eFt-ot az
éves költségvetési rendeletében biztosít.

Határidı: a pályázat benyújtására:
1992.augusztus 19.
tervezésre: 1992. november 30., 1993. november 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola kollégium férıhely bıvítı pályázatával kapcsolatos elıterjesztés:
Knapcsek Béla képviselı a maga részérıl a kollégiumi férıhely
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növelés ilyen megoldását nem tartja a legszerencsésebbnek. A
jelenlegi megoldás hosszú távon nem rendezi ezt a kérdést.
Mindenképpen gondolkodni kellene egy végleges megoldáson is.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, hogy nem ennek a testületnek kell valamennyi hosszú távú feladatot megoldani. Véleménye szerint a céltámogatási rendszert az önkormányzatnak
ki kell használni. Nem tartja szerencsés megoldásnak, hogy a
3. sz. Általános Iskola Diákotthonában együtt legyenek továbbra is az óvodás és a középiskolás korú gyerekek. Javasolta a
testületet, hogy a pénzügyi csoportvezetı szakmai véleményét
kérjék ki.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozta, hogy ı nem
tudja azt elıre megmondani, hogy a következı években ezekre a
beruházásokra, fejlesztések lesz e biztos forrás. Arra hívta
fel a testület figyelmét, hogy a jövı évi költségvetés tervezése még feszítettebb lesz, mint az ez évi. Az eddigi kötelezettségvállalások alapján a jövı évi költségvetésbıl 55 millió
forint van lekötve, amennyiben a vízügyi alapra benyújtott pályázat nem nyer, úgy 62 millió forint. Figyelmébe ajánlotta a
testületnek azt a lehetıséget is, hogy a pályázatokat esetlegesen most benyújtják, de a tervezés során kiderül, hogy nem
lesz meg a saját erıhöz a forrás, akkor még vissza lehet mondani. Amennyiben a céltámogatási pályázatunk a kiírt feltételeknek megfelel, úgy azt meg is kell hogy adják. Tehát ha jól
van elıkészítve a pályázat, akkor mindenképpen nyerni fog.
Azt figyelmébe ajánlotta a testületnek, hogy amennyiben ezek a
fejlesztések megvalósulnak, úgy a mőködtetésüket is biztosítani kell. Éppen ezért a maga részérıl javasolta, hogy a Kulturális, a Szociális és a Pénzügyi bizottság tekintse át a mőködési kiadások csökkentési lehetıségét. Ezzel kapcsolatosan a
bizottsági üléseken is kifejtette már véleményét.
Hunya Lajos képviselı úgy gondolta, hogy az amúgy is nagymértékben sújtott mezıgazdasági szférát még a képzés és a kollégiumi elhelyezés nehezítésével nem szabad sújtani. A maga részérıl támogatta a pályázat benyújtását.
Kruchió Lajos képviselı a maga részérıl tartózkodni fog a szavazástól. Nem tartotta szerencsés megoldásnak, hogy a következı évek költségvetését már elıre leterheljék. Véleménye szerint a Gyızelem TSz eladó székházát kellene inkább megvásárolni kollégiumi célra.
Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola igazgatója elmondta, hogy az épületet szakemberekkel megnézették, megállapították, hogy az épület szer-
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kezete megfelelı az átalakítási munkához, illetve ígéretet
tett arra, hogy a homlokzatot nem változtatják meg, az épületet az eredeti állapotnak megfelelıen kívánják helyreállítani.
Ugyanakkor arra is felhívta a testület figyelmét, hogy a tetıt
mindenképpen le kell cserélni.
Sajnos a kollégiumban igen nagy a zsúfoltság, tehát a férıhely
bıvítését mindenképpen meg kell oldani.
A vita lezárásaként dr. Frankó Károly polgármester kérte a
testületet, hogy a határozati javaslatról döntsenek.
A szavazás során a képviselı-testület 8 tagja a határozati javaslat mellet szavazott, 8 képviselı tartózkodott a szavazástól. A jelenlévı képviselık száma 16.
A polgármester megállapította a szavazategyenlıség tényé, miután Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési
Szabályzata 18. § /8/ bekezdése értelmében szavazategyenlıség
esetén a kérdésben a polgármester szavazata dönt, és a polgármester hangsúlyozta, hogy a szavazástól tartózkodott, vagyis a
beruházás céltámogatási pályázatát nem támogatta, így a képviselı-testület a beruházásra a céltámogatási pályázatot elutasította.
A fentieknek megfelelıen a képviselı-testület a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola diákotthoni férıhely bıvítésével,
illetve annak állami céltámogatással való megvalósulásával nem ért egyet.
Határidı: azonnal
Vízgazdálkodási ágazatban benyújtandó céltámogatási pályázat:
Jenei Bálint képviselı a pályázattal kapcsolatosan elöljárójában aziránt érdeklıdött, hogy a megvalósulás során számít-e az
önkormányzat a lakossági befizetésekre.
Nagy Mária csoportvezetı válaszolva elmondta, hogy a lakossági
befizetéseket a pályázat benyújtásakor önkormányzati forrásnak
kell tekinteni.
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Jenei Bálint képviselı a továbbiakban elmondta, hogy a szennyvízprogramban aránytalanságokat vél felfedezni. Az anyagból
úgy tőnik, hogy az endrıdi rész programra kiemeltebben van kezelve. Megítélése szerint ezzel a területi képviselıknek is
többet kellene törıdni. Kifogásolta, hogy a legnagyobb gyomai
program nem szerepel a pályázatban. Hozzászólásában kifogásolta, hogy a képviselı-testület elé tett elıterjesztésekbıl nem
tőnik ki a szakapparátus véleménye, nincs beépítve a szakmai
vélemény, amit joggal elvárhatna a testület.
Nagy Mária csoportvezetı elmondta, hogy a képviselı úr által
említett program - konkrétan a Hısök - Kazinczy - Bajcsy út azért maradt ki a pályázatból, mert nem készült még el a terv,
illetve a vízjogi engedély nincs meg.
Azonban a pályázat benyújtási idejére a vízjogi engedély meg
lesz, a tervezési határidı pedig augusztus 10.
Ezért ezt a szakaszt a 1993. évben lehet benyújtani támogatásra.
Kruchió Lajos képviselı nem értett egyet Jenei Bálint azon
felszólalásával, miszerint a gyomai rész hátrányosabb helyzetbe kerül.
Knapcsek Béla képviselı az anyaggal és az elıterjesztéssel
egyetért. Tanulságként javasolta, hogy a jövıben az egyes szakaszok terveztetéséhez idı hozzá kell kezdeni, hogy ne tervek
és vízjogi engedélyhiányok akadályozzák a támogatás igény benyújtását.
Dr. Frankó Károly a vita lezárása után kérte a testületet,
hogy a határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület 11 szavazattal 5 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/1992./VII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért
a szennyvíz csatornahálózat fejlesztı beruházási programmal. A program megvalósulása érdekében céltámogatási pályázatot nyújt be az alábbi
részletezés szerint.
1.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviselıtestülete egyetért a Blaha L. út térsége
szennyvíz elvezetés állami céltámogatással
megvalósuló 30.500 ezer Ft összköltségő
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önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület az állami támogatás
30 %-os mértékét alapul véve saját forrásként 21.350 ezer Ft-ot - beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
2.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviselıtestülete egyetért a Besenyszegi terület
szennyvízlevezetés állami céltámogatással
megvalósuló 17.600 ezer Ft összköltségő
önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület az állami támogatás
30 %-os mértékét alapul véve saját forrásként 12.320 ezer Ft-ot - beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

3.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviselıtestülete egyetért a Népliget szennyvízlevezetés állami céltámogatással megvalósuló
6.600 ezer Ft összköltségő önkormányzati
beruházással.
A képviselı-testület az állami támogatás
30 %-os mértékét alapul véve saját forrásként 4.620 ezer Ft-ot - beruházási adatlap
szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

4.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviselıtestülete egyetért a Csókási településrész
szennyvízlevezetés állami céltámogatással
megvalósuló 10.500 ezer Ft összköltségő
önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület az állami támogatás
30 %-os mértékét alapul véve saját forrásként 7.350 ezer Ft-ot - beruházási adatlap
szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

5.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviselıtestülete egyetért a Hısök - Kazinczy Bajcsy - Kisréti utcák közötti terület
szennyvízlevezetése állami céltámogatással
megvalósuló 30.000 ezer Ft összköltségő
önkormányzati beruházással.
A képviselı-testület az állami támogatás
30 %-os mértékét alapul véve saját forrás-
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ként 21.000 ezer Ft-ot - beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
6.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata képviselıtestülete egyetért a szennyvíz tisztítótelep állami céltámogatással megvalósuló
37.700 ezer Ft összköltségő önkormányzati
beruházással.
A képviselı-testület az állami támogatás
30 %-os mértékét alapul véve saját forrásként 18.850 ezer Ft-ot - beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a céltámogatás iránti pályázatokat készíttesse el és azt nyújtsa be.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1992.aug.19.
a program megvalósulására: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Az egészségügyi ágazatban orvosi gép-mőszer beszerzéséhez céltámogatási pályázat:
Dr. Kulcsár László képviselı a maga részérıl az egészségügy
céltámogatását támogatta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb gondot kell fordítani az egészségügyi alapellátásra, hiszen ez az összlakosságot érinti.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a pályázatot mind a szociális, mind pedig a pénzügyi bizottság megtárgyalta. A pénzügyi
bizottság szintén támogatta a pályázat benyújtását, azonban
annak céljával volt némi vita.
A vita abból adódott, hogy az egészségügy privatizációja az
alapellátásban beindul, azonban a szakellátásban privatizációról nem lehet beszélni. Mindenki elıtt ismert, hogy kártyapénzrıl csupán az alapellátásban beszélhetünk. Tehát a szakellátásban nincs meg az a plusz pénzszerzési lehetıség, amiben
az egészségügy fejleszthetı lenne.
A bizottság nem kíván lelépni arról a programról, amely már
beindult.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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elmondta, hogy a mostani pályázat és fejlesztési elképzelés
egy már megkezdett folyamat része. A maga részérıl kérte a
testületet, hogy a pályázat benyújtásához járuljon hozzá, és
azt, hogy az összeg mire lesz fordítva, azt bízza rá a szakemberekre.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte a jelenlévı
kollegiális orvosokat, mondják el véleményüket.
Dr. Gedei Margit fıorvos a pályázat benyújtásának indoklásaként elmondta, hogy 1993. december végéig megvan az alapellátás rendelıjének felszereltségi normatívája. Ebbıl jelenleg
minimális van meg. Tehát számolni kell azzal, hogy a felszereltséget javítani kell, a legszükségesebb mőszereket be kell
szerezni. Ez mindenképpen a lakosság érdekét szolgálná.
A számítógép nem szolgálná kifejezetten a lakosság érdekeit,
azonban mind az asszisztensek, mind pedig az orvosok adminisztratív munkáját csökkentené. Ha van rá pénz, akkor mindenképpen célszerő lenne megvenni a számítógépet is. Mindenképpen
a pályázatot mőszervásárlásra kellene benyújtani.
Dr. Palya József kollegiális orvos hangsúlyozta, hogy az alapellátásban résztvevı rendelık felszereltségi szintjét 1993.
évben mindenképpen el kell érni, és a normatíva számítógépet
is tartalmaz. Miután jelenleg a felszereltségük hiányos, így
az önkormányzatnak úgy kell gondolkodnia, hogy pénzt kell rá
biztosítani.
A jegyzı úr elmondta, hogy az alapellátást is privatizálni
fogják. Ebbıl azt érezte ki, hogy az alapellátásban majd a
körzeti orvosnak is be kell segíteni. Sajnos azonban az is
tény, hogy a kártyapénzre nem lehet támaszkodni. Az alapellátás fejlesztésének biztosítása az önkormányzat feladata is.
Mindenképpen az a kérése, hogy az önkormányzat az alapellátás
fejlesztését támogassa.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nagyon fontosnak tartotta
azt, hogy a háziorvos az önkormányzat által biztosított felszerelésekkel ne a magánorvoslását
segítse.
Természetesen egyetértett azzal, hogy a céltámogatási lehetıségeket ki kell használni, azonban az önkormányzatnak joga van
mérlegelni, hogy mely célokat helyezi elıtérbe.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet, hogy
abban kell dönteniük, miszerint az alapellátásban dolgozó háziorvosoknak számítógépeket vásárolnak-e, vagy a pályázatban
szereplı 4 millió forintból az elıterjesztésben szereplı orvosi mőszereket vásárolnak.
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Dr. Gedei Margit fıorvos elmondta, hogy az ülés szünetében
beszélgettek és úgy foglaltak állást, hogy inkább labor és z
elıterjesztésben szereplı készülékek mellett foglaltak állást.
Emlékeztette a testületet arra, hogy már 1990. évben is szerepeltek ezek a mőszerek, mint fejlesztések, de akkor nagyobb
szükség volt EKG készülék és fogorvosi székek beszerzésére.
Döntésük mellett szól az is, hogy a labort az alapellátás is
használja, illetve hogy a labor megvalósításához a társadalombiztosítástól is lehet esetleg támogatást szerezni.
Dr. Palya József kollegiális orvos a fentiek elhangzása után
nem kért szót, véleményt nem nyilvánított.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az egészségügyi ágazat céltámogatási pályázatát támogassa. Az összeg felhasználását pedig a már beindult
fejlesztési program figyelembevételével engedélyezze.
A javaslatnak megfelelı a testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete az egészségügyi intézmények gép-mőszer beszerzési programjával.
Az állami céltámogatással megvalósuló önkormányzati beruházás összköltségét 4.000 eFt-ban
határozza meg.
A Képviselı-testület az állami támogatás 40%-os
mértékét alapul véve saját forrásként 2.400
eFt-ot az 1993. évi költségvetési rendeletében
biztosít.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az egészségügyi intézmények
gép-mőszer beszerzési programjának megvalósulása kapcsán esetlegesen mőködési többletköltség
merül fel, úgy a többletköltséget vállalja.
Határidı: a céltámogatási pályázat benyújtására:
1992. augusztus 19.
tervezésre: 1992. november 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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A céltámogatási pályázatok megtárgyalása után a testület a bejelentésekre tért át.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a korábbi testületi üléseken többször foglalkozott már a testület az Önkéntes
Tőzoltó Egyesület újjászervezésével, illetve a városban elıfordult tőzesetek kapcsán a tőzoltói feladatok ellátásával.
Ezzel kapcsolatosan készített a hivatal elıterjesztést a tisztelt képviselık felé.
Felkérte Kolohné Kulik Éva fımunkatársat az anyag elkészülte
óta beállt változások ismertetésére.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy a polgármester
úrral közösen tárgyalásokat folytattak a megyei polgári védelmi parancsnokság képviselıivel. Ennek során fény derült arra,
hogy a polgári védelmi bázis 1988. évben a Polgári Védelem tulajdonába került. Sikerült a polgári védelem vezetıivel megegyezésre jutni, miszerint nem emelnek kifogást az ellen, hogy
az emeleti részen az önkormányzat az ÖTE részére történı átalakítás ellen, illetve az emeleti részt biztosítják e célra.
Ennek megfelelıen a határozati javaslatot annyiban javasolta
módosítani, hogy az önkormányzat kérje a VÁB-ot, hogy
bázis használati jogát azzal adja át , hogy a polgári védelem
köteles megállapodást kötni az önkormányzattal az ingyenes
használati jog biztosításáról.
Emellett célszerőnek
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a
tagdíj összeget mekkora költséget jelentene a város számára?
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy
a tagdíj összege szinte csak jelképes, hiszen 50-100 Ft éves
szinten. Ennek elsısorban erkölcsi súlya van. Korábban az ÖTE
a tanács támogatásával mőködött, illetve a gazdálkodó egységek
és a tanács közötti megállapodások alapján gazdálkodói egységek támogatásával. Sajnos az utóbbi években a vállalati befizetések egyre inkább elmaradtak. Amennyiben a képviselıtestület úgy dönt, hogy nem lép be tagként, abban az esetben
sem mondhat le az ÖTE támogatásáról.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
a Képviselı-testületnek, hogy az újjászervezésre kerülı ÖTE-be
az önkormányzat tagként lépjen be, illetve, hogy a határozati
javaslatot a Kolohné által ismertetett módosítással fogadják
el.
A polgármester javaslatának megfelelıen a képviselı-testület
egyhangú szavazással a következı határozatot hozta. /16 igen
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szavazat./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdön újjászervezésre kerülı Önkéntes
Tőzoltó Egyesületbe, mint jogi személy tagként
belép.
A Képviselı-testület felvállalja a tagdíjfizetési kötelezettséget, egyidejőleg a költségvetés készítése során az egyesület anyagi támogatására fedezetet különít el.
A Képviselı-testület kéri a VÁB-ot, hogy a
gyomaendrıdi Polgári Védelmi Bázis tulajdonviszonyának rendezése során a használati jogát
azzal adja át a Polgári Védelmi Parancsnokságnak, hogy a Polgári Védelem külön megállapodás
alapján az önkormányzat, illetve az Önkéntes
Tőzoltó Egyesület részére az emeleti részt ingyenesen használatba adja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a fenti megállapodást a Polgári Védelmi
Parancsnoksággal kösse meg.
Határidı: augusztus 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt testületet arra, hogy az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatosan többször tárgyalta már a testület, és a Kulturális Bizottság a református egyházzal kötendı megállapodást. Sajnos
mindezidáig a tárgyalások nem vezettek eredményre. Miután a
Bizottsági ülésen nem született megállapodás, így javasolta
annak ismételt megtárgyalását.
Ezt követıen szót kért Sipos Tas Töhötöm a református egyház
lelkésze.
Sipos Tas Töhötöm ref. lelkész kérte a testületet nyilvánítsa
ki hogy hajlandó-e egyáltalán valamilyen megállapodásra jutni
az egyházzal, mert az eddigiek során azt állapította meg, hogy
az önkormányzat nem veszi kellıen komolyan a megállapodás megkötésének szükségességét. Az egyház szeretné elkerülni, hogy
megegyezés hiányában a Mővelıdési Minisztériumhoz kelljen for-
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dulni a megállapodás megkötésének elısegítése érdekében.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, hogy a református egyház által kért garancia vállalást az önkormányzat továbbra sem
tudja megadni, hiszen a kormányzat által fizetendı összeget az
önkormányzat nem tudja magára vállalni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek,
hogy az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos megállapodás megkötése érdekében ismételt tárgyalja meg az ügyet és
törekedjenek a mindkét fél számára elfogadható megállapodástervezet elıkészítésére.
A polgármester javaslatát a testület elfogadta.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra, hogy korábban megbízást adott a testület a polgármester
részére, hogy a Béke Tsz. tulajdonában lévı Bónum-zugi faház
megvásárlásáról tárgyaljon. A megbízásnak megfelelıen a tárgyalás eredményérıl elıterjesztést készített a hivatal. Kérte
annak megvitatását.
Jenei Bálint képviselı emlékeztette a jelenlévıket arra, hogy
amikor elıször felvetıdött a vásárlás gondolata, azt is figyelembe vették, hogy így nyílna az önkormányzatnak lehetısége
arra, hogy a Béke Tsz önkormányzat felé fennálló tartozását a
vételárba betudják. Ilyen körülmények között támogatta a megvásárlást.
Az idıközben bekövetkezett változás, illetve az önkormányzat
költségvetési helyzete megítélése szerint nem teszi lehetıvé a
faház megvásárlását.
Másrészt azonban, ahhoz hogy azt a faházat üzemeltetni lehessen a célnak megfelelıen, komoly ráfordítást igényel.
Egyetértett azzal, hogy nagyon szép helyen fekszik, de ugyanakkor nagyon kiesı helyen is, a maga részérıl nem tartja jó
megoldásnak, hogy oda gyerektábort helyezzenek ki. A város egy
közelebbi pontján inkább elképzelhetınek tartaná. 10-12 éves
gyermekek esetében nem szerencsés a várostól ilyen kiesı helyen tábort létesíteni.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint ez az utolsó lehetısége az önkormányzatnak, hogy gyermekek táboroztatása, a
vizisport fellendítése érdekében valamint is tegyen. Megítélése szerint a távolság nem lehet akadály. A gyerekek 10 éves
kortól nyugodtan tehetnek ekkora kerékpártúrát. A mőködtetésben pedig a városban mőködı iskolák együttmőködhetnek.
Bátori Gyula, Hunya Lajos képviselık támogatták az elıterjesz-
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tést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök azért is elfogadásra javasolta az elıterjesztést, miután a szülık nagy része nem tudja a
gyerekeket nyaraltatni, ezzel a nyári táborozás megoldódna.
Martinák Csaba képviselı megítélése szerint meg kell ragadni
ezt a kedvezı lehetıséget.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy aki egyetért a faház megvásárlásával az elıterjesztésben szereplı feltételek mellett, az szavazzon.
A maga részérıl támogatta az elıterjesztést.
A javaslatnak megfelelıen a testület 13 szavazattal 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/1992./VIII.11./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Béke
Tsz. tulajdonát képezı Bónum-zugi faházat
1.800.000 Ft-ért megvásárolja.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárból 1.000.000 Ft-ot az adásvételi szerzıdés aláírását követıen egy összegben, míg a fennmaradó 800.000 Ft-ot 1992. december 31. napjáig megfizeti.
A Képviselı-testület az 1.000.000 Ft fedezetéül
az átmenetileg betétbe helyezett pénzösszeg kamatát jelöli ki, míg az év végéig esedékes
800.000 Ft fedezetét az elıterjesztésben szereplık szerint jelöli ki.
A vételár fedezetének végleges kijelölése az
1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosításában jelenjen meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az adásvételi szerzıdést kösse meg, továbbá utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet készítse
elı.
Határidı: 1992.augusztus 31..illetve dec. 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
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A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
kérte a képviselıket, hogy vitassák meg, illetve döntsenek az
elıterjesztésben szereplı munkahelyteremtı beruházás kérdésében.
Miután a pályázat benyújtásával a képviselı-testület részérıl
kérdések, észrevételek nem hangzottak el, így a polgármester
javasolta a testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja
el.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 12 szavazattal
4 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/1992./VIII.11./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bónumzugi faház megvásárlásának fedezete kiegészítése érdekében pályázatot nyújt be a Békés megyei
Munkaügyi Tanácshoz a foglalkoztatási alapból
munkahelyteremtı beruházás támogatásának elnyerésére.
A képviselı-testület a pályázatot l munkahely
létesítésére adja be.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a pályázatot készíttesse el és azt nyújtsa
be a Békés Megyei Munkaügyi Tanácshoz.
Határidı: 1992. augusztus 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a GYOMACOOP
Kft. felszámolási eljárása során fény derült arra, hogy a Kft.
Árpád utcában lévı üzlethelyiségének földterülete az önkormányzat tulajdona. A felszámolás során az önkormányzatnak lehetısége lenne a felépítményt kedvezı áron megvásárolni. A
megvásárolt ingatlant bérlet útján az önkormányzat hasznosítani tudná. Mint az elıterjesztésbıl is kitőnik, a vásárlást a
Mezıgazdasági Bizottság támogatta.
A képviselı-testület tagjai vita nélkül egyetértettek az ingatlan megvásárlásával, így a polgármester javaslatának megfelelıen egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta a
testület.

314

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/1992./VIII.11./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a
GYOMACOOP Kft. tulajdonában lévı Gyomaendrıd,
Árpád u. sz. alatti üzlethelyiségre vásárlási
szándékát
300.000 Ft vételár mellett kinyilvánítja.
A Képviselı-testület a vételár forráskijelölésére az 1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosításakor visszatér.
Határidı: 1992. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

/Knapcsek Béla képviselı egyéb elfoglaltságára hivatkozva elhagyta a termet, a továbbiakban 15 képviselı volt jelen./
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra,
hogy a két városrész közötti terület részletes rendezési tervét az önkormányzat korábban elfogadta. Ennek értelmében az
Újkertsoron részletes rendezési tervet készített a szegedi
Tervezı Vállalat. A rendezési terv alapján kialakított telek
értékesítésével, illetve a vételár meghatározásával kapcsolatosan a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslattal élt a
testület felé.
Jenei Bálint képviselı az elıterjesztést elfogadhatónak tartotta, azonban módosító javaslatot terjesztett a testület elé
a támogatás vonatkozásában. Eszerint javasolta, hogy az elsı
lakáshoz jutók támogatására az 100.000 Ft vissza nem térítendı
támogatást a fiatalok lakáshoz juttatására kapott összegbıl
fedezze az önkormányzat.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a módosító javaslat esetén javasolta, hogy az értékesítésbıl befolyó összeget forgassa
vissza az önkormányzat a szociális kiadásokra.
Dr. Frankó Károly polgármester a fentiekre való tekintettel
javasolta a testületnek, hogy Jenei Bálint képviselıtárs módosító javaslatát fogadják el, illetve ehhez kapcsolódóan értsenek egyet a Hangyáné képviselıtárs módosító javaslatával is.
Emellett javasolta, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat hatáskör átruházásra vonatkozó szakaszát töröljék, hiszen a hatáskör átruházást egyébként is rendeletben
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kell megfogalmazni.
A képviselıs-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 15 szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990.
évi LXV. tv. 80. § /1/bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az Újkertsoron található
beépíthetı, 560 m2-es területő, közmővesített
telkek vételárát 170.000 Ft-ban határozza meg.
A telkek megvásárlásához elsı lakáshoz jutók
esetében az alábbi kedvezményeket biztosítja:
- 100.000 Ft vissza nem térítendı támogatás,
- 50.000 Ft kamatmentes hitel részletfizetési
kedvezménnyel, melynek futamideje 10 év
Nem elsı lakáshoz jutók esetében az igénybe vehetı kedvezmény:
- 70.000 Ft kamatmentes hitel, részletfizetési
kedvezménnyel, melynek futamideje 10 év.
Az értékesítésbıl befolyó bevétel a költségvetésen belül a szociális kiadásokra kerül könyvelésre, illetve felhasználásra.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a telkek értékesítésének feltételeit a
helyben szokásos úton hirdettesse ki.
Határidı: kihirdetésre: 1992. aug. 31.
értékesítésre: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testület tagjait
arra, mint ahogy az az elıterjesztésben is szerepel, a vevıkijelölési jog a képviselı-testület hatásköre, melyet azonban a
testület átruházhat bizottságára, jelen esetben a Szociális és
Egészségügyi Bizottságra. Az érvényes SZMSZ szerint a hatáskör
átruházás rendeletben történhet, ezért javasolta a testületnek
hogy az elıterjesztett rendelet-tervezetet fogadják el.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy az SZMSZ rendelkezése
értelmében a rendeletalkotás minısített többséggel történik.
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A polgármester javaslatát figyelembe véve a testület egyhangúlag - 15 szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 29/1992./..../KT.
számú rendeletét Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Szervezeti
és Mőködési Szabályzata 5. sz. melléklete kiegészítésérıl.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy Orbán László
mészoltó kisiparos ismételten kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben tevékenységének folytatásához kért 700 m2 területet az önkormányzattól a jelenlegi vásártér területébıl.
A kérelmet a hivatal a bizottsági ülés elé terjesztette, a kérelmet a bizottság javasolt elutasítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a Városfejlesztı Bizottság véleményének kialakítása során figyelembe
vette a Mezıgazdasági Bizottság véleményét is, mely szintén
elutasító volt. A bizottságok nem tartották célszerőnek a vásártér területének csökkentését.
A képviselı a vita során egyetértettek az elıterjesztéssel,
illetve azzal, hogy a vásártér területét az ismert körülmények
ismeretében sem kívánatos csökkenteni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
a testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 14 szavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/1992./VIII.11./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete Orbán
László mészoltó kisiparos kérelmét elutasítja.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét követı naptól számított 30 napon belül kérheti a határozat
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságtól.

Indokolás
Orbán László mészoltó kisiparos kérte a Képviselı-testületet, hogy kb. 700 m2-el nagyobb területet adjon részére bérbe.
Mivel a bérbeadás csak a vásártér terüle-
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tébıl lehetséges, így a kérelmet a képviselı-testület elutasítja.
A Képviselı-testület egyben javasolja a vállalkozónak, amennyiben tevékenységét bıvíteni kívánja, úgy arra alkalmasabb és nagyobb területet keressen.
A jogorvoslati lehetıséget az 1990. évi LXV.
tv. 11. §-a biztosítja.
Határidı: 1992. szeptember 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a képviselıket arra, miszerint Csonka Györgyné korábban már fordult a testülethez területvásárlási kérelemmel, melyet a testület elutasított.
A vállalkozó azonban kérte a testületet döntésének felülvizsgálatára, és a terület értékesítésére.
A hivatal a kérelmet a Városfejlesztı Bizottság elé terjesztett, ahol a bizottság javasolta a terület értékesítését.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a bizottsági döntés indoklásaként elmondta, hogy korábban a testület már a hasonló helyzető területeket értékesítette. A Liget-fürdı területébıl ez a
terület az utolsó, melyen nem önkormányzati tulajdonú felépítmény van.
Tehát a testület döntésével a tulajdoni viszonyok rendezıdnek.
Szeretı Béla képviselı egyetértett a bizottság döntésével, javasolta a terület értékesítését, de csak a felépítmény nagyságáig.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az elıterjesztés A alternatíváját fogadják
el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 15
szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 129/1992./VI.11./ számú határozatát visszavonja, és Csonka Györgyné számára a Liget-
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Fürdıben lévı felépítménye alatti földterületet
2.000 Ft/m2-es áron eladja.
Határidı: 1992. augusztus 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a képviselıtestület korábban megbízta a hivatalt, hogy az endrıdi szolgáltatóházat értékeltesse fel. A hivatal a feladatának eleget
tett, a fenti ügyet a Mezıgazdasági Bizottság megtárgyalta és
javasolta a testületnek, hogy a felértékelt ingatlanárhoz ragaszkodjon.
A képviselı-testület tagjai az elıterjesztéssel egyhangúlag
egyetértettek és a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1992./VIII.11./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
Endrıdi Szolgáltatóház 1.000.000 Ft-os becsült
értékéhez ragaszkodik, a szolgáltató ház jelenlegi bérlıi által felajánlott vételárat nem fogadja el.
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt,
hogy a bérlıket tájékoztassa a testület
döntésérıl.
Határidı: 1992. augusztus 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy Varjú János
Gyomaendrıd. B. Molnár u. 31. szám alatti lakos felajánlotta
az önkormányzatnak a fenti cím alatti ingatlanát.
Dr. Kulcsár László képviselı felhívta a testület figyelmét arra, hogy nem mindegy öröklési, vagy tartási szerzıdést kötneke az ajánlatot tevı úrral. Éppen ezért javasolta, hogy a határozat meghozatalakor a testület tartási szerzıdés megkötéséhez
járuljon hozzá, mivel ez esetben a szerzıdés megkötése után az
önkormányzat tulajdonába száll át az ingatlan.
Dr. Frankó Károly polgármester a fenti módosítással javasolta
a testületnek, hogy a határozati javaslat ingatlan felajánlással kapcsolatos részét fogadja el.
A testület a javaslattal egyetértett és a következı határoza-
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tot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
201/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul
Gyomaendrıd B. Molnár u. 31.
szám alatti lakossal tartási szerzıdés kötéséhez.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a tartási szerzıdést kösse meg.
Határidı: 1992. augusztus 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
arra, hogy az elıterjesztésben szó van munkahelyteremtı beruházás támogatására irányuló pályázat benyújtásáról. Kérte az
ezzel kapcsolatos döntést.
A Képviselı-testület tagjai a pályázat benyújtásával vita nélkül egyetértettek és egyhangú szavazással a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1992./VIII.11./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrıd Sallai u. 4. szám
alatt már kialakított, illetve a B. Molnár u.
31. szám alatt kialakítandó idısek klubja kialakításához, mőködéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében a Békés Megyei
Munkaügyi Központhoz munkahelyteremtı beruházás
támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatban az önkormányzat 8 fı foglalkoztatására
vállal kötelezettséget.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a pályázat elkészítésére.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
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Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületi tagot
arra, hogy az önkormányzat az elmúlt tanévben iskolabuszt üzemeltetett. Az iskolabusz rendszer bevált, ezért a Kulturális
Bizottság javasolta, hogy az 1992/93-as tanévben szintén biztosítsa az önkormányzat e szolgáltatást.
A Képviselı-testület tagjai az elıterjesztéssel, és annak határozati javaslatával vita nélkül egyetértettek és egyhangú
szavazással a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
203/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1992/93-az tanévre az iskolabusz mőködtetésével
egyetért és támogatja.
Az 1992. évben felmerülı 250 ezer forint költség fedezetére az 1992. évi rendkívüli nevelési
segélykeretet jelöli ki.
Az 1993. évben várható 339 ezer forint költséget az 1993. évi költségvetésben tervezni kell.
Határidı: azonnal, illetve az 1993. évi költségvetés elfogadása
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
Csorba Csaba jegyzı által készített, munkahelyteremtı beruházásra irányuló pályázat benyújtásával kapcsolatos elıterjesztést vitassák meg.
A Képviselı-testület tagjai a pályázatok benyújtásával egyetértettek, így 14 szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a Decentralizált Foglalkoztatási Alaphoz
a Békés Megyei Munkaügyi Tanácsnál és az Állami
Fejlesztési Intézetnél benyújtandó pályázatok
beadását.
A pályázatok célja, hogy a gyomai területrészen
épülı új piachoz, mint munkahelyteremtı épülı
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új piachoz, mint munkahelyteremtı beruházáshoz
támogatás kérése 3 tartósan munkanélküli foglalkoztatása kapcsán, akik az elkészülı új piacon kerülnek alkalmazásra.
Határidı: a pályázat benyújtására: 1992.IX.01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztés
második részében szó van a jelenlegi állatpiac áthelyezésérıl,
illetve annak helykijelölésérıl. Miután az állatpiac elhelyezése kulturáltabb, könnyebben megközelíthetı lenne, ezért kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselık a vita során alapjaiban egyetértettek az áthelyezéssel, azonban elmondták azt is, hogy a lakosság körében felvetıdött, hogy az új hely kijelölésével az állatpiac messzebb
kerül.
Végezetül azonban a testület a polgármester javaslatának megfelelıen 14 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az állatpiac területét a 2939. és 2092. hrsz. alatt bejegyzett területeken jelöl ki 1992. október hó
l. napjától, melytermészetben Gyomaendrıd Zrínyi M. utca végén található, területe közel
1600 m2.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az állatpiac helyének megváltoztatását a
helyben szokásos módon tegye közzé.
Határidı: 1992. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az endrıdi piactér kialakításával kapcsolatos tárgyalások tovább folytak az
ÁFÉSZ-szel, melynek eredményérıl a hivatal elıterjesztést készített, illetve ezt megelızıen a Mezıgazdasági Bizottság azt
megtárgyalta.
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Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy a
betéti társaság megalakításával kapcsolatos tárgyalások megkezdése során az ÁFÉSZ-szel kötendı társasági szerzıdésben a
jelenleg még tisztázatlan kérdéseket rögzíteni kell, mely
szerzıdést a testület fog jóváhagyni. Ugyanakkor felhívta a
testület figyelmét arra is, hogy a korábbi tárgyaláson felmerült az is, hogy az ÁFÉSZ a szóban forgó területet eladja a
városnak közel másfél millió forintért, és akkor a városnak
más formában kell megoldania az endrıdi piac kérdését. Azonban
megítélése szerint a betéti társasági forma, melyben a város
az elvégzendı munka értékével lép be, a leginkább járható és
rövid idı alatt eredményt hozó forma.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
Ennek megfelelıen a Képviselı-testület 14 szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja
az endrıdi piac betéti társasági formában történı kialakítását és mőködtetését.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy az ÁFÉSZ-szel a tárgyalásokat folytassa a
BT megalakításával kapcsolatosan, és a társasági szerzıdés tervezetet elkészülte után terjessze a Képviselı-testület elé jóváhagyás végett.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a Kner Imre Gimnáziumban ez
év szeptemberében egy angol nyelvtanár oktatja majd az angol
nyelvet. Az iskolának azonban az érkezı angol tanárnak az elhelyezését meg kell oldani. Ezzel kapcsolatosan a Kulturális
Bizottság elıterjesztést készített. Kérte annak megvitatását.
Dr. Kovács Béla képviselı, mint a Gimnázium igazgatója elmondta, hogy a szóban forgó lakás hónapok óta üresen áll. Az ebbıl
adódó költségeket azonban a GYOMASZOLG Kft. részükre már leszámlázta.
Kérte a testületet, hogy az eddig felmerült költséget fedezze
a város, és a továbbiakban természetesen a Gimnázium az elı-
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terjesztésnek megfelelıen fog eljárni. Mint az elıterjesztésbıl is kitőnik, az angol nyelvtanár nem csak a Gimnáziumban
fog oktatni, hanem a város többi iskolájának is segítségére
lesz.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
a határozati javaslatot fogadják el, a döntés meghozatalánál
vegyék figyelembe, hogy az idegen nyelv oktatás igen fontos
kérdés.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és 14
szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
207/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Vásártéri lakótelep 23-as épületében lévı lakás bérlıjéül a Kner Imre Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközépiskolát kijelöli az
UNITED STATES PEACE CORPS által küldött nyelvtanár megbízatásának lejártáig.
A Képviselı-testület utasítja dr. Kovács Béla
gimnáziumi igazgatót, hogy a lakás berendezését
szervezze meg, a felmerülı költségek 50 %-át az
intézmény a saját költségvetésébıl biztosítsa.
A Képviselı-testület elrendeli, hogy az
1., 2., 3. számú Általános Iskolák, a 617.
sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola, valamint a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı
Iskola a fennmaradó költséget - intézményenként egységesen megosztva - saját
költségvetésükbıl biztosítsák.
A felmerült költségek elszámolása után az intézményekre esı 10 % költség elszámolásakor az
érintett intézmények költségvetését csökkenteni
kell.
A csökkentést a költségvetési rendelet módosításával kell végrehajtani.
Határidı: azonnal, illetve a költségek vonatkozásában 1992. december 31.
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Felelıs : az iskolák igazgatói
Csorba Csaba jegyzı
Csorba Csaba jegyzı kérte a testületet, hogy döntsenek az
igazgató úr által felvetett bérleti díj vonatkozásában.
Javasolta, hogy az önkormányzat az eddig felmerült költségeket
vállalja fel, míg a továbbiakban a bérleti díjat a gimnázium
fizesse meg.
Az önkormányzat által vállat bérleti díj megfizetésének fedezetét a költségvetési rendelet módosítása során jelölje ki a
testület.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
208/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd Vásártéri lakótelep 23-as épületben
lévı lakásnál eddig jelentkezı költségét az önkormányzat költségvetésébıl biztosítja. Az öszszeg fedezetének kijelölésérıl a költségvetési
rendelet módosítása során rendelkezik.
határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a városi zeneiskola zongora tanári állása betöltésre került. A tanárnı részére azonban lakást kell biztosítani. A Kulturális Bizottság
a tanárnı részére javasolta kiutalni az Október 6. ltp. A/13as bérlakást.

A vita során felvetıdött, hogy a tanári állást meg lehetett
volna-e oldani helyi lakossal, vagy más lehetıség volt e.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy az igazgató úr eljárásával
kapcsolatosan vannak problémák, azonban ez egy kényszer helyzet, melyet meg kell oldani. Javasolta a testületnek, hogy a
bérlıkijelöléshez járuljon hozzá.
A testület ennek megfelelıen egyhangú szavazással a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1992./VIII.11./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Október 6. lakótelep A/13. számú
lakás bérlıjéül Korbály Györgynét kijelöli.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Kulturális Bizottság elıterjesztést készített a gimnázium és a Mezıgazdasági Szakközépiskola kollégiumának kollégiumi díj bevezetésével
kapcsolatosan.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı felhívta a testület
figyelmét arra, hogy azon a szülık, akik a gyermekeiket kollégiumban helyezik el, lényegesen olcsóbban tudja megoldani ezt.
A maga részérıl támogatta és igazságosabbnak tartotta, ha egy
bizonyos kollégiumi díj összeget bevezetnek.
Dr. Kovács Béla igazgató tájékoztatta a testületet arról, hogy
ez egy országos gyakorlat, tehát nem jogszabályellenes.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, valamint a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı
Iskola, illetve a 3. sz. Általános Iskola és
Diákotthon kollégiumaiban elhelyezett a középiskolai tanulók részére 300 Ft/fı/hó kollégiumi
hozzájárulást vezessenek be 1992. szeptember hó
1. napjától.
Határidı: 1992. szeptember 1.
Felelıs : az intézmények vezetıi
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben
az önkormányzat az általános iskolai tanulókat tankönyvtámogatásban részesítette. A Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság ez évben is java-
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solja a tankönyvtámogatás biztosítását azzal a módosítással,
hogy az általános iskolai tanulók 100 %-os, a középiskolai tanulók pedig 50 %-os támogatásban részesüljenek.
Az ezzel kapcsolatos elıterjesztés készítése során elírás történt, ezért kéri, hogy az általa szóban beterjesztetteket vegyék figyelembe.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadta, és egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1992./VIII.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1992/93-as tanévben a gyomaendrıdi általános
iskolai tanulókat 100 %-os, a középiskolai tanulókat 50 %-os tankönyvtérítési támogatásban
részesíti.
Az összeg fedezetéül a rendkívüli nevelési segélykeretet jelöli ki.
Határidı: 1992. augusztus 25.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a hatáskörében hozott határozatai ellen
nyújtott be fellebbezést ifj. Laskai Sándor és felesége. Kérte
a testületet, hogy az elıterjesztés figyelembevételével hozza
meg döntését.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint a bizottság a
jogszabályokban, illetve a lakásrendeletben megfogalmazottak
szerint járt el, így a testületnek javasolta a fellebbezés elutasítását, az eredeti bizottsági határozat helybenhagyását.
Dr. Frankó Károly polgármester a bizottság és a képviselı úr
véleményének figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy
Laskai Sándor és felesége kérelmét utasítsák ál.
Ennek megfelelıen a testület 15 szavazattal - egyhangúlag a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1992./VIII.11./számú határozata
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy ugyancsak a
Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozat ellen nyújtott be fellebbezést a testület felé Balogh Andrásné.
Kérte a fellebbezés elbírálását.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint a bizottság
itt is a jogszabályoknak megfelelıen járt el, így javasolta a
fellebbezés elutasítását.
A képviselı-testület az elıterjesztés és a képviselı úr javaslatának figyelembevételével egyhangú szavazással a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/1992./VIII.11./számú határozata
Gellai Józsefné a Gondozási Központ vezetıje a napirendek után
szót kért, és a képviselı-testület tagjainak köszönetüket fejezte ki azért, hogy a Sallai utcában lehetıség nyílt egy idısek klubja kialakítására, majd pedig az intézmény megnyitójára
tisztelettel meghívta a képviselıket.
Dr. Frankó Károly a napirendek és a bejelentések megtárgyalása
után néhány szóban visszatért az MSZMP nagygyőlés kapcsán felmerültekre, miután idıközben az MSZMP endrıdi alapszervezetének titkára, Dávid István megérkezett.
Elmondta, hogy a napokban kapott egy olyan telefonüzenetet ismeretlen személytıl, melyben tájékoztatták arról, miszerint
augusztus 20-án autóbusszal többen megkeresik a lakásán.
Tud-e errıl bıvebbet mondani Dávid úr?
Dávid István hozzászólása elején a maga részérıl maximálisan
visszautasította polgármester úr azon véleményét és kijelentését, hogy a várost kellemetlen helyzetbe hozná az MSZMP a
nagygyőlés megtartásával. Beszélünk mi itt demokráciáról, de
semmi másról nincs itt szó, mint egyéni bosszúvágyról, illetve
ki merem jelenteni - mondta Dávid úr, hogy azon az elmúlt önkormányzati ülési délutánon gyönyörő szép fasiszta órahosszát
rendezett a polgármester, illetve az önkormányzat. Emlékeztette a polgármestert arra, hogy az elsı személyes megkeresésük
alkalmával úgy nyilatkozott, miszerint az önkormányzat elé a
párt kérését semlegesen fogja beterjeszteni. Hangsúlyozta,
hogy a város lakossága igényelte volna a szövetkezeti napot.
Mind az ENCI, a Fa és Építıipari KSZ., az ÁFÉSZ és nem utolsó
sorban a Mővelıdési Központ is támogatta volna a rendezvényt.
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A testület figyelmébe ajánlotta, mint szövetkezeti tag, hogy
az ÁFÉSZ-nek forgalom szempontjából nem kis kárt okozott a
döntés.
Az MSZMP KB és a maga nevében visszautasítja a szóban forgó
telefon beszélgetéseket, senkivel nem kívánnak vádaskodni, nem
kívánnak senkit bántani és vért sem kívánunk áldozni, majd áldoz az igazság, a történelem, amikor bebizonyítja, hogy a
munkáspárt csak a munkások, a parasztok és a munkás-paraszt
értelmiség érdekeit kívánja szolgálni.
A képviselı-testület tagjai mélységesen felháborítónak találták, Dávid úr azon kijelentését, miszerint fasiszta döntést
hozott a testület. Felkérték a az MSZMP endrıdi alapszervezetének titkárát, hogy ezen kijelentését vonja vissza.
A testület tagjai továbbra is egyetértettek abban, hogy az önkormányzat a rendezvényt nem tiltotta be, a pártot és annak
vezetıjét nem nyilvánította nem kívánt személyiségnek a városban, csupán a rendezvény tényétıl határolta el magát, abban
nem kívánt részt venni.
A testület néhány tagjának az volt a véleménye, hogy még nem
érett meg a helyzet arra, hogy a városban országos MSZMP nagygyőlést tartsanak.
Dávid István a képviselık hozzászólásait követıen ismételten
szót kérve kijelentését visszavonta.
Mindezek elhangzása után szót kért a Keresztes Sándor
gyomaendrıdi lakos.
Keresztes József hozzászólásában azt kérte a testülettıl, hogy
amennyiben a gyomai piac elhelyezésre kerül a fıtérrıl úgy
nyáron gyümölcsérés idején legyen lehetıség arra, hogy a termelık itt értékesíthessék gyümölcseiket.
Dr. Frankó Károly polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy amennyiben az új piactér átadásra kerül, úgy a jelenlegi fıteret az önkormányzat szeretné rendbe tetetni, de ha
lehetıség nyílik rá, hogy kulturált körülmények között az árusítást megoldják, úgy valószínőleg engedélyezni fogják, erre
azonban majd csak akkor lehet visszatérni.
A polgármester mindezek után megköszönte a képviselık jelenlétét és az ülést bezárta. Elmondta, hogy a következı testületi ülés 1992. augusztus 27-én du. 13,30 órakor lesz. Napirendje pedig a Földrendezı Bizottság megalakítása.
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