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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. augusztus 27-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács
Béla, Kruchió Lajos, Szeretı Béla, dr. Valach
Béla képviselık,
Gellai Attiláné, Pápai Pálné, Gyuricza Máté,
Nagy Istvánné, Tímárné Binges Irén, Honti Judit
csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva fımunkatárs,
gazdasági egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi,
valamint az érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok.

dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a képviselıtestület tagjait, a hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait, valamint a megjelent gyomaendrıdi lakosokat.
Megállapította, hogy a képviselı-testület 15 fıvel határozatképes. Hivatalosan bejelentette távolmaradását dr. Kulcsár
László és Martinák Csaba úr.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Gellai József és dr. Koleszár József képviselıket jelölte ki.
Javaslatot tett a napirendi pontokra.
1./

Földrendezı Bizottság tagjainak megválasztása
elıadó:
dr. Koleszár József a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság elnöke

2./

Bejelentések

A javaslattal a képviselıtestület tagjai egyhangúlag egyetértettek.
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Ezek után az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit ismertette.
Augusztus 19-én Szegeden négy megyének volt Szent István napi
megemlékezés, ahol a négy megye polgármesterei és kiemelkedı
személyiségei voltak jelen.
20-án a városunkban Szent István-napi ünnepség volt.
Ezen a napon délelıtt a helyi Kereszténydemokrata Néppárt
zászló szentelési ünnepséget tartott. Ezen képviseltem a képviselıtestületet.
24-én a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola évnyitó
tantestületi ülésén vett részt Honti Judittal.
26-án délután egy német vállalkozó kereste fel, autókereskedésre, autószervizre alkalmas terület után érdeklıdött. Kevésbé használt, de jó minıségő nyugati kocsikat szeretne eladni.
Ezek után érdeklıdött, hogy van-e az alpolgármestereknek, bizottsági elnököknek bejelenteni valójuk.
Megadta a szót dr. Farkas Zoltán alpolgármesternek.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy egy nagyon
kedves levelet kapott az öregszılıi lakossági klubtól, melyben
megköszönték azt a segítséget, amelyet a testület nyújtott.
Egy nagyon szép napot szerveztek, sikeres rendezvényekkel.
A véleménye az volt, hogy egy ilyen aktív, jól szervezett csapatot érdemes támogatni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul elmondta, hogy
augusztus 18-án felavatták a Sallai úti idısek otthonát. Ezen
körzet idıs lakosai igénybe vehetik az otthon konyháját.
Dr. Frankó Károly polgármester rátért az elsı napirendi pontra, s átadta a szót Csorba Csaba jegyzınek.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a Földrendezı Bizottságot
1992. augusztus 31-ig kell létrehozni, megalapítani.
Ismertette azon személyek névsorát, akik írásban kérték a bizottságba való felvételüket.
Szabó Imre kondorosi lakos is kérte a bizottságba való felvételét. İ az írásos kérelmet késıbb adta be, a Mezıgazdasági
Bizottság ülése után, azonban még van lehetısége a testületnek
ıt beválasztani a bizottságba.
Ennek a bizottságnak a feladata felmérni, összegyőjteni és
egyeztetni az igényeket, s ez alapján tesz a kárpótlási hivatalnak javaslatot az árverés ütemezésére. A bizottság munkájának nagy jelentısége van, hozzásegít ahhoz, hogy a városban a
földkérdések minél hamarabb lefolyjanak.
A Földrendezı Bizottság tagjainak száma 6 - 10 fı lehet, plusz
az önkormányzat képviselıje.
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Amennyiben a mai testületi ülésen sikerül a testületnek a bizottságot megválasztani, abban az esetben a Földhivatal részletes tájékoztatást ad, amelynek célja az, hogy segítse a bizottság munkáját.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy ezek után megadja a szót a képviselı-testület tagjainak, utána a jelenlévı
lakosoknak, pártok képviselıinek is.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elmondta, hogy az említett kérdéssel két alkalommal is foglalkoztak, s úgy vélték,
hogy ez a feladat komoly, s ennek megfelelıen terjesztették
javaslatukat a testület elé. Természetesen nem biztos, hogy
hiba nélküli a válogatás.
Végezetül kérte a testületet, fogadja el a bizottság javaslatát.
Hunya Lajos képviselı véleménye az volt, hogy nem volna kárára
a városnak, ha egy megyei személy bekerülne a névsorba. Javasolta a képviselı-testületnek, hogy Szabó Imrét válasszák be a
bizottságba 11. tagnak.
Bátori Gyula képviselı kérése az volt, hogy ha a testületi tagok a neveket végiggondolták, akkor a jelentkezıket támogassák.
Dr. Frankó Károly polgármester megadta a szót a jelenlévı lakosoknak, pártok képviselıinek.
Hanyecz Margit a Független Kisgazdapárt Endrıdi Szervezetének
elnöke elmondta, hogy Hunya Lajos képviselı részvételét nem
kívánják a bizottságban, ugyanis nem méltóan képviseli a kisgazda érdekeket. Megfeledkezett arról, hogy ı pártlistáról került be, tehát ı azért a csoportért felel. Mi tıle várnánk a
véleményt és az információt, s elvárnánk, hogy mindazt az ötletet, amit adna a párt, tolmácsolná a képviselıtestületnek.
Tehát a képviselıi szerep a párttal együtt nem ezt jelenti.
Az Érdekegyeztetı Fórumban a többség azt mondta, hogy nem méltóképpen képviselte a károsultakat, inkább tsz érdekeket nézett. Létrehozta a Gazdakört, amelynek létesítését nem beszélte meg a párttal, akkor is azt hirdette, hogy a pártvitáktól
függetlenül, külön akar menni. Bármit mond a pártunk, azt válaszolja, hogy a pártérdekek nem egyeznek az önkormányzattal.
A kárpótlás ügye lakossági érdek is, Hunya Lajos a kárpótlás
ügyében nem sokat tett értünk. A múlt héten vacsora volt a
pártnak, nem jelent meg, azelıtt sem jött el a párt összejövetelére. Július elején már forszíroztam volna a földtémát, a
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bizottságba való benevezést, akkor elutasított mindent és nem
akarta, hogy téma legyen. Hogyan képvisel minket a jövıben, ha
eddig /két év alatt/ nem tett értünk semmit?
A Földrendezı Bizottsággal kapcsolatban kéri, hogy legyen
szinkronban az igény és a kiadott földterület.
Dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte, hogy a kisgazdáknak melyik szárnyát képviseli Hanyecz Margit?
Hanyecz Margit elnök elmondta, hogy egyetlen egy kisgazdapárt
van, a Független Kisgazdapárt.
Katona Lajos gyomaendrıdi lakos elmondta, hogy beadta ı is a
kérvényét, mely szerint részt kíván venni a bizottság munkájában. İt 8 személy bízta meg, hogy ügyeiket képviselje.
Továbbá kérte, ha az ı személye nem felel meg, mivel nem
igényjogosult, akkor Seprenyi Lajost válasszák be a bizottságba, ugyanis a Körösi Állami Gazdaságban dolgozó 19 fı érdekeit
ı képviselné a bizottságban.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy Seprenyi Lajos beválasztható a bizottságba. Kérte a testületet, hogy fontolja meg
Seprenyi Lajos részvételét.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy Hunya Lajos képviselınek kettıs szerepe van, a Kisgazdapárt helyi szervezetének
tagja, ott fejt ki tevékenységet vagy nem fejt ki tevékenységet, az teljesen független attól, hogy a képviselıtestület
tagjaként javasolták a bizottságba beválasztani. A Mezıgazdasági Bizottság név szerint vette sorba a jelentkezıket, és
Hunya Lajos urat jogosan, mint arra illetékes és rátermett
egyént beválasztásra jelölték.
Továbbá hozzátette, hogy kb. 500 fı földigénylésérıl van szó,
ami azt jelenti, hogy ha 19 embernek nincs a bizottságban képviselıje, akkor nem azt jelenti, hogy ne intézzék el úgy az
ügyét, mintha benne lenne a képviselıje a bizottságban.
Egy gyomaendrıdi állampolgár: felvetette, hogy a bizottság
tagjai között 6 endrıdi, 2 gyomai és egy dévaványai tag van.
Ez az elosztás irritálja az embereket. Hiányolja a Földrendezı
Bizottságba javasolta tagok közül Béres Józsefet, valamint
Seprenyi Lajost, aki ráadásul egyetlen ember, aki földmérı.
Ezt az arányt javasolta megvizsgálni.
Hunya Lajos képviselı elıször is megkérdezte, hogy akkor hová
tartozik Újházi Ernı, aki az USA-ban született?
Az augusztus 18-i testületi ülésen hangsúlyoztam a gyomai és
endrıdi tagok arányát. Azonban azt nem használja ki senki,
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hogy ı most endrıdi vagy gyomai.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy vegyék fel a listára Szabó Imre, Béres József és Seprenyi Lajos nevét.
A képviselıtestület a javaslattal egyhangúlag - 15 szavazattal
- egyetértett és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárult
ahhoz, hogy a Földrendezı Bizottságba javasolt tagok
listájára felkerüljön Béres József, Seprenyi Lajos
és Szabó Imre neve.
Határidı: azonnal
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke elmondta,
hogy egyetértett azzal, hogy a három név felkerüljön a listára, azonban javasolja a képviselı-testületnek, vegye figyelembe a bizottság véleményét a 10 fıre vonatkozóan és szavaztassa
meg a másik 10 fıt is, s így demokratikusan lesz megoldva a
kérdés, mert a 7 fı is ugyanolyan esélyes lesz.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy külön kell szavazni az önkormányzati képviselırıl. Utána marad 12 személy, s közülük
kell 10 fıt kiválasztani.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy most tartsanak
szünetet, megbeszélik hogyan válasszák ki a személyeket.
Dr. Frankó Károly polgármester a szünet után elmondta, úgy
döntöttek, hogy a késıbb javasolt három személybıl fogják eldönteni, ki fog bejutni a bizottságba.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy ez abban az esetben érvényes, ha a testület elfogadja a bizottság javaslatát.
Jenei Bálint képviselı javaslata az volt, hogy Hunyad S. Pétert ne vegyék be a bizottságba, mivel Budapesten tartózkodik
és az egészségügyi állapota sem a legmegfelelıbb. Így a javasolt három fıbıl két fı kerülhetne be a bizottságba.
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Dr. Frankó Károly polgármester Jenei Bálint képviselı módosító
javaslatának megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek,
hogy Hunyad S. Pétert hagyják ki a bizottságból, s az ı helyére válasszanak mást, így az utólag kiemelt három fıbıl kettıt
választanának be.
A javaslatot a képviselı-testület 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
215./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetértett
azzal, hogy Hunyad S. Pétert - a Mezıgazdasági,
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság javaslatával ellentétben - ne válasszák be a Földrendezı Bizottságba.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezek után javasolta a képviselı-testületnek, hogy a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltatási Bizottság által javasolt 8 fıt fogadják el földrendezı bizottsági tagnak.

A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság
által javasolt 8 tagot elfogadja.
Határidı: azonnal
Hunya Lajos képviselı elmondta, hogy a bizottságban azonban
szerepelni kell egy vidéki tagnak. Mivel a Mezıgazdasági Bizottság által javasolt személyek közül Hunyad S. Péter volt az
egyetlen vidéki, ennek megfelelıen javasolta Szabó Imrét beválasztani a bizottságba, mivel ı kondorosi lakos.
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A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217./1992./VIII.27./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Földrendezı
Bizottságba, Hunyad S. Péter helyére Szabó Imre
kondorosi lakost beválasztja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester ezek után kérte a testületet,
hogy döntsenek abban, hogy Béres József vagy Seprenyi Lajos
kerül még be a bizottságba.
Elıször Béres József szavazatait kérte.
A képviselı-testület tagjai közül 5 fı szavazott Béres Józsefre.
Majd Seprenyi Lajos szavazatait kérte.
A képviselı-testület tagjai közül 10-en szavaztak Seprenyi Lajos Földrendezı Bizottságba való beválasztására.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület a következı határozatot
hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1992. évi
IL. tv. 4. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Földrendezı Bizottság tagjaiul az
igényjogosultak közül az alábbi személyeket választja meg:
1.

Hunya Lajos Gyomaendrıd Micsurin u. 14. sz. alatti
lakos
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szabó Imre Kondoros Aradi u. 9/1. sz. alatti lakos
Szarka Elemér Gyomaendrıd Rákóczi u. 3. sz. alatti
lakos
Fülöp Lajos Gyomaendrıd Sugár u. 1. sz. alatti lakos
Újházi Ernı Gyomaendrıd Kölcsey u. 3. sz. alatti lakos
Dávid Vilmos Gyomaendrıd Iskola u. 9. sz. alatti lakos
Szmolnik Lajosné Gyomaendrıd Bocskai u. 22/1. sz.
alatti lakos
Kéri István Gyomaendrıd Kisfaludy u. 3. sz. alatti
lakos
Oszlács Pál Gyomaendrıd Kilián tér 25. sz. alatti
lakos
Seprenyi Lajos Gyomaendrıd Áchim u. 1/1. sz. alatti
lakos

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a tagokat értesítse ki.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester rátért az elıterjesztésben szereplı második határozati javaslatra, amely az önkormányzati
képviselınek Bátori Gyulát jelölte meg.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy fogadják el a Mezıgazdasági Bizottság javaslatát, az Önkormányzat képviselıjének
Bátori Gyulát bízzák meg.
A javaslatot a képviselı-testület 14 egyetértı szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
219./1992./VIII.27./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Földrendezı
Bizottságba az Önkormányzat képviselıjéül Bátori
Gyula képviselıt bízza meg, az 1992. évi IL. tv. 4.
§ /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva.
Határidı: azonnal
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Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı napirendi
pontra, a bejelentésekre. Az elsı a gyomaendrıdi Református
Lelkészi Hivatal megállapodás-tervezetét tartalmazó elıterjesztés volt.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy a megállapodástervezet után található egy másik megállapodás-tervezet a garanciavállaláshoz, s ebbıl kimaradt a 2./ pontból, hogy 1994.
évben 5.000.000.- Ft garanciát vállal az Önkormányzat, 1995.
évben szintén 5.000.000.- Ft-ot.
Dr. Frankó Károly polgármester nagy tisztelettel javasolta ennek a megállapodás-tervezetnek az elfogadását, mivel egyetlen
olyan kompromisszum, ami helyre teszi ezt az ügyet, az iskolák
ügye is rendezıdik, s az egyház is úgy fog idıben hozzájutni
az ingatlanaihoz, ahogy a legkedvezıbb. Amennyiben nem kapjuk
meg a teljes összeget, úgy az Önkormányzatnak csak a hiányzó
részt kell pótolnia. Ha most nem tud a testület dönteni, akkor
egy tılünk független szervezet dönti el az ügyet. Ez a garanciavállalás 1994-ben és 1995-ben ró anyagi terheket az Önkormányzatra.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy az elızı testületi ülések egyikén a katolikus egyház is kért volna garanciát. Tisztességes akkor lenne, ha a másik két egyházzal kapcsolatban
elfoglalt álláspontunkat is megváltoztatnánk.
Dr. Frankó Károly polgármester hozzátette, hogy sem a katolikus, sem az evangélikus egyház nem kereste meg az Önkormányzatot ilyen igénnyel.
Hunya Lajos képviselı felvetette, hogy mi lesz akkor, ha a minisztérium netalán mégsem ad meg az igényelt 10 millióból több
milliót. Tulajdonképpen van-e ennek a képviselıtestületnek joga, hogy garanciát vállal a város lakosságának több milliós
terhek viselésére. Továbbá egyenlıen kell az egyházakat kielégíteni, jogos követeléssel jöhet még a többi egyház is.
Dr. Frankó Károly polgármester hozzátette, ha a minisztériumban úgy döntenek, hogy visszaadnak mindent az egyháznak - erre
több esély van -, akkor a városnak egy új iskolát kell építenie, s így arra kell győjtenie.
Dr. Kovács Béla képviselı elméletben igazat adott Kruchió Lajos képviselınek. Azonban külön-külön szerzıdést kell kötni az
egyházakkal. A református egyház az, amelyik a gyomai településrészen az iskolaépületek teljes tulajdonával rendelkezik,
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így az állami oktatás megszőnne.
Jenei Bálint képviselı szerint ebben a törvényben van egy
olyan hiba, hogy túlságosan egyoldalúan igazságot akar tenni
az egyház felé a vagyoni kérdésekben, és kevéssé vette figyelembe azt a társadalmi, gondolkodásbeli átalakulást, ami néhány év alatt bekövetkezett. Ezen törvény szerint az Önkormányzatnak nincs túl sok választási lehetısége. Az Önkormányzatnak kompromisszumot kell kötnie, s így meglesz a feltétele
az állami oktatásnak is.
Véleménye az, hogy ezt a kompromisszumot fogadják el, amennyiben nem tesszük ezt, akkor az az út áll elıttünk, hogy az öszszes iskolát az egyház kapja vissza, s nem lesz egyetlen állami iskola sem, s az Önkormányzatnak kellene létesíteni, ami
50-100 millió forintba is belekerülhet.
Gellai József alpolgármester felvetette, mivel az egyház iskolai céljára kívánja tulajdonba venni, így nem látja azt a
problémát, hogy új iskolát kellene építeni.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét, hogy az
egyház két célra igényelheti vissza az ingatlant, iskolai oktatás, valamint hitélet szervezése céljára. Nem muszáj az egyháznak általános iskolaként használni az épületeket.
Véleménye az volt, hogy ez az utolsó kompromisszumos lehetıség.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye az volt, hogy akár állami
iskola, akár egyházi iskola, nem kell lebegtetni, el kell dönteni, hogy indul-e, mert a szervezéshez, beiskolázáshoz idı
kell.
Gellai József alpolgármester hozzátette, hogy teljes egészében
jó szándékot feltételez az református egyház részérıl.
Hornok Lajosné képviselı javasolt a képviselı-testületnek,
hogy a bizottság által elıterjesztett határozati javaslatot
fogadják el. Azért is, mert az iskolavezetés meg akarja tartani azt az épületet, továbbá van a városnak egy sportcsarnoka,
amelyhez ez az iskola nagyon közel van. Ha a református egyház és a város így meg tud egyezni, akkor vállaljuk fel 1994re és 1995-re a kétszer 5 millió forintot.
Szeretı Béla a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke nem
lát olyan nagy problémát abban, hogy esetleg nem tudná az Önkormányzat visszafizetni azt a kétszer 5 millió forintot, hiszen a költségvetés egyetlen százalékát teszi ki.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette, hogy a törvénynek
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10 év a kifutási határideje, esetleg kompromisszumot lehetne
kötni az egyházzal, hogy ossza meg ezt az összeget, hogy ne
94, 95-ben kelljen visszafizetni, hanem egy késıbbi idıpontban, ugyanis 94-ben választások lesznek, s nem biztos, hogy az
Önkormányzat költségvetése megfelelı lesz.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök elmondta, hogy a tárgyalások során a református egyház volt az, amelyik a legnagyobb
hajlékonyságot mutatta. Ez abból is látszik, hogy minden fórumon egyértelmő volt, hogy a templom melletti iskolát az egyház megkapja. A mi esetünkben az egyház lemondott a templom
melletti iskoláról, úgy döntött, hogy a sportcsarnok melletti
iskola állami iskola legyen és inkább a saját épületeit osztotta szét. Segített továbbá az egyház akkor is, amikor haladékot adott. Végezetül úgy gondolta, hogy 1994-ben és 1995-ben
nem lehet december 31. a határidı, mert az egyháznak is szüksége van a pénzre. Éppen ezért korábbi idıpontot javasol.
Kruchió Lajos képviselı javasolta, hogy ez az idıpontban mindkét évre vonatkoztatva augusztus 1. legyen.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a megállapodás tervezetet fogadják el.
A képviselı-testület a megállapodás-tervezetet 14 szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
220./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Református
Egyházzal kötendı megállapodást a tervezetnek megfelelıen elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
az elfogadott megállapodást a Református Egyházzal
kösse meg.
Határidı: 1992. szeptember 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

/A megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselı-
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testületnek, hogy a garanciavállaláshoz kötendı megállapodástervezetet fogadják el azzal a módosítással, hogy a 2./ pontba
kerüljön bele az 1994. és 1995. évhez az 5 - 5 millió forint.
A másik módosításként pedig kerüljön bele, hogy az Önkormányzat 1994. évben és 1995. évben egyaránt augusztus 1-ig fedezi
az egyház által kért összeget.
A képviselı-testület a javaslatot a módosításokkal 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és
a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
221./1992./VIII.27./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a garanciavállalással kapcsolatos megállapodást a tervezetnek
megfelelıen elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
az elfogadott garanciavállalással kapcsolatos megállapodást kösse meg.
Határidı: 1992. szeptember 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

/A megállapodás a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı elıterjesztésre, amely a szúnyogirtás elvégeztetésével kapcsolatos. Ebben az évben a ROVÉRT Kft. végezte a szúnyogirtást a városban,
s a testületnek hozzá kellene járulnia, hogy a jövı évben is
ık végezhessék. Ennek a költségkihatása 600.000.- Ft.
Dr. Kovács Béla képviselı tökéletesen egyetértett a szúnyogirtás szükségességével. Azonban érdeklıdött afelıl, hogyan oldható meg annak ellenırzése.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a hivatal dolgozói is részt vettek az irtásban.
Ezek után javasolta a képviselı-testületnek, hogy az 1993-as
évre járuljon hozzá a szerzıdés megkötéséhez ROVÉRT Kft.-vel.
A Képviselı-testület egyhangúlag hozzájárult, hogy a ROVÉRT
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Kft. végezze az 1993-as évben a szúnyogirtást, s ennek megfelelıen a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993-as évi
szúnyogirtást a ROVÉRT Kft.-vel kívánja elvégeztetni, a Kft. által tett árajánlat I./a. pontja szerint, amely a következı:
- Három lárvairtás és három komplex földi és légi
irtás /összesen 9 irtás összköltsége:
600.000.Ft.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
a ROVÉRT Kft.-vel az elıszerzıdést kösse meg. A végleges szerzıdés megkötésére az 1993. évi költségvetés elkészítése után kerül sor.
Határidı: 1992. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést, amely a ROSTÉLYOS GMK kérelmét tartalmazta.
Ez a húsbolt nagy tömegeket lát el húsáruval, élelemmel. Ez
egy alapvetı ellátás, amit támogatni kellene. Két alternatívát
tartalmaz az elıterjesztés, kérte a testület tagjait, mondják
el véleményeiket.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a gmk eredeti
kérelmét fogadják el, amely szerint 100.000.- Ft támogatást
kérnek, s 300.000.- Ft kamatmentes visszatérítendı támogatást.
Ez szép kis üzlet a városunkban. A lakosságnak és az intézményeknek egyaránt szolgáltat, az intézményeknek kedvezıbb árakat szabnak. A 100.000.- Ft-os támogatást vissza nem térítendı
támogatásként kéri, amire az üzlet bıvítéséhez volna szükség.
Véleménye szerint az a 100.000.- Ft nem jelent a városnak nagy
megterhelést.
Hozzátette még, hogy ezeket a bizonyos hiányzó iparokat talán
a városnak adókedvezményekkel kellene támogatnia.
Végezetül elmondta, hogy a gmk. eredeti kérelmét szerette volna támogatni, de így az A. alternatívát javasolja elfogadni.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke ismertet-
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te, hogy hosszasan vitatkozott a bizottság ezen az elıterjesztésen, nem sajnáljuk ettıl a cégtıl a támogatást, csak félünk,
hogy precedenst teremtünk ezzel a városban. Három vállalkozót
ismerek, aki közszolgáltatást végez, s nem kér támogatást, mivel nem tud róla, hogy egyáltalán kérhet e. Ezzel a döntéssel
nem mondunk nemet, de azért figyelembe vesszük, hogyan áll a
költségvetésünk. Kifogásom nem lenne abban az esetben, ha
ilyen támogatásokra egy keretet különítettünk volna el az év
elején. A következı évi költségvetésben egy bizonyos keretet
el kell különíteni ilyen célra, mert a költségvetésünk nagyon
szegény.
Hornok Lajosné képviselı elmondta, hogy a környék legjobb húsboltja. A legolcsóbb húsokat is meg lehet kapni. Éppen ezért
precedenst kell teremteni, hogy az ilyen fajta szolgáltatásokat támogatja az Önkormányzat.
Szeretı Béla bizottsági elnök enyhítı javaslatot tett, mégpedig arra, hogy az említett 300.000.- Ft kamatmentes kölcsön
visszafizetési határidejét 1993. december 31-ig hosszabbítsák
meg.
Hunya Lajos képviselı ismertette, ez a húsbolt három irányból
is kedvez a lakosságnak, egyrészt a lakosságtól vásárol fel, a
lakosságnak adja el, másrészt pedig az intézményeket látja el.
Ez mind nagyon jó, a legmesszebbmenıkig támogatta a vállalkozókat, azonban az 1993. dec. 31-i határidıvel nem ért egyet,
mert az elindítana egy lavinát. Véleménye az volt, hogy 10 hónapos határidıt adjanak, azaz július 31-ig.
Jenei Bálint képviselı annak ellenére, hogy támogatta a kérelmet, elismerte, a precedens probléma okozhat nehézségeket,
egyfajta szolgáltatás ez is, ennek érdekében meg kell ezt kockáztatni. Adjuk egy évre oda a kölcsönt. Egyetértek az ilyen
jellegő szolgáltatással.
Dr. Frankó Károly polgármester a hozzászólások alapján a téma
lezárásaként javasolta képviselı-testületnek, hogy a kamatmentes kölcsönt a folyósítástól számított egy évig adják a gmk.nak, s ezzel a módosítással fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 14 szavazattal, egy ellenszavazattal a
javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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223./1992./VIII.27./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
részére 300.000.- Ft kamatmentes kölcsönt folyósít, melynek visszafizetési határideje a
folyósítástól számított egy év, azaz 1993. augusztus
31.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a kölcsönszerzıdés megkötésére.

Határidı: 1992. szeptember 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a következı elıterjesztésre
tért rá, amely a vezetıi pótlék emelését tartalmazta az oktatási intézményekben.
Hozzászólás nem lévén javasolta a képviselı-testületnek, hogy
fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 13 szavazattal, két tartózkodás mellett
egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224./1992./VIII.27./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a vezetıi pótlék összegét 1992. augusztus 1-tıl a következıképpen
határozza meg:
Óvoda
:
Zeneiskola:
Ált.Iskola:
Középf.isk:

4.000.2.500.7.000.9.000.-

Ft
Ft
Ft
Ft

Az 1992. évben a pénzügyi kihatást az intézmények
béralapjuk terhére oldják meg.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az intézmények vezetıit értesítse ki.
Határidı: azonnal
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Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester a Kner Imre Gimnázium elıterjesztésével folytatta, amely a 6 osztályos gimnáziumi oktatás
bevezetéséhez kéri a testület hozzájárulását.
Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Kruchió Lajos képviselı kérdése az volt, hogy miért nem rögtön
8 osztályos gimnáziumot indítanak be?
Dr. Kovács Béla képviselı, egyben gimnáziumi igazgató elmondta, hogy az oktatási törvény még nem jelent meg. Pillanatnyilag ez még nem elfogadott, továbbá a 4 osztályos gimnáziumból
könnyebben lehet 6 osztályost létesíteni. Továbbá a tanulók
korára való tekintettel könnyebben be tudnak illeszkedni a
környezetbe. A 4 osztályos gimnáziumnál jobbat tudnak létrehozni.
Jenei Bálint képviselı csodálatos dolognak tartja, hogy ezt a
gimnázium fel meri vállalni, meg kívánja lépni. Ez elısegíthet
egy sokkal jobban felkészült középiskolából kikerült csoportot. Mindenféleképpen támogatja. Egy kérdése volt, mi az oka
annak, hogy csak egy osztállyal merik ezt felvállalni?
Dr. Kovács Béla képviselı válaszában elmondta, ha egy nagy város lenne Gyomaendrıd, akkor a gimnázium kényelmére szolgálna,
ha több 6 osztályos tanítás indulhatna be. Mivel Gyomaendrıd
kisváros, a gyerekek iskola érettsége, s egyáltalán a jövı
iránti fogékonysága nem biztos, hogy a 6. osztályban derül ki,
lehet, hogy a 8. osztályban megtáltosodik. Gyakorlatilag az a
gyerek, aki már hatodikban megmutatja mit tud, azt érdemes ide
beíratni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök támogatta ezt a kezdeményezést.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
225./1992./VIII.27./számú határozata

342
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 6 osztályos
gimnáziumi oktatás bevezetésével a Kner Imre Gimnáziumban az 1993/94-es tanévtıl egyetért, az iskolaszerkezet változtatását az intézményben támogatja.
Kéri a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, ha költségkihatások
esetlegesen felmerülnek, errıl a Képviselıtestületet tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester Vaszkó Éva lakáskérelmével
folytatta a testületi ülést. Vaszkó Éva az 1. sz. Általános
Iskolában tanít, s mivel férjhez ment, szeretné, ha kijelölné
a testület a Fı út 45/1. szám alatti lakás bérlıjének.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a képviselı-testületnek,
hogy járuljon hozzá.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd
Fı út 45/1. számú lakás bérlıjéül
(szül.: 1971. július 14. Gyoma, an.: Kajla Éva) kijelöli egy éves idıtartamig, ezen belül mindaddig,
amíg az 1. sz. Általános Iskolánál fennáll a munkaviszonya.

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztésével folytatta az
ülést. A város területén lévı burkolt utak mőszaki állapotát
felmérte a bizottság és az ezeken elvégzendı feladatokat, s
azok költségvetését terjesztette a testület elé, a forráskijelölés is megtörtént.
Ezek után kérte a képviselık véleményét ezzel kapcsolatban.
Balázs Imre képviselı egyetértését fejezte ki az elıterjesz-
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téssel kapcsolatban. Azonban hozzátette, lakossági bejelentés
volt, hogy a Ridegvárosban beszakadt utakat jelentettek. Kérte
a bizottságot, hogy vizsgálja meg, s pótlólag vegye fel a listába.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elmondta, hogy a Fazekasi
utca útburkolata kezdetleges technikával készült, itt hordják
ki a szennyvizet, s félı, hogy ez a tevékenység tönkreteszi az
utat.
Szeretı Béla bizottsági elnök felvetette, hogy a Vörösmarty
utcában a rázató javítása is aktuális lenne. Kérte, nézzék meg
az illetékes szakemberek, jogos-e a kérés.
Gellai József alpolgármester felvetette még, hogy Nagylaposon
a Mezı I. utca rázatóját is jó lenne belevenni a felsorolásba.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a határozati javaslatot fogadják el azzal a
módosítással, hogy a felsorolásba vegyék fel a Vörösmarty utca
rázatóját, valamint a nagylaposi Mezı Imre utca rázatóját.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztést elfogadja azzal a módosítással, hogy a felsorolásba vegyék fel a Vörösmarty utca, valamint a
nagylaposi Mezı I. utca rázatóját.
A Képviselı-testület az utak felújítására
1.500.000.- Ft pénzügyi forrást biztosít, melynek
fedezetét a tartósan lekötött betét kamatából jelöli
ki.
Határidı: 1992. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztésben található egy pályázati felhívás Canada - Magyarország
városfejlesztési és környezetvédelmi csereprogramra. Felkérte
dr. Valach Bélát, a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvé-
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delmi Bizottság elnökét, hogy ezzel kapcsolatban tájékoztassa
a testületet.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Kanada - Magyarország városfejlesztési és környezetvédelmi program keretében pályázatot lehet benyújtani, s amennyiben az Önkormányzat megnyeri, abban az esetben kanadai szakemberek segítik a
környezetvédelmi és városfejlesztési feladatok ellátását. Az
ezzel kapcsolatos tájékoztatót a képviselıtestület tagjai megkapták.
/A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékleteként szerepel./
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy támogassa ezt a pályázatot, s forrás kijelölésére a késıbbiekben kerül majd sor.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228./1992./VIII.27./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
pályázat benyújtását támogatja.
Határidı: azonnal

Ezek után az interpellációk megtételére került sor.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ismertette, hogy megjelent
Gyomaendrıdön egy horgásztérkép, ami súlyos tévedéseket tartalmaz.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a legutóbbi
testületi ülésen a céltámogatásokkal kapcsolatos döntésüknél
patthelyzet alakult ki. A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola céltámogatásra való pályázat benyújtása mellett 8-an
szavaztak, 8-an pedig tartózkodtak, s mivel a polgármester úr
tartózkodott, így elutasították. Nem tudta, hogy végülis az
Önkormányzati törvény szerint jogos-e az ilyen döntés mellett
nem hozzájárulni a pályázat benyújtásához. Éppen ezért kéri a
testület tagjait, hogy a jövıben próbálják meg eldönteni, hogy
igennel vagy nemmel szavaznak.
Továbbá kérte a T. Képviselı-testületet, ha úgy látják, a sza-
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vazást ismételjék meg, vagy adjanak az iskolának olyan lehetıséget, ha pótpályázat kiírására kerül sor, akkor beadhassa.
Elmondta még, hogy ismeri a város kollégiumi viszonyait, a
gimnáziumét, a 3-as iskoláét, valamint a mezıgazdasági iskoláét, éppen ezért úgy látja, hogy szükséges a kollégium bıvítése. Továbbá városképileg is indokoltnak látszik ennek a kollégiumnak a rendbetétele, a tetıtere is javításra szorul. Éppen
ezért, ha beadhatták volna a pályázatot, s esetleg megnyerik,
abban az esetben 6 millió forintból - ami tulajdonképpen önkormányzati pénz lenne -, 50 férıhellyel bıvülne a kollégium,
s a tetı kijavítására is sor kerülne.
végezetül kérte a képviselıket, értékeljék át a múltkori döntésüket.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a múltkori ülésen e témában hozott határozat érvényes, jelen esetben nem célszerő vele
foglalkozni, mivel kötött volt a céltámogatás benyújtási lehetısége. Esetleg az a megoldás marad, amennyiben az Országgyőlés pót céltámogatások benyújtására ír ki pályázatot, akkor el
lehet küldeni.
Dr. Frankó Károly polgármester nem tartotta a szavazást szabálytalannak. Vannak olyan dolgok a városban, amelyek ebben a
pillanatban fontosabbak.
Ezek után ismertette, hogy a GYOMASZOLG KFT.-nek van egy olyan
kérelme, hogy járuljon hozzá a testület ahhoz, hogy
Ópusztaszeren épülı szociális otthonnak a tetıszerkezetét elkészíthessék.
Nagy Pál a GYOMASZOLG KFT. ügyvezetıje elmondta, hogy két hónappal ezelıtt tájékoztatta a testületet a kft. munkájáról. Az
elmúlt idıszakban kedvezıen alakultak a dolgok, ugyanis a nyár
folyamán több pályázatot nyertek meg. Ezért kérte a képviselıtestületet, hogy újabb pályázat benyújtására adjanak lehetıséget. Holnap menne egy versenytárgyalásra. Ópusztaszeren a szociális otthon tetıszerkezetének elkészítése 12 millió forintos
munka lenne, ami meghaladja a törzstıkét, s ezért kéri a testület hozzájárulását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök érdeklıdött afelıl, hogy a
helyileg vállalt kötelezettségek végrehajtását nem
veszélyezteti- e?
Nagy Pál ügyvezetı elmondta, hogy nem ütközik a városban ellátandó feladatokba.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy döntsön úgy, ha a kft. elnyeri a pályázatot,
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akkor hozzájárul ennek a munkának az elvégzéséhez.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
229./1992./VIII.27./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárulását
fejezi ki a GYOMASZOLG KFT.-nek, ha az Ópusztaszeren
elkészülı szociális otthon tetıszerkezetének elkészítéséhez benyújtott pályázatot elnyerik.
Határidı: azonnal
Hornok Lajosné képviselı az elızı testületi ülések egyikén már
említést tett arra, hogy a vasúti átjáró utáni útkeresztezıdésnél veszélyes közlekedni, most ismételten felhívta erre a
figyelmet, s kéri, hogy tegyenek lépéseket ennek megszüntetésére.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a képviselıtestület tagjainak a
figyelmét arra, hogy a nyári szabadságok ideje lejárt, s kérte
a képviselıket, hogy szíveskedjenek a testületi üléseken megjelenni.
Dr. Frankó Károly polgármester több felszólalás, hozzászólás
nem lévén megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.
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