Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1992.
Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. szeptember 22-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József
alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla,
Kruchió Lajos, Martinák Csaba, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné, Szujó Györgyné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva, Megyeri László fımunkatársak,
az 6. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal Horváth János rom. katolikus plébános,
Sztojanovics András evangélikus lelkész,
gazdasági egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi, érdeklıdı
gyomaendrıdi állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestületi ülésen megjelent képviselıket, valamint valamennyi
megjelent érdeklıdıt, a sajtó képviselıit.
Elmondta, hogy dr. Farkas Zoltán alpolgármester távollétét jelezte, míg dr. Kulcsár László, Pocsaji Zsolt és Hornok Lajosné
képviselık távollétüket nem jelezték elıre.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, jelen van 15
képviselı. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Balázs Imre és Bátori
Gyula képviselıket jelölte ki.
A napirendek tárgyalása elıtt beszámolt az elmúlt testületi
ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Augusztus 31-én részt vett az 1. sz. Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén, szeptember 2-án a Selyem úti óvodában vett
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részt nyugdíjas búcsúztatáson, ahol egy nyugdíjba vonuló óvónınek adott át kitüntetést, szeptember 3-án a POFOSZ rendezésében volt egy gazdasági találkozó, melyen szintén részt vett.
Ezen a találkozón a gazdasági élet problémáiról is szó esett,
mely találkozón részt vettek Remport Katalin és Futaki Géza
országgyőlési képviselık is.
Szeptember 4-én a Békés Megyei Tőzoltóparancsnokkal találkoztak.
A találkozó eredményeként a város kap egy Csepel autót, melyet
rendbe fognak hozatni a mezıtúri honvédség segítségével.
Szeptember 4-én du. részt vett a Gyomai Születésőek Baráti Körének alakuló ülésén. Megítélése szerint a Baráti Körre szükség van a városban, bízik abban, hogy feladatának meg fog felelni.
Részt vett a Városfejlesztési, a Kulturális, az Ügyrendi, a
Pénzügyi, valamint a Mezıgazdasági Bizottságok ülésein, valamint a háziorvosok és szakorvosok részére szervezett munkaértekezleten. Szeptember 14-én Szegeden vett részt Nagy Mária
csoportvezetıvel egy környezetvédelemmel foglalkozó továbbképzésen.
Szeptember 16-én az Állami Számvevıszék volt kinn a Hivatalnál.
Szeptember 17-én Mezıtúron vett részt egy egyeztetı megbeszélésen az 1996-os EXpo-val kapcsolatosan. Az ott résztvevı környezı városokkal közösen egy, az expo-irodához közösen benyújtandó pályázatot dolgoznak ki. Nagyon fontosnak tartom - mondta a polgármester, hogy a város ne maradjon ki a programból. A
programhoz való csatlakozásra lehetıség lenne pl. az öregszılıi ásatások régészeti leleteinek bemutatásával, esetlegesen a
Kner Nyomdával, illetve a Nyomdamúzeummal közösen nyomdászati
kiállítás szervezésével, emellett a Hármas-Körösön folyami
horgász világverseny rendezésével, stb.
Szeptember 18-án este a Kner Nyomda új vezetıivel, tulajdonosaival találkozott. Ekkor lehetıség volt tárgyalni a
Gyomaendrıdi Híradó elıállításáról is. Ígéretet kapott arra,
hogy a jövıben az elıállítási költséget a minimálisra le fogják csökkenteni.
A Nyomda tulajdonosai megengedhetetlennek tartanák, ha a város
lapját nem Kner Izidor nyomdájában készítenék a jövıben.
Ezt követıen átadta a szót az alpolgármesternek, bizottsági
elnököknek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy szeptember
11-13. között részt vett egy környezetvédelemmel foglalkozó
konferencián, ami igen hasznos és tanúságos volt.
Dr. Frankó Károly ezt követıen még a napirendek megtárgyalása
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elıtt elmondta, hogy a gyomai piactér áthelyezésével kapcsolatosan lakossági megkeresés érkezett a hivatalhoz 770 aláírással.
Az aláírók tiltakozásukat fejezték ki a piac áthelyezésével
kapcsolatosan. A Polgármesteri Hivatal az aláírásokat megvizsgálta és a következıket állapította meg: Az aláírások között
voltak olvashatatlanok, illetve olyanok, amelyek nem helyi lakosokat takartak. 470 érvényes aláírásból kb. 220 olyan aláíró
volt, aki a jelenlegi piactér közelében él. Volt néhány olyan,
aki az endrıdi városrész lakója, illetve olyanok, akik a jelenlegi piactól messze, a leendı piac közelében laknak.
Én úgy gondolom - mondta a polgármester, hogy az idıs emberek
tiltakozását meg kell érteni, hiszen azok minden újtól idegenkednek, de a piac áthelyezését fel kell vállalni, mert hosszú
távon mindenki megelégedésére fog szolgálni. Tarthatatlan és
tőrhetetlen a jelenlegi piac környezete. Akkor, amikor pl. az
Expo-hoz való kapcsolódásról beszélünk, nem szabad hagyni hogy
a város egyik központi részén ilyen körülmények legyenek. Mindenképpen törekedni kell arra, hogy a piac helyén szép parkot
hozzunk létre.
Néhány szóban elmondta továbbá, hogy az utóbbi idıben többen
megkeresték a THERMÁL INVEST RT.-vel kapcsolatosan. Felvette a
kapcsolatos az RT. vezetıjével, aki tájékoztatta arról, miszerint a leendı szálloda terve, melyet idıközben 100 szobásra
módosítottak , angol banki szakemberek elıtt van, 2-3 hónapon
belül döntés születik a szálloda építésének támogatásáról.
Ezt követıen a polgármester átadta a szót a teremben jelenlévı
két kisdiáknak.
A gyomaendrıdi általános iskolások nevében a gyerekek megköszönték a képviselı-testületnek és a polgármesternek az ingyenes tankönyveket, ígéretet tettek arra, hogy a könyveket igyekeznek megırizni és ha szükséges a következı évben átadni a
náluk kisebbeknek.
A gyerekek köszönetképpen csokor virággal kedveskedtek.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Telecoop kft.
képviselıje lehetıséget kért a testülettıl, hogy néhány szót
szóljon. A lehetıséget megadta.
Juhász Dezsı elmondta, hogy a kábeltévé szerelésével kapcsolatos szerzıdések közül csupán 76 érkezett be címükre, a számlára történt befizetések összege 465.000 Ft. Az önkormányzat támogatását kérte a kábeltévé rendszer kiépítéséhez. A támogatást erkölcsileg és anyagilag is fontosnak tartotta volna.
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy a lakosságot ismétel-
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ten össze szándékoznak hívni, és tájékoztatják a határidık
változásáról, a szerzıdés módosításáról.
A képviselı-testület tagjai úgy ítélték meg, hogy
telt lakossági fórum megtartása szükséges.

egy ismé-

Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a tájékoztatást,
majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./

Gyomaendrıd város Szervezési és Mőködési Szabályzatának
módosítása

2./

A lakossági fórumokról szóló önkormányzati rendelettervezet vitája, megalkotása

3./

A köztisztaságról szóló rendelet módosítása

4./

A mérlegekrıl szóló rendelet felülvizsgálata

5./
6./

Beszámoló az 1992. évi költségvetési I. félévi teljesítésérıl
Egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezése

7./

Bejelentések
- pénzügyi ellenırzések tapasztalatai
- rendszeres szociális segély összegének meghatározása
- egyéb bejelentések

A Képviselı-testület tagjai a napirendi javaslattal egyetértettek.
A napirendek tárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról készült jelentést vitatta meg a testület.
A jelenlévık a jelentést elfogadták és az abban kért végrehajtási határidı hosszabbítással egyetértettek, így egyhangú szavazással - 15 igen szavazattal - a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
230/19992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
9/1992./I.21./, 18/1992./II.06./,
22/1992./II.06./,
53/1992./III.24./,67/1992./III.26./,
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69/1992./III.26./, 78/1992./IV.23./,
79/1992./IV.23./, 98/1992./IV.23./,
96/1992./IV.23./,
101/1992./V.12./,117/1992./V.21./,
123/1992./VI.11./, 128/1992./VI.11./,
129/1992./VI.11./, 130/1992./VI.11./,
132/1992./VI.11./,
139/1992./VI.30./,140/1992./VI.30./,141/.1992./
VI.30./, 142/1992./VI.30./, 143/1992./VI.30./,
146/1992./VI.30./, 166/1992./VI.30./,
167/1992./VI.30./, 168/1992./VI.30./,
173/1992./VI.30./, 174/1992./VI.30./,
177/1992./VI.30./, 180/1992./VI.30./,
181/1992./VI.30./, 184/1992./VII.21./,
185/1992./VII.21./,186/1992./VII.21./,
188/1992./VII.21./, 191/1992./VIII.11./,
192/1992./VIII.11./ 198/1992./VIII.11./,
200/1992./VIII.11./, 201/1992./VIII.11./,
202/1992./VIII.11./, 209/1992./VIII.11./,
210/1992./VIII.11./, 218/1992./VIII.27./,
220/1992./VIII.27./, 221/1992./VIII.27./,
224/1992./VIII.27./, 226/1992./VIII.27./,
229/1992./VIII.27./ számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
A Képviselı-testület a 80/1992./IV.23./,
81/1992./IV.23./, 193/1992./VIII.11./, valamint
a 199/1992./VIII.11./ számú határozatok végrehajtási idıpontját a döntés és a felelıs meghagyásával 1992. december 31-ig meghosszabbítja.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után áttért a
napirendek tárgyalására. Felhívta a testület figyelmét arra,
hogy a következıkben rendelalkotásra kerül sor, mely során az
érvényben lévı SZMSZ rendelkezései alapján minısített többségő
szavazásra van szükség. Elmondta továbbá, hogy a beterjesztett
rendelet-tervezeteket az Ügyrendi és Jogi Bizottsága, valamint
az ágazati bizottságok megtárgyalták, azt a testület elé terjesztésre alkalmasnak találták.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása
Miután a rendelet-tervezettel kapcsolatosan a testület tagjainak kérdése, észrevétele nem volt, így javasolta, hogy a rendeletet alkossa meg a testület.
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A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással, 15
igen szavazattal, megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
30/1992./..../KT. számú rendeletét
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról

A lakossági fórumokról szóló rendelet-tervezet
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke elmondta, hogy a bizottság a tervezetet megtárgyalta,
és azt elfogadásra javasolta. A bizottság a hivatal elıkészítı
munkáját elismerte.
Dr. Frankó Károly polgármester a hivatalnak szóló elismerést
megköszönve kérte a testületet, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangúlag - 15 igen
szavazattal - megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
31/.1992./.../KT. számú rendeletét
A lakosság és társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását
és az önkormányzati döntések elıkészítésébe való bevonását
szolgáló fórumok rendjérıl

Köztisztaságról szóló rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a GYOMASZOLG
Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz a szemétszállítási
díjtételek megváltoztatása végett.
A testület tagjai a tervezetet elfogadták, és 15 igen szavazattal - egyhangúlag - megalkották
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
32/1992./..../KT. számú rendelete
a 23/1992./VII.01./KT. számú rendelet módosításáról
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Az önkormányzati mérlegek használatáról szóló rendelet
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy e rendelet megalkotásával
az önkormányzat eleget tesz az érvényben lévı tanácsrendeletek
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatának. A rendelettervezet mellékletét javasolta annyiban módosítani, hogy az
ott felsorolt különbözı díjtételek és az ahhoz kapcsolódó állatcsoportok értelem szerint kerüljenek rögzítésre a rendeletben. Ennek megfelelıen a melléklet 3 pontból fog állni.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
jegyzı javaslatának figyelembevételével a tervezetet fogadják
el.

A javaslatnak megfelelıen 15 igen szavazattal - egyhangúlag a testület megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
33/1992./.../KT. számú rendeletét
Az önkormányzati mérlegek használatáról

A rendeletek megalkotása után a testület áttért az 5. napirend, az 1992. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl készült beszámoló megvitatásához.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, amennyiben
van kérdésük, észrevételük a beszámolóval kapcsolatosan, tegyék meg.

Miután a testület tagjai a beszámolóval kapcsolatosan kérdést
nem vetettek fel, így javasolta, hogy a beszámolót fogadják
el.

A javaslatnak megfelelıen a testület 15 igen szavazattal egyhangúlag - a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
231/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1992.
évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
szóló beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
miután az egyházak képviselıi még nem érkeztek meg az ülésre,
így az egyházi ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatos elıterjesztést késıbb tárgyalják.
A testület a javaslatnak megfelelıen a bejelentéseket kezdte
megvitatni.
Az intézményeknél végzett pénzügyi-gazdasági ellenırzések tapasztalatai:
Csorba Csaba jegyzı kérte a testületet, hogy a beszámolót fogadják el, hiszen a feltárt problémákra az egyéb bejelentések
között még vissza fognak térni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
jegyzı által elmondottak figyelembevételével az intézményeknél
végzett pénzügyi-gazdasági ellenırzésekrıl készült tájékoztatót fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 15
igen szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
232/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati intézményeknél tartott pénzügyigazdasági ellenırzések tapasztalatairól szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal

Rendszeres szociális segély összegének meghatározása:
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Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az elıterjesztést fogadják el.
A javaslattal a testület egyetértve, egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
233/1992./IX.22./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat által folyósított rendszeres szociális
segély összegét 1992. szeptember hó 1. napjától
visszamenıleg
-70 év alatti rászorulók esetén havi 5.500
Ft-ról havi 5.800 Ft-ra
-70 év feletti rászorulók esetén havi
5.860 Ft-ról havi 6.160 Ft-ra emeli.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a szeptember havi segélyek fizetésénél a
fentiek szerint járjon el.
Határidı: 1992. szeptember 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A volt ENCI tanmőhely mőködtetéséhez hitel felvétele

Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a tisztelt testületet arra,
hogy a tanmőhely megvásárlásához a Szakképzési Alaphoz pályázatot nyújtottak be. A tanmőhelyben lévı gépek és berendezések
megvásárlásához az önkormányzatnak szintén hitelt kell felvennie a Szakképzési Alaptól, mely hitel kamatmentes és 10 évre
folyósítja a Szakképzési Alap, amennyiben a pályázatot az önkormányzat elnyeri. Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a
tanmőhelyt csak a gépekkel együtt tudja az iskola hasznosítani. Természetesen, ha a testület a gépek megvásárlásához a hitel felvételét nem támogatja, úgy másféle képzést kell beindítani.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
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az
elıterjesztést fogadja el, és a hitel felvételéhez járuljon
hozzá.
Jenei Bálint képviselı szintén azzal értett egyet, hogy a gépek
megvásárlásához a kedvezı feltételő hitelt az önkormányzat vegye igénybe, amennyiben azt megkapja.
Dr. Frankó Károly polgármester, - több hozzászólás az ügyben
nem lévén - a határozati javaslat elfogadását kérte a testülettıl.

A testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
234/1992./IX.22./ számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ENCI tanmőhely és a
hozzá tartozó gépek megvásárlásához az Önkormányzat 7.792.830 Ft összegben hitelt vegyen
fel a Szakképzési Alaptól.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy a Szakképzési Alappal a hitelszerzıdést
kösse meg.
Határidı: 1992. október 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
Gyomai Római Katolikus Egyház tulajdonjogának rendezésével
kapcsolatos elıterjesztést tárgyalják meg, figyelemmel arra,
hogy Horváth plébános úr megérkezett.
Ezt követıen bemutatta a testületnek és a jelenlévıknek az új
katolikus plébános urat, majd pedig kérte a képviselıket,
amennyiben az elıterjesztéssel kapcsolatosan van kérdésük, azt
tegyék fel.
Felhívta a testület figyelmét az elıterjesztés 5. pontjára,
hiszen a Fı út 181. szám alatti ingatlan tulajdonjogának tisztázásával kapcsolatosan a bírósági per 1992. szeptember 24-én
lesz.
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A képviselı-testület tagjai az elıterjesztéssel egyetértettek,
így a polgármester javaslatára a megállapodás-tervezetet változatlan tartalommal, 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadták, és a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
235/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomai
Római Katolikus Egyházzal kötendı, az egyház
tulajdonjogát rendezı megállapodást a tervezetnek megfelelıen, változatlan tartalommal elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást az egyházzal
kösse meg.
Határidı: 1992. október 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
617. számú Ipari Iskolában nıi ruha készítı és géplakatos
szakma gyakorlati képzése
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában támogatta az
iskola kérelmét. Elképzelhetınek tartotta ugyan, hogy az itt
képzett gyerekek elhelyezkedési gondokkal fognak küszködni, de
még mindig szerencsésebb, ha tanulnak valami szakmát, mint ha
elkallódnak az utcán.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a
Szabó Ipari Szövetkezet tanmőhelye használható e a fenti célra?
Nagy Istvánné hangsúlyozta, hogy nem a tanmőhely a gond, hiszen a kialakított bırdíszmő tanmőhely megfelelı helyszínt
biztosít a képzéshez. A problémát nem a hely adja, hanem a mőködtetés biztosítása.
A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Kulturális Bizottsággal közösen meg kell vizsgálni azt, hogy milyen költséget jelentene a jövı évtıl ismét indítani az elıterjesztésben
szereplı képzéseket, hiszen ebben az évben a ruhaipari és a
géplakatos képzés nem került indításra.
Hangsúlyozta, hogy az elıterjesztésben és a határozati javaslatban szereplı támogatási összeg 1992. év szeptember - decemberre vonatkozik.
Dr. Frankó Károly a vita lezárásaként javasolta a testületnek,
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hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 15
igen szavazat - a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
236/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 617. számú Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában
a 2. és 3. évfolyam számára a nıi ruha készítı
és géplakatos szakszák gyakorlati képzését
folytassák.
Ennek megfelelıen az intézmény összköltségvetését 544.000 Ft-tal megemeli.
Ruhaipari szakmunkás gyakorlati képzés:
összköltsége:
352.000
ebbıl bér
50.000
TB. dolgozókra
22.000
tanulókra
17.000
A támogatás összege:

Ft
Ft
Ft
Ft

225.000 Ft

Géplakatos szakmunkás gyakorlati képzés:
összköltsége:
192.000
ebbıl bér
5.000
TB. dolgozókra
2.000
tanulókra
16.000
A támogatás összege:
163.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A támogatás összességében
1992. évre
388.000 Ft
A Képviselı-testület a támogatás fedezetére a
tanmőhely céltartalékát jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
fentiek figyelembevételével a költségvetésrıl
szóló rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
237/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, hogy a 617.
számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában a nıi ruha készítı és géplakatos
képzés ismételt beindításának lehetıségét vizsgálja meg, és tegyen javaslatot a testület felé
a képzéssel kapcsolatosan.
Határidı: 1992. november 1.
Felelıs : dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Pásztor János
utcában kialakítandó piac területébıl szeretne Kiszely Lajos
és Gellai Attiláné 102 m2 területet megvásárolni. A kérelmezık
a telekhatárukkal párhuzamosan a korábbi évek során elhanyagolt, gazos területbıl 3 m szélességben a földterületet rendbe
tették, ott fákat ültettek. Kérik, hogy most az általuk beültetett területet az önkormányzat értékesítse számukra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök támogatta a kérelmet. Tulajdonképpen ott egy idıszakos elbirtoklás történt, melyet most
szeretnének rendezni. Felhívta a testület figyelmét arra is,
hogy a piac tervének készíttetése során a fenti terület, sıt
annál nagyobb rész sem lett figyelembe véve, tehát gyakorlatilag a rendelkezésre álló terület nıni fog.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint a területet azzal a
feltétellel kellene értékesíteni, hogy amennyiben az önkormányzatnak a késıbbiek során a területre a piac terjeszkedése
miatt szüksége lenne, úgy a vevık a területet visszaadják az
önkormányzatnak az eredeti áron.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként ismételten
az értékesítés mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy ebben az esetben a vevık végleges kerítést készítenének, illetve
azon rész gondozása megoldott lenne. Megítélése szerint a
Hunya képviselıtárs által javasoltaknak nincs különösebb jelentısége, hiszen a piac terjeszkedésére e terület nélkül is
lehetıség lesz.
Kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület 14 igen szavazattal 1
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tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
238/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kiszely Lajos és Gellai Attiláné
Gyomaendrıd, Pásztor J. u. 35/2. szám
alatti lakos kérelmének helyt ad.
A Képviselı-testület a 2937/3. hrsz-ú területbıl 102 m2 területet a mellékelt vázrajznak
megfelelıen értékesítésre kijelöl 200 Ft/m2
áron.
A telekmegosztással kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1992. október 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A 3. sz. Általános Iskolában beindított differenciált cigánytanuló oktatás:
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Képviselıtestületnek, hogy amennyiben az elıterjesztéssel egyetértenek,
úgy azt fogadják el.
A Képviselı-testület részérıl kérdés, észrevétel nem merült
fel, a javaslatnak megfelelıen 15 igen szavazattal - egyhangúlag - a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
239/1992./IX.22./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 3. számú Általános Iskola részére az etnikai program
beindítására 230.000 Ft pótelıirányzatot, ezen
belül 139.000 Ft bért és 61.000 Ft társadalombiztosítási járulék növekedést engedélyez.
A Képviselı-testület a pótelıirányzat fedezetéül a tartós betét kamatát jelöli ki.
A testület utasítja a jegyzıt, hogy a fentieknek megfelelıen a költségvetési rendelet módo-
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sítását készítse elı.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Az Egészségügyi Gondnokság - 666 eFt-os pénzmaradványa:
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt és javasolta a testületnek, hogy negatív pénzmaradvány rendezésének
fedezetére a testület 50 %-ban a tartós betét kamatát, 50 %ban pedig a szociális támogatásra biztosított elıirányzatot
jelölje ki.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú
szavazással - 15 igen szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
240/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - figyelembe véve a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság
javaslatát - a Gondozási Központnál jelentkezı
- 666 ezer forint pénzmaradvány rendezésére annak 50 %-áig a tartós betét kamatát, 50 %-ban
pedig az egyéb szociális ellátás elıirányzatának átcsoportosítását jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1992. évi költségvetés módosítását a fentiek
figyelembevételével készítse elı.
Határidı: 19992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozatok
elleni fellebbezések

Csorba Csaba jegyzı kérte a tisztelt Testületet, hogy a bizottság által hozott határozatokat - figyelembe véve az önkormányzat 12/1992.IV.03./ KT. számú rendeletét - hagyja helyben.
Fekécs Béláné kérelmét a bizottság ismételten felülvizsgálta,
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azonban nem talált indokot arra, hogy határozatát visszavonja.
A jegyzı kérte a testületet, hogy az ügy elbírálásánál legyen
következetes, és az elutasító határozatot hagyja helyben.
Gellai József alpolgármester, mint a kérelmezı lakóterületének
képviselıje kérte a testületet, hogy méltányosságot gyakorolva
Fekécs Béláné kérelmének adjon helyt. A család nagyon nehéz
anyagi helyzetben van, a támogatás jó helyre kerülne.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság is
latolgatta a kivételes méltányosság gyakorlását, de nem a szóban forgó kérelmezınél, hanem a késıbb tárgyalásra kerülı Erdei Béláné és élettársa ügyében. Elmondta továbbá, hogy megítélése szerint az Önkormányzat rendelete túlságosan szigorú,
azonban jelen esetben nem javasolta a méltányosság gyakorlását. Kérte a testületet, hogy a bizottság határozatát hagyják
helyben, ugyanakkor javasolta, hogy a jövı évben a rendeletét
némileg módosítsa a testület úgy, hogy külön kellene venni az
új lakást építı fiatalokat, illetve azokat, akik a már meglévı
lakásuk felújítását tervezik.
Bátori Gyula képviselı a maga részérıl a b. határozati javaslat elfogadását támogatta.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy
Fekécs Béláné részére egyszer már - 1991. évben - a Szociális
és Egészségügyi Bizottság állapított meg támogatást úgy, hogy
akkor is méltányosságot gyakorolt. Kétszer kivételes méltányosság gyakorlását egy kérelmezıvel szemben nem javasolt.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, figyelembe véve az elhangzottakat és a bizottság
véleményét, hogy a fellebbezést utasítsa el.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
241/1992./IX.22./számú határozata

Szintén a Bizottság elutasító határozata ellen nyújtott be
fellebbezést a testülethez Erdei Béláné és élettársa.
A fellebbezést a Bizottság javasolta elutasítani.
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Jenei Bálint képviselı a kérelem elbírálásához elmondta, hogy
a kérelmezık gyermekei munkahelyüket saját akaratukból hagyták el, így váltak munkanélkülivé. Megítélése szerint ezt a
tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
a Szociális Bizottság határozatát hagyják helyben.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
242/1992./IX.22./számú határozata

Szintén a Bizottság határozat ellen nyújtott be fellebbezést
Bankó György és felesége. A Bizottság a fellebbezést elutasítani javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Bizottság elutasító határozatát hagyja helyben.
A javaslatnak megfelelı a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
243/1992./IX.22./számú határozata

Martinák Csaba képviselı más fontos elfoglaltsága miatt elhagyta a termet. A jelenlévı képviselık száma: 14.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
Evangélikus Egyház tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos
elıterjesztést vitassák meg, tekintettel arra, hogy
Sztojanovics András lelkész úr megérkezett.
Kruchió Lajos képviselı kifogásolta, hogy a megállapodás tervezetben nem lett rögzítve, hogy mikor történik meg a tulajdonba adás, illetve a garanciavállalási megállapodásból nem
tőnik ki, hogy amennyiben az önkormányzat 1993. évben a kapott
2 millió forintot az egyháznak átadja, úgy a további 400 ezer
forint megfizetésére mikor kerül sor?
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Csorba Csaba jegyzı válaszolva tájékoztatta a testületet arról, hogy miután itt nem ingatlan visszaadásról, hanem annak
értékének megtérítésérıl van szó, így átadás idıpont nem szerepel. Az Evangélikus Egyház nem tart igény az ingatlanra, miután az ingatlan értékébıl kíván egy parókiát építeni.
Amennyiben az Önkormányzat 1993. évben megkapja a szóban forgó
összeget és azt egy összegben átadja az egyháznak, úgy az egyház a 400 ezer forint átadásától eltekint. Amennyiben az állami költségvetésbıl a 2 millió forintot nem kapja meg a város,
úgy az egyháznak három részletben fizeti meg az ingatlan értékét.
Hunya Lajos képviselı a maga részérıl a megállapodástervezetet elfogadni javasolta. Úgy ítélte meg, hogy mindenképpen kedvezı lesz a városnak, ha az Evangélikus egyház parókia építésével megoldja az itteni evangélikusok évek óta fennálló problémáját.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
testületet, hogy a megállapodást, illetve a garanciavállalási
megállapodást fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
244/1992./IX.22./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Evangélikus Egyházzal kötendı, az egyház tulajdonjogának rendezésére irányuló megállapodást a
tervezetnek megfelelıen elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a megállapodást kösse meg.
Határidı: 1992. október 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
245/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Evangélikus Egyházzal kötött megállapodáshoz kapcsolódó garanciavállalási megállapodástervezetet változatlan tartalommal elfogadja.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a garanciavállalási megállapodást kösse
meg.
Határidı: a megállapodás megkötésére:
1992.10.31.
a megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésére:1996. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Apolló mozi dolgozóinak bérfejlesztése:
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt Testületet,
hogy az elıterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással, 14
igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
246/1992./IX.22./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Apolló
Mozi dolgozóinak bérfejlesztését az intézmény
1992. évi dologi költségének csökkentésével, a
béralap 18.000 Ft, a társadalombiztosítási járulék 8.000 Ft összegő növelésével engedélyezi.
Utasítja a jegyzıt, hogy az 1992. évi költségvetést a változásnak megfelelıen módosításra
terjessze a testület elé.
Az 1992. évi bérfejlesztés 1993. évi kihatását
az 1993. évi költségvetésben biztosítani kell.
Határidı: az átsorolás elkészítésére:
1992. október 1.
a költségvetési rendelet módosítására:
1992. december 31.
Felelıs : Csányi Istvánné intézményvezetı
Csorba Csaba jegyzı
A Gondozási Központnál közhasznú dolgozók foglalkoztatása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság javaslatának figyelembevételével az elıterjesztést fogadja el.

A testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 14
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igen szavazat - a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
247/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság javaslatának figyelembevételével - a Gondozási Központ részére
354.000 Ft elıirányzat, ebbıl
230.000 Ft bér
101.000 Ft társadalombiztosítási járulék
növekedést biztosít.
A képviselı-testület az összeg fedezetéül az
egyéb szociális ellátás elıirányzatának átcsoportosítását jelöli meg.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1992. évi költségvetési rendelet módosítását
a fentiek figyelembevételével készítse elı.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Egészségügyi Gondnokság bérátcsoportosítási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés elfogadását, miután azt mind a Szociális- és Egészségügyi, mind
pedig a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság elfogadásra javasolt.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 14
igen szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
248/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság a
bölcsıdei szakellátás szakfeladatról az Egészségügyi Gondnokság szakfeladatára egyszeri
169.000 Ft bér, és 74.000 Ft társadalombiztosítási járulék bérátcsoportosítást elvégezze.
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A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a fentiek figyelembevételével készítse elı.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Az Egészségügyi Gondnokság bérkiesésének megtérítése:
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
miután az elıterjesztést két bizottság is véleményezett, azok
döntését figyelembe véve a testület fogadja el a határozati
javaslatot.

A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 14 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
249/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság javaslata alapján
Csorbáné Balogh Éva részére a költségvetésben
nem tervezett, de jogszabályon alapuló 101.000
Ft bérkifizetést, és annak 45.000 Ft társadalombiztosítási járulékát az Egészségügyi Gondnokság részére biztosít.
A képviselı-testület az összeg fedezetére a
tartós betét kamatát jelöli ki.
A testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1992.
évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását
a fentiek figyelembevételével készítse elı.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Földrendezı Bizottság mőködéséhez adminisztrátor biztosítása:
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Képviselı-
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testület által megválasztott Földrendezı Bizottság munkájának
segítésére, illetve a kárpótláshoz kapcsolódó adminisztrációs
munkák végzéséhez kérnék, hogy a testület járuljon hozzá egy
fı adminisztrátor közhasznú dolgozók terhére történı felvételéhez.
Elmondta, hogy az elıterjesztést mind az Ügyrendi és Jogi Bizottság, mind pedig a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság támogatott.
A Képviselı-testület részérıl az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, így egyhangú szavazással, 14
igen szavazattal a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
250/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Földrendezı Bizottság feladatkörében ellátása segítésére 1 fı jegyzıkönyvvezetıt biztosít. Az 1
fı alkalmazását a közhasznú keret terhére engedélyezi, így a bérköltség az önkormányzat költségvetését annak 30 %-áig terheli melynek fedezete a hivatal bérmegtakarítása.
Határidı: 1992. október 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 13. havi illetménye:
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Köztisztviselık jogállásáról szóló törvény értelmében a köztisztviselıt
minden naptári évben külön juttatásként legalább egyhavi illetmény illeti meg. A törvény rendelkezésének végrehajtására
elıterjesztést készített a jegyzı, melyet mind az Ügyrendi és
Jogi, mind pedig a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság elfogadásra
javasolt.
A testület a bizottsági vélemények figyelembevételével egyhangú szavazattal - 14 igen szavazat - a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
251/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
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a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a Köztisztviselıkrıl szóló törvényben szereplı 13.
havi illetmény kifizetésére az 1992. évi vonatkozásában úgy, hogy az az 1992-es költségvetés
terhére kerüljön kifizetésre.
A költségvetésben nem szerepeltetett összeg fedezetéül a költségvetési számla vezetésébıl
adódó kamat és jutalék különbözetet jelöli ki a
testület.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a fentiek figyelembevételével készítse elı.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı

A köztisztviselık illetményrendszere:
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Köztisztviselıkrıl szóló törvény meghatározza a köztisztviselık illetményének összegét, melyet 1994. december 31-ig el kell érni. Miután a polgármesteri Hivatal dolgozóinál a törvény által meghatározott illetményösszegekhez viszonyítottan igen nagy a lemaradás, annak csökkentése érdekében elıterjesztést tettek a
testület elé.
Az elıterjesztést mind az Ügyrendi, mind pedig a Pénzügyi Bizottság véleményezett és elfogadásra javasolt.

A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással - 14 igen szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
252/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, figyelemmel az 1992. évi XXIII. tv.-ben foglaltakra,
egyetért azzal, hogy a költségvetésben szereplı
482.000 Ft jutalomalap 1992. július 1-étıl
visszamenıleg bérfejlesztésként kerüljön fel-
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használásra az 1992-es évben.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a bérfejlesztést hajtsa végre.
Határidı: 1992. október 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Elnöke megkeresése alapján lehetıség nyílna önkormányzati képviselık, polgármesterek
és önkormányzati szakemberek franciaországi tanulmányúton való
részvételre. Elmondta, hogy amikor a levelet megkapta, úgy
gondolta, talán dr. Farkas Zoltán alpolgármesterre, mint a
Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság elnöke, dr. Koleszár József, a Mezıgazdasági, Szolgáltatási, Bizottság elnöke, valamint a polgármester részvételét gondolta javasolni. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésére e javaslatot terjesztette be. A Bizottság a javaslattal
egyetértett.
Az elıterjesztést bekerült a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság
ülésére is. Ott a bizottság úgy foglalt állást, hogy miután e
tanulmányút polgármesterek, képviselık és önkormányzati szakemberek részére lett szervezve, így javasolták, hogy a testületet képviselje a polgármester, aki köztudottan fogékony a
kultúra iránt is, valamint az egészségügyi és szociális területet is képviselni tudja, és a szakmát képviselje a jegyzı. E
javaslatukat tették azért is, hogy minél kisebb költség merüljön fel.
A polgármester a maga részérıl úgy ítélte meg, hogy a tanulmányúton való részvétel egy olyan lehetıség, melyet mindenképpen meg kell ragadni, hiszen olyan országba látogathatnak el,
ahol évek óta demokrácia van, ugyanakkor Európa egyik legfejlettebb állama.
Bátori Gyula képviselı megítélése szerint az Ügyrendi Bizottság a három fı kiutazásának támogatásával nagyon bıkező volt,
a maga részérıl csak egy fı kiutazását támogatja, azt is úgy,
hogy a tanulmányút után a résztvevı a Gyomaendrıdi Híradón keresztül beszámol az ott tapasztaltakról.
Most, amikor nagyon sok a szegény ember, sok a munkanélküli,
nem szabad több ember kiutazását is finanszírozni.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, az hogy a Pénzügyi Bizottság csak két személy kiutazását javasolta, természetes do-
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log, hiszen a Pénzügyi Bizottságnak az a feladata, hogy a
költségeket minél inkább csökkentse. Az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak viszont kötelessége támogatni a képviselık minél
szélesebb körő tapasztalatszerzési lehetıségét a testület
eredményes és hatékony mőködésének elısegítése érdekében. Az
ügyrendi Bizottság szakmai szempontból mindenképpen indokoltnak tartja az úton való részvételt.
Szeretı Béla a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság döntésének indokolásaként elmondta, hogy megítélésük szerint Csorba Csabának kellene képviselnie a szakembert, a szakmát, és a polgármester úr képviselheti a testületet, a várost. A költségek
fedezésére a Bizottság javasolta egyrészt az igazgatási bérmegtakarítást, illetve egy fı vonatkozásában a polgármesteri
alapot. Természetesen, amennyiben a testület megjelöli a további kiutazók költségének a fedezetét, úgy nem zárkóznak el
attól sem.
Hunya Lajos képviselı úgy ítélte meg, miután szakmai útról
van szó, így a jegyzı úrnak mindenképpen részt kell vennie az
utazáson. A maga részérıl támogatja - mondta, hogy mások is
menjenek, de sehonnan se kelljen elvenni pénzt ezért.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint ezt a kérdést nem lehet úgy felvetni, hogy sok a szegény ember, sok a
munkanélküli, ezért egy szakmai úton csak egy ember vehet
részt. Ezzel nem lesz kevesebb a munkanélküliek száma. Véleménye szerint el kell menni az útra 1-2-3 embernek, mert csak
tapasztalatok útján lehet tudást szerezni.
Kruchió Lajos képviselı a maga részérıl az 1. alternatíva mellett szavazott azzal a kikötéssel, hogy az utazó keretbe a
jegyzı és a polgármester feltétlenül benne legyen.
Balázs Imre szintén azzal értett egyet, hogy három fı utazzon,
konkrétan a polgármester, a jegyzı és dr. Koleszár József.
Jenei Bálint képviselı egyetértett azzal, hogy a tanulmányúton az önkormányzat képviselıinek is részt kell venni. A
költségek szempontjából több oldalról is meg lehet ezt közelíteni. Egyrészt valóban nem sok az a közel negyvenezer forint,
de ha úgy nézzük, ahogyan Bátori képviselıtárs felvetette, akkor már meggondolandó.
A város lakói számon kérhetik mire is költi az önkormányzat az
adófizetık pénzét. Megítélése szerint éppen ezért politikai
oldalról is mérlegelni kell e kérdést. Mindezek figyelembevételével legszerencsésebb megoldásnak a Pénzügyi Bizottság által támogatott 2 fı kiutazását találta. Megítélése szerint e
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témában felelısen, politikusan kell gondolkodni.
Dr. Frankó Károly polgármester óva intette a testületet attól,
hogy csak azért, mert esetleg több képviselı is kiutazik Franciaországba, ezért lelkiismeret furdalásuk legyen. Ez a testület mindenkor komolyan veszi a munkáját, ugyanakkor nagyobb
hibák nélkül dolgozik.
Bátori Gyula képviselı hangsúlyozta, hogy amikor ellenezte a
2-3 fı kiutazását, nem csak a saját véleményét mondta el, hanem a választói, illetve közösségek véleményét tolmácsolta.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi Bizottság elnöke
ügyrendi javaslattal élve kérte a testületet, hogy elıször
döntsenek arról, szakmailag indokoltnak tartják-e a tanulmányúton való részvételt, majd ha ez már eldılt, lehet határozni
abban hogy hány fı, illetve kik utazzanak ki.
Dr. Frankó Károly polgármester a javaslatot jónak ítélte meg,
éppen ezért kérte a testületet elıször abban foglaljanak állást, hogy a tanulmányúton való részvételt szakmailag indokoltnak tartja-e a testület.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a kérdés eldöntésénél a maga
részérıl nem fog szavazni, tartózkodni fog a szavazástól.
A javaslat alapján a képviselı-testület a következı állásfoglalást hozta 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége által szervezett franciaországi tanulmányúton való részvételt szakmai szempontból indokoltnak találta.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen kérte a testületet, hogy döntsenek abban, miszerint a tanulmányúton hány fı
fog részt venni, illetve kik lesznek a résztvevık.
Szeretı Béla képviselı megítélése szerint amennyiben két fınél
többen részt vesznek a tanulmányúton, úgy dr. Valach Béla képviselı kiutazását indokoltnak tartaná.
Dr. Valach Béla a Városfejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a lehetıséget, de miután az elkövetkezendı hetekben több
konferencián, rendezvényen is részt vesz, így a tanulmányúton
való részvétel lehetıségét nem fogadhatja el.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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felajánlotta, hogy amennyiben a képviselı-testület 3 fı részvételét határozza el, úgy a bizottság nevében felajánlja egy
fı kiutazásának költsége fedezésére a szociális ellátás elıirányzatából való átcsoportosítást.
Miután a Képviselı-testület tagjai közül csupán egy képviselı
támogatta azt a megoldást, hogy 1 fı vegyen részt a tanulmányúton, így a döntés arra irányult, hogy két, vagy három fı vegyen részt.
Hangya Lajosné bizottsági elnök javasolta, hogy a tanulmányúton vegyen részt a polgármester, a jegyzı és dr. Koleszár József bizottsági elnök. A kiküldetés fedezetére a polgármesteri
alapot, az igazgatási ágazat bérmegtakarítását, illetve a szociális ellátás elıirányzatát javasolta megjelölni.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a szociális bizottság javaslatát, kérte a testületet, hogy döntsenek a módosító
javaslat elfogadásáról.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal
és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
253/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
által szervezett franciaországi tanulmányúton
való részvételt szakmai szempontból indokoltnak
tartja.
A Képviselı-testület a tanulmányúton dr. Frankó
Károly polgármester, dr. Koleszár József Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási
Bizottság elnöke, valamint Csorba Csaba jegyzı
részvételét támogatja.
A Képviselı-testület a kiküldetés költségének
fedezetére egyrészt a polgármesteri alapot,
egyrészt az igazgatási ágazat bérmegtakarítását, valamint a szociális ellátás elıirányzatának átcsoportosítását jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségek befizetésérıl, valamint az 1992. évi
költségvetésrıl szóló rendelet módosításáról a
fentiek figyelembevételével intézkedjen.
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Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Kovács Béla képviselı más fontos elfoglaltsága miatt elhagyta a termet, így a jelenlévı képviselık száma 13.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Gyomaendrıdi
Futball Club vezetıi a napokban kérelmet nyújtottak be hozzá
azzal, hogy a képviselı-testület támogassa a Futball Club-ot
egyrészt a TB. felé fennálló hátraléka erejéig, illetve ezen
felül mintegy 500 ezer forinttal.
A kérelmet a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság ülésére beterjesztette a hivatal, mely bizottság véleményének figyelembevételével
készült el a testületi ülésre az elıterjesztés.
Úgy tőnik, hogy a Clubnak az az összeg hiányzik a mőködıképességének biztosításához, amit a költségvetés tárgyalása során
levett az önkormányzat.
A polgármester élesen kifogásolta, hogy a Futball Club részérıl a testületi ülésen senki nem jelent meg.
A testület tájékoztatására elmondta, hogy a szeptember 25-i
megyegyőlésen a megye versenysport egyesületeinek támogatásáról is dönteni fognak, az elıterjesztés szerint az NB III-as
csapatok a megyei önkormányzattól 60.000 Ft támogatásban részesülnek.
Knapcsek Béla képviselı megítélése szerint át kell tekinteni,
hogy a sportkör, illetve a futball club mőködésének költségvetése mennyire reális, és azt reális alapokra hozni. Véleménye
szerint, ha most a testület a Pénzügyi Bizottság által javasolt 300 ezer forintot szavazza meg a clubnak, azzal nem oldják meg a problémát.
Bátori Gyula képviselı megítélése szerint ez nem egyszerő
kérdés, ez politikai kérdés is.
Kifogásolta továbbá, hogy inkább a mezıgazdasági üzemeket kellene támogatni, hiszen a városban egyre nı a munkanélküliek
száma.
Balázs Imre képviselı hangsúlyozta, hogy a gazdaságot és a
sportot külön kell választani. Véleménye szerint most meg kell
adni nekik amit kértek, de egyetért azzal, hogy meg kell vizsgálni a sportkör és a Futball Club gazdálkodását.
Nagy Istvánné csoportvezetı emlékeztette a testületet az 1992.
évi költségvetés készítésének idıszakára. A klubnak gyakorla-
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tilag az az összeg hiányzik, amit akkor nem adott meg neki az
önkormányzat. Felhívta a testület figyelmét arra is, hogy a
klubnál pénzügyi ellenırzést csak a kapott támogatás erejéig
végezhet az önkormányzat. Azt pedig be tudják bizonyítani,
hogy a kapott támogatást jól, és pénzügyileg szabályosan használták fel. Annál is inkább, mivel a legutóbbi APEH vizsgálat
sem tudott feltárni komoly pénzügyi és gazdálkodási szabálytalanságot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a Pénzügyi
Bizottság által javasolt 300 ezer forintos támogatás tisztességes megoldás lenne, ezzel a csapat is kijuthat szorult helyzetébıl.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint ez a kérdés nem csak
sportkérdés, de gazdasági és politikai is. Nincs meggyızıdve
arról, hogy valaki is megnézte volna a klub gazdálkodását, vajon jó helyre költik-e el a kapott támogatást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a kérelmet
napolják el. A maga részérıl kifogásolta, hogy a klub részérıl
senki nem jelent meg az ülésen, éppen ezért indokoltnak tartaná a téma elnapolását.
Nagy Istvánné csoportvezetı arra hívta fel a testület figyelmét, hogy a sportfeladatok támogatása önkormányzati feladat,
míg a mezıgazdaság, és a munkanélküliek gondjainak megoldása
állami szinten kell hogy történjen.
Szeretı Béla bizottsági elnök kérte a testületet, hogy valamennyi támogatást adjon a csapatnak. Úgy tőnik, valóban az az
összeg hiányzik a klubnak, amit a költségvetés tárgyalása során elvettek tılük. Nem engedheti meg az önkormányzat, hogy a
TB. esetlegesen lefoglaljon a klubnál a tartozás és kamata
erejéig.
Hangya Lajosné bizottsági elnök továbbra is támogatta a határozati javaslat elfogadását. Megítélése szerint ezzel a csapat
is kényszerítve lesz arra, hogy valamilyen formában igyekezzen
a hiányzó összeget kigazdálkodni.
Hunya Lajos képviselı továbbra sem értett egyet a támogatással
megadásával, de ha valaki fedezetet tud rá javasolni, ám legyen.
Kruchió Lajos képviselı támogatta, hogy a csapat kapjon valamennyi támogatást, és a megyei önkormányzat által adandó öszszeggel, valamint saját erejének összpontosításával át tudja
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vészelni ezt a nehéz idıszakot.
Gellai József alpolgármester úgy ítélte meg, hogy a téma tárgyalása szinte csak gazdasági kérdéssé szőkült. Kifogásolta,
hogy csak a Pénzügyi Bizottság javaslata lett beterjesztve,
holott a Kulturális Bizottság elzárkózott a támogatástól. A
Pénzügyi Bizottság javaslata pedig nincs kellıen megindokolva.
Kifogásolta továbbá, hogy akkor, amikor az intézményeket megszorított gazdálkodásra kényszeríti az önkormányzat, akkor a
sport támogatására keresik a lehetıséget. A szakképzés beindításához pedig hitel felvételérıl döntött a testület.
Az önkormányzat egyszer már megállapított támogatást a klub
részére, és mégsem arra fordította a támogatást, amire kapta,
hiszen most ugyanarra a feladatra, vagyis a pályagondnok bérére kér támogatást.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta figyelembe azt is,
hogy a foci meccsre egyrészt sokan járnak ki szórakozásképpen,
másrészt viszont ez a csapat a város hírnevét növeli, hiszen
sok felé járnak. A testület nem vállalhatja fel azt, hogy a
csapat gazdaságilag mőködésképtelenné váljon.
Jenei Bálint képviselı nem tartja valószínőnek, hogy a sportkör gazdálkodásában be tudná bizonyítani a testület, hogy kirívó szabálytalanságok vannak.
Hornok Béláné képviselı elmondta, hogy az anyag kézhezvétele
után eldöntötte, hogy a kérelmet nem támogatja. A vita során
mégis arra a meggyızıdésre jutott, ha már eddig eljutott ez a
csapat, akkor év közben nem szabad ıket ilyen helyzetbe hozni.
Javasolta a támogatás megadását.
Hangya Lajosné bizottsági elnök arra is felhívta a testület
figyelmét, hogy az év elején sem a klub vezetıi, sem az önkormányzat nem gondolhatott arra, hogy a gazdasági egységek enynyire nehéz helyzetbe kerülnek. Ma már a gazdálkodó egységek
nem tudják kedvezményes, vagy ingyenes szolgáltatásokkal segíteni a sportot.
Ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Szeretı Béla bizottsági elnök megítélése szerint a kérelmet
aláírók és benyújtók felelısséget vállalnak azért, amit a kérelemben leírtak.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a testületnek, hogy figyelembe
véve az elhangzott véleményeket, jelenleg az önkormányzat támogatásként biztosítsa az Futball Clubnak a Társadalombiztosítás felé fennálló tartozásának fedezését, és amennyiben a klub
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további támogatást is kér az önkormányzattól, úgy annak elbírálása elıtt járuljon hozzá a klub vezetése, hogy az önkormányzat pénzügyi bizottsági, illetve pénzügyi csoportja a klub
gazdálkodását megvizsgálja. Amennyiben a vizsgálatot a klub
felvállalja, illetve bebizonyítást nyer, hogy a kérelem indokolt, a testület ismételten dönthet a támogatásról.
A képviselı-testület tagjai a jegyzı úr által javasolt megoldást elfogadhatónak tartották.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
jegyzı úr által beterjesztett módosító javaslatot fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással - 13 igen szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
254/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Futball Club részére támogatásként
biztosítja a Club Társadalombiztosítási Igazgatóság felé fennálló tartozásának összegét.
Amennyiben a Club további támogatásra igényt
tart, annak tárgyalása elıtt a testület lehetıséget kér arra, hogy a Club gazdálkodását megvizsgálja. Amennyiben a club ehhez nem járul
hozzá, úgy a testület a további támogatástól
elzárkózik.
A Képviselı-testület a támogatás fedezetének
kijelölésére az 1992. évi költségvetési rendelet módosítása során visszatér.
Határidı: 1992. október 15., ill. 1992.12.31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı

Emléktáblák eltávolítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést elkészítését nagymértékben befolyásolta, hogy a közelmúltban a POFOSZ képviselıi megkeresték a múlt rendszer emléktábláinak leszereltetése érdekében.
Miután a táblák leszereltetésére, illetve a múlt rendszerhez
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kötıdı emlékhelyek, szobrok felszámolására országgyőlési határozat is van, így a Kulturális Bizottság elkészítette az elıterjesztését.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint a múlt rendszer éppúgy hozzátartozik a magyar történelemhez, mint a többi korszak. A táblák teljes mérvő felszámolása nem lenne helyes döntés. Véleménye szerint ami nem teljesen egyértelmő, azokat nem
szabad bántani.
Hunya Lajos képviselı szerint a testületnek a történelem fejtegetését meg kell hagyni a történészeknek, a testületnek csak
az érvényes országgyőlési határozat végrehajtása a feladata.
Dr. Frankó
Kulturális
fogadja el
a testület

Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot
azzal a módosítással, hogy a végrehajtási határidıt
1992. december 31. napjában szabja meg.

A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
255/1992./IX.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a POFOSZ
helyi szervezetének kezdeményezésére, figyelemmel a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság javaslatára, a
- Fı út 2. szám (Kirendeltség) épületén lévı
1919-es Direktóriumi emléktábla,
- Blaha L. u. 8. szám. alatti épület falán lévı
KMP emléktábla,
- Blaha L. u. 21. szám Déryné Mővelıdési Ház
homlokzatán lévı emléktábla
- Szabadság tér l. (Városháza) falán lévı Direktóriumi emléktábla
- Petıi S. u. Fı út sarkán lévı 1919-es emlékmő
"1919" évszáma
eltávolítását határozza el.
A Képviselı-testület szükségesnek látja a táblák épségének megırzését, azok megfelelı körülmények közötti tárolását.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Ezt követıen szót kért Gellai József alpolgármester
Gellai József alpolgármester tartózkodásának indoklásaként
elmondta, hogy a maga részérıl úgy ítéli meg, hogy a történelmi események a táblák eltávolításával nem nyilváníthatóak meg
nem történtekké. Véleménye szerint minden történelmi emléket függetlenül annak milyenségétıl - ott kell megırizni, ahol
azok keletkeztek.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Bizottság ülésén döntött a bizottság arról, hogy az 1993. évi költségvetésbıl javasolja a
testületnek Soczó Elek Motormúzeumának anyagi támogatását
200.000 Ft-tal. Kérte a testületet, hogy amennyiben a támogatással egyetért, úgy határozatban foglaljanak arról állást.
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett és egyhangú
szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
256/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993.
évi költségvetésbıl 1993. évben Soczó Elek magánmúzeumának fejlesztésére 200.000 Ft támogatást biztosít.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1993. évi költségvetés elıkészítésénél és
tervezésénél a fenti elkötelezettséget vegye
figyelembe.
Határidı: 1993. évi költségvetés elfogadása
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a város mezıgazdasági üzemeinek vezetıi levélben fordultak az önkormányzathoz.
A tájékoztatás célja, hogy az önkormányzat és a téeszek vezetıi közötti együttgondolkodást elısegítse.
A maga részérıl javasolta a testületnek, hogy a várost igen
súlyosan érintı gondról levélben tájékoztassák mind az ágazati
minisztériumot, mind pedig a térség országgyőlési képviselıjét.
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Dr. Koleszár József bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a
téeszek erkölcsi támogatása érdekében az önkormányzat levélben
forduljon a felsıbb szervek felé. Mindenképpen hallatni kell
szavunkat.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint a Megyei Földmővelésügyi Hivatalhoz írni kell.
A Képviselı-testület tagjai egyetértettek abban, hogy a térség
problémáit jelezni kell, és a megoldásához konkrét segítséget
kell kérni a felsıbb szervektıl.
Fel kell hívni a figyelmet a megye és a térség komoly gondjaira.
Hunya Lajos képviselı javasolta, hogy ezt az ügyet mind a
testület, mind pedig a polgármester sürgısséggel kezelje.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak alapján javasolta a testületnek, hogy határozatban foglaljanak állást abban, miszerint a testület megbízza a polgármestert, hogy a
Földmővelési Miniszterhez, a Köztársasági Megbízotthoz, a Megyegyőléshez, a Békés Megyei Földmővelésügyi Hivatalhoz, illetve az országgyőlési képviselıhöz átiratban forduljon a mezıgazdaság problémájának megsegítése érdekében.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
257/1992./IX.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a polgármestert, hogy a mezıgazdasági üzemek
helyzetét feltáró átirattal forduljon az országos és megyei vezetıkhöz.
Határidı: 1992. október 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Iványi Miklós a Gyızelem Mg.Tsz. elnöke megköszönte a képviselı-testület hozzáállását. Bízik abban, hogy mindez nem lesz
hiábavaló, és az illetékesek figyelmét sikerül Békés megye, és
Gyomaendrıd térségének mezıgazdaságára ráirányítani.
A napirendek és bejelentések megtárgyalása után Csorba Csaba
jegyzı kérte a képviselı-testületet, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakmunkásképzı és Szakközépiskola kollégiumi férıhely bıvítésre irányuló korábban tárgyalt elıterjesztését
ismételten tőzze napirendre, miután a Békés Megyei TÁKISZ-tól
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kapott értesítés alapján lehetıség van pótlólagos pályázat benyújtására. Ugyanakkor felhívta a testület figyelmét arra is,
hogy a jövı évi költségvetésben az elızetes számítások alapján
fejlesztési lehetıség már szinte minimális.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a képviselıknek a
jelenlétet, több bejelentés nem lévén az ülést bezárta.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a képviselı-testületnek
1992. szeptember 29-én rendkívüli ülést kell tartania néhány
halaszthatatlan téma megtárgyalása miatt.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Bátori Gyula
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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