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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. szeptember 29-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, dr.
Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla képviselık,
Gellai Attiláné, Pápai Pálné, Nagy Mária, Nagy
Istvánné, Balog Károlyné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Megyeri László fımunkatárs,
gazdasági egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi,
valamint az érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok.

polgármester tisztelettel köszöntötte
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületét, a megjelent érdeklıdıket, valamint a sajtó képviselıit, a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a testület 15 fıvel határozatképes. Igazoltan vannak távol Knapcsek Béla és dr. Valach Béla képviselık, továbbá nincsenek jelen Hornok Béláné és Martinák Csaba
képviselık.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Hunya Lajost és dr. Kovács Bélát
jelölte ki.
Majd javaslatot tett az ülés napirendjére, amely a következı
volt. A meghívóban szereplı napirenddel ellentétben:
1./

A Hıtechnikai Vállalat átalakulása

2./

Közalkalmazottak 13. havi bérére fedezet kijelölés

3./ Az Expoval kapcsolatos bizottság létrehozása
A javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadta.
Ezek után a 22-i testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit
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ismertette.
Szeptember 25-én dr. Kovács Béla képviselıvel a megyegyőlésen
vettek részt, amelyre olyan megbízásuk volt, hogy szólaljanak
fel a mezıgazdasági üzemek nehéz helyzetérıl. Erre nem került
sor, mivel közmeghallgatás volt, s nem lett volna szerencsés
dolog a város ügyét felvetni.
Emlékeztette a testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen
hoztak egy olyan határozatot, amely szerint a mezıgazdasági
üzemek érdekében intézkedjenek. Ennek végrehajtására a minisztériumba továbbítottak egy levelet, melyet Deme Zoltán országgyőlési képviselı is megkapott, valamint Farkas László államtitkár is.
Szeptember 28-án a rendırırssel tárgyaltak, amikor az ırsparancsnok ismertette, hogy lakossági kezdeményezésre rövid idın
belül meg fog alakulni egy polgárırség. Ennek lebonyolításához
segítséget fog adni az önkormányzat. Vannak vállalkozó fiatalok, akik éjszaka járıröznének a városban.
Megtekintette a gimnázium rendbe hozott kollégiumát. Örül annak, hogy a gyerekek ezentúl emberhez méltó körülmények között
fognak élni.
Szeptember 28-án megbeszélték a pártokkal, egyházakkal, az intézményvezetıkkel október 23-ának a megünneplését. Ha meglesz
a pontos program, akkor azt a sajtó rendelkezésére bocsátják.
Ezen a megbeszélésen többen azt akarták, hogy márványtábla kerüljön a Városháza falára. Azonban erre ebben az évben már
nincs lehetıség.
Hozzátette, hogy a héten a mentı fıorvos járt nála, aki elmondta, hogy vásároltak mentıautókat, így nagyobb garázst kell
építeniük. Ehhez kérnek segítséget a jövı évi költségvetésünkbıl.
Továbbá a gyermekorvosokkal sikerült megegyezésre jutni a rendelésekkel kapcsolatban.
Ezek után ismertette, hogy a múlt héten itt járt a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgató helyettese, akinek megmutatták a város
olyan épületeit, amelyek alkalmasak lennének a Körös Maros
Nemzeti Park igazgatóságának elhelyezésére. Az igazgatóság
kérte, hogy az önkormányzat adjon szándéknyilatkozat az igazgatóság elhelyezésére vonatkozólag. Ennek megfelelıen javasolta a képviselıtestületnek, hogy határozatában foglaljon állást
arról, hogy az igazgatóság elhelyezésére megfelelı épületet
biztosít a város.
A képviselıtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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258/1992./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kinyilatkozza,
hogy a leendı Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának elhelyezésére a város területén megfelelı épületet biztosít, amennyiben a város megkapja a lehetıséget az Igazgatóság Gyomaendrıdre történı telepítésére.
Határidı: azonnal
polgármester ezután az 1. napirenddel folytatta a testületi ülést. Emlékeztette a testületet, hogy volt
egy korábbi határozatuk, mely szerint a Hıtechnikai Vállalat
privatizációja során a Kossuth u. 64. szám alatti irodaépület
alatti földterület, valamint a Kiss Lajos üdülıtelepi ingatlan
földterületének értéke az Önkormányzatot illeti, s ennek megfelelıen eldöntötték, hogy eladják. Ezen területek értéke kb.
4,4 millió forint, amelynek csak az 50 %-a illetné meg az önkormányzatot, a másik felét a hátrányos helyzető települések
kapnák. Állampolgárként megkereste Kun Lászlóné, illetve mint
a Munkás Rt.-nek a szervezı bizottsági tagjaként. Arról van
szó, hogy a testület megváltoztathatja a határozatát, ha azt
mondja a testület, hogy nem adja el azt a földterületet, hanem
meghagyjuk a részünket a vállalatnak az össztıke tömegére. Így
tulajdonosai maradunk ennek a kft.-nek. Ha eladják ezt a céget, és egy jó üzlet jön össze, akkor, s az Önkormányzat benne
marad, akkor évente elég jó bevétellel is lehetne számolni.
Azonban azt is tudni kell, hogy minden olyan közös tulajdonban, ahol részesként mőködünk, ott kötelezettségeink is vannak. Adott esetben egy cég tönkre is mehet. Tehát nemcsak nyereség származhat abból, ha benne hagyjuk a földterületünket a
kft.-ben.
Továbbá emlékeztette a testületet arra, hogy elég nehéz helyzetben van az önkormányzat pénzügyileg a jövı évet illetıen. A
szennyvízcsatornák létesítése, az endrıdi és a gyomai piac
sokba fog kerülni. Éppen ezért talán az önkormányzatnak az a 2
millió forint is jelent valamit, sok helye lenne.
Felmerülhet az is, hogy az új tulajdonos majd nem tart igényt
arra a földterületre, ami az önkormányzaté, így nem szándékozik megvásárolni.
Ezek után kérte a képviselık véleményét.
képviselı megemlítette, hogy egy izgalmas
jogi és közgazdasági szempontú kérdést kell megoldani. A témának a megválaszolása két szemszögbıl közelíthetı meg, az egyik
az üzleti szemszög, a másik a napi reálgazdálkodás. Üzleti
szempontból mindenféleképpen az egyes alternatíva lenne a
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praktikusabb, egy hosszú távú pénzszerzési lehetıséget nyújtana az Önkormányzat számára. Ugyanakkor ismerjük költségvetésünk feszítettségét, mivel egyes pénzügyi beruházásokat különféle ilyen jogcímő bevételekbıl próbálunk lefedezni. Mindenképpen erısen ütközik ez a két szempont, erısen kívánja a
pénzügyi szakemberek egzakt véleményét. Végezetül elmondta,
hogy tanácstalan ebben a dologban, ugyanis ha hosszabb távon
nézik a város érdekeit, akkor az A. alternatíva a megfelelı,
azonban ha a napi pénzügyi problémákat, abban az esetben egy
gyorsan realizálódó kevesebb pénz talán egy fokkal fontosabb
lenne.
bizottsági elnök ismertette, lehetıséget
adtak Kun Lászlóné állampolgárnak ahhoz, hogy a bizottsági
ülésen részt vegyen és kifejtse véleményét a Hıtechnikai Vállalat privatizációjával kapcsolatosan. Utána helyt adtak az
egész munkaügyi részvény program szervezı bizottságának, hogy
kifejtse véleményét az Mezıgazdasági Bizottság elıtt. Olyan
döntésre jutott a bizottságunk, hogy a képviselıtestület nem
mehet el a probléma mellett. Valóban nem kis probléma a város
történetében, a város jövıjét tekintve, ugyanis ez a vállalat
országszerte ismert vállalat. Tehát ilyen szempontból a városnak egy nagyon fontos üzeme. Valamilyen formában segíteni kell
azt a törekvést, amit a vállalat jelenlegi vezetése próbál
képviselni, annak a 100 - 200 embernek továbbra is munkahely
birtokosnak kell lennie. Ilyen aspektusból közelítettük meg
kérdést, úgy is foglaltunk állást a bizottsági ülésen, hogy
abban az esetben ha ez a város lakóinak az érdekét szolgálja,
akkor mindenféleképpen támogatni kell. A másik aspektus az
volt, hogy a Hıtechnikai akkor is megmarad, ha az Önkormányzat
nem támogatja, csak más lesz a gazdája, s lehet, hogy mást fog
csinálni. Ilyen szempontból nehéz helyzetben vagyunk a döntést
illetıen, többféle oldalról kell megközelíteni a kérdést, mielıtt a döntésre kerül sor.
Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének az a pénz, ami ebbıl
származna, az feltétlenül szükséges. A korábbi döntésünket
kellene felülvizsgálni, fel kellene mérni, hogy mi is lesz ennek a 2 millió forintnak a sorsa. A másik kérdés, ha esetleg
befektetjük a pénzünket, akkor az mekkora hasznot fog hozni az
Önkormányzatnak. Továbbá a 200 emberrel nem mindegy, hogy mi
lesz.
Végezetül ismertette, hogy a bizottság olyan határozatot hozott, ha Gyomaendrıd Város 100 - 200 állampolgárának jót tesz,
ha az Önkormányzat bennmarad a földterülettel, akkor döntsenek
így. Azonban fenntartással vagyunk, hogy ez a pénz, ennek a
hozadéka jelen vállalkozásban a városnak valóban akkora súlylyal játszik e szerepet, mint ahogy ez jelen pillanatban a
kérdés megtárgyalásakor fennáll.
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bizottsági elnök úgy gondolta, hogy a testületnek a legnagyobb közösség érdekeit kell figyelembe vennie. Ez
a közösség maga a város. Az Önkormányzatnak kötelezıen ellátandó feladatai vannak ezek az egészségügy, oktatás, közlekedés, közvilágítás, egészséges ivóvíz és ezeken kívül még sok
kötelezıen ellátandó feladat. Ezen feladatok ellátáshoz biztonságosan meg kell teremteni az anyagi alapokat. A véleménye
az volt, hogy ebbıl az üzletbıl biztonságosan akkor veheti ki
az önkormányzat a részét, ha helyben hagyjuk az eredeti határozatot, és a 2 millió forint biztosan az Önkormányzat kasszájába kerül. Ha olyan helyzetben lennénk, hogy üzleti szempontokat vehetnénk figyelembe, hogy talán rövidebb vagy hosszabb
idı alatt egy jelentıs jövedelemhez juttatná a várost, akkor
mindenképpen emellett döntenék. Azonban figyelembe kell venni
a szőkös pénzügyi helyzetünket, amikor máról holnapra kell
gazdálkodni, kötelességünk arra vigyázni, hogy biztonságosan
és lehetıleg belátható idın belül az Önkormányzat hasznára legyen ez a pénz.
képviselı elmondta, hogy az biztos a testületnek
úgy kell dönteni, ahogy a város érdeke diktálja. Egy oldalról
ez elég tiszta kép, ugyanakkor lényeges lehet egy másik, amire
egyik anyag sem tér ki, a kollektíva hogyan áll hozzá ehhez a
kérdéshez. Pontosabban ez a program, ami kibontakozóban van,
az komoly-e, tehát várhatóan a dolgozók ebben komoly részvényesek lehetnek-e ebben, vagy pedig ez még nem kialakult, nem
egyértelmő.
a Hıtechnikai Vállalatnál megalakuló MRP
Szervezetet elıkészítı Szervezı Bizottság képviseletében elmondta, hogy a vállalatot az ÁVÜ kijelölte a kft.-t privatizációra. A vállalati dolgozói réteg az MRP programon belül próbálná a vállalat tulajdonának egy részét megvásárolni. Ha 100
%-nak vesszük a tulajdonrészt, ami a kft. tulajdona, akkor ebbıl egy 51 %-os kivásárlást célzott meg az MRP Szervezet. Az
MRP Szervezet még nem alakult meg, Szervezı Bizottságot hozott
létre. Az, hogy az Önkormányzat az ıt megilletı részrıl lemond, vagy megtartja vagy esetleg a késıbbiekben értékesíti,
az a Szervezı Bizottságot nem zavarja. Az Önkormányzatnak kell
errıl dönteni, nem tudnak ehhez tanácsot adni.
A vállalat bizonyos dolgozói rétegénél megvan a hajlandóság
arra, hogy kivásárolja az 51 %-ot. Ennek komoly feltételei
vannak, ha 51 %-nak vesszük a kivásárolandó részt, akkor 36 40 millió forintról van szó. Azonban a dolgozók zsebbıl ennyi
pénzt nem tudnak kifizetni. Ezért az MRP Szervezet felkeresett
15 - 20 bankot, hogy milyen lehetıségei vannak. A bankok úgy
nyilatkoztak, hogy egy 17,2 %-os kamatozású hitelt tudnak
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nyújtani az MRP Szervezet részére, ehhez viszont 150 vagy 200
%-os fedezetet kérnek, amire szintén annak a csoportnak kell
vállalkozni, amelyik a hitelt felveszi. Ennek egy része lehet
az a cég, amiben jelenleg vannak, de akkor meg kell szüntetni
jelenlegi hiteleinket. Ha ezeket visszafizetjük, akkor lesz a
szervezetnek tıkéje. Erre irányul a törekvésük, hogy ez a
szervezet megalakuljon, s ezt a szervezı bizottság csak elıkészíti.
szintén a Szervezı Bizottság képviseletében elmondta, hogy a C alternatíva a testület korábbi határozatának
felel meg. Az A alternatívát tartaná megfelelınek az Önkormányzat részére, amellyel megtartaná az önkormányzat az üzleti
részét, amely 4 millió forint, s 6,3 %-os lesz az önkormányzat
tulajdon része. Március 31. és december 31-el értékesítésre
kerül a vállalat. 23 - 28 millió forint az a mérleg szerinti
eredménye, amivel a kft. számol. Ez idıszak alatt a város önkormányzatát már 600.000.- Ft osztalék is megilleti. Az A alternatívának van még egy pozitív elınye, mivel a város a tulajdonos és ı fogja a tulajdonát értékesíteni, lehetıséget ad
az Önkormányzatnak, hogy ebbıl profitálhat. Az A alternatíva
szerint az önkormányzat hamarabb juthat a pénzéhez, s nemcsak
kétmillió forintot kap. Végezetül hozzátette, hogy csak az A
illetve a B alternatívában gondolkodjanak, mivel ezek a megoldások a legjobbak a város részére.
pénzügyi csoportvezetı elmondta, most hallotta
elıször, hogy a vállalatnak még hitele is van.
Továbbá nem hiszi azt, hogy az testület bármilyen döntése a
munkások hátrányára válhat.
Ha megvásárolják a vállalatot, s ha úgy dönt az új tulajdonos,
hogy nem kell neki az önkormányzati tulajdon, akkor az önkormányzat üzlettulajdonos lesz, s ha veszteséges lesz a Rt. akkor a veszteséget annak arányában az önkormányzatnak is vállalni kell. Hozzátette, hogy nagyon rossz pozícióban van a jövı évi költségvetésünk. Nem lett volna hátrányos, ha a köztisztviselıi törvény tárgyalása után merült volna fel ez a
kérdés, mert akkor összességében láthatta volna a helyzetet az
önkormányzat.
képviselı felvetette, nehéz helyzetben van az Önkormányzat, ugyanis szeretnének segíteni a dolgozókon. A dolgozók is szeretnének saját magunkon segíteni, azonban a dolgozóknál sajnos nincs felhalmozott millió, hogy belépjenek az
Rt.-be. Az MRP. által javasolt részarány továbbra is csökkenni
fog, tekintettel arra, hogy az említett többszörös értékarányban letételt kíván a pénzintézet.
Kérte a testületet napolják el ezt a kérdést addig, amíg a
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vállalat valós kiléte nem tisztázódik, amíg nem látjuk tisztán
a dolgokat.
bizottsági elnök véleménye az volt, hogy nem
lehet ezt a kérdést elnapolni, ebben dönteni kell. Végülis itt
a földrész az önkormányzaté, a vállalatot az ÁVÜ értékesíti, s
csak úgy lehet eladni, ha az egészet eladják.
Az A alternatíva felé hajlik, sıt még a B alternatívát is megkockáztatná. Ha az itt dolgozó emberek is munkanélküliek lesznek, elveszítjük a személyi jövedelemadót, nem lesz vásárló
erı. Végülis ha az emberek vállalnák azt, hogy megvásárolják a
vállalatukat, akkor az önkormányzatnak is lehetne tőrni egy
kis ideig, mivel késıbb kivethetné az ıt megilletı részt, lehet, hogy nem ebben az évben. Gondolkodni kell azon is, ha
megszőnik a vállalat akkor újabb keresı rétegeket veszítünk
el, akiknek van 3 - 4 családtagja, s ez már közel 1000 fıt
érint.
Ennek megfelelıen az A alternatívát javasolta elfogadni.
képviselı az A alternatíva felé hajlik. Az önkormányzatnak ez az alternatíva látszik a legmegfelelıbbnek anyagi vonatkozásban. Elmondható , hogy ez a vállalat a város legjobban prosperáló vállalata. Még hosszabb távon a B alternatíva lenne a legjobb, de legyünk óvatosak, s az A alternatívát
fogadjuk el. A jelenlegi pénzszőkére apellálni nem egészen reális, nem ez a kétmillió forint ment meg minket. Talán jobban
kellene vigyázni a kiadási oldalakra, s ezt kellene nagyon
megjegyezni.
képviselı véleménye az volt, hogy azért azt is figyelembe kell venni, amennyiben valaki megvásárolja ezt a vállalatot, nem biztos, hogy továbbra is kazánokat fog gyártani.
polgármester szerint meg kellene kockáztatni
bennhagyni az üzletrészt, de felsorolta, mi mindenre fordíthatná azt a kétmillió forintot az Önkormányzat. Véleménye az
volt, hogy ez a cég nem fog tönkre menni, ha tönkre is megy
nem azért mert az önkormányzat benne hagyta a részét, vagy pedig kivette.
Senki nem garantálja, hogy megveszik ezt a vállalatot, s az
önkormányzat megkapja a részét. Ha bennhagyja a földterületet
az önkormányzat, az sem garantált, hogy származik belıle haszna, s ha igen akkor mekkora lesz. Ezek azok a dolgok, amelyeket nem lehet elıre tudni, s jól át kell gondolni. A testületnek sokkal nagyobb erkölcsi kötelezettsége a várost üzemeltetni. Az a cég akkor is mőködni fog, ha az önkormányzat nem lesz
tulajdonos.
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képviselı elmondta, hogy az állami vagyonátadásról szóló törvény nem három alternatívát vet fel, hanem
csak kettıt, az egyik, hogy eladja az önkormányzat azt az ingatlant, amit a törvény erejétıl fogva a tulajdonába került,
vagy pedig a másik ha apportálja abban a vállalatba, s harmadik alternatíva nincs. A jelenlegi harmadik csak látszólagos
valami, bizonytalan dolog. Véleménye szerint a törvény szerinti lehetıségeket kell fontolóra venni. A legjobb megoldás az
lenne, ha biztos pénzért eladja az önkormányzat, s megvan a
helye. Tehát abban kell gondolkodni, hogy egy bizonytalan 4
millió vagy pedig egy biztos kétmillió forintra tart igényt az
önkormányzat.
jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy az új létrejött egységen belül a többségi tulajdonos nem biztos, hogy
megvásárolja az önkormányzattól a földterületet, hiszen nincs
rá kötelezve. Elképzelhetı, hogy egy értékesítés során a leendı vásárló az 51 % megszerzésére fog törekedni, lehet azonban
azt mondja, hogy neki szüksége van az 51 %-on felül az önkormányzat tulajdonára, de elképzelhetı az is, hogy ıt nem zavarja az, ha a 6 % az önkormányzat tulajdonában. Ebben az esetben
reálisan csak az osztalékra lehet számolni, amit a kft. leoszthat. Tehát közel sem biztos az a megoldás, ha létrejön a
privatizáció, utána valaki megszerzi az 51 %-ot és az önkormányzattól megvásárolja a 6,3 %-ot. Abban az esetben lehetséges, ha több tulajdonos jön és nem jön létre az abszolút tulajdonosi többség, akkor valóban érdekes lehet a 6,3 %.
bizottsági elnök elmondta, hogy a Hıtechnikai
Vállalat a városban a legjobban prosperáló cég. Biztos, hogy
privatizációra kerül, az is biztos, hogy lesz rá vevı, azonban
valószínőleg áron alul fogják megvásárolni. Aki megvásárolja,
ha profilt vált is, oda fog figyelni, hogy a cég nyereségesen
dolgozzon. Ha az önkormányzat benne hagyja a földterületet,
akkor éves szinten hozzájut a maga jutalékához, ha nem készpénzben, akkor valamilyen más formában, egyezség kérdése, a
városban marad, a városban foglalkoztat embereket. Ez az egyik
alternatíva. A másik alternatíva az, hogy bevisszük a tulajdonrészünket, s utána értékesíteni fogjuk. Ez már gyakorlatilag egy mellék- gondolata az egésznek, hiszen itt csak az lehet a kérdés, hogy bevisszük vagy nem visszük a földterületet.
Ennek a következı lépése az lehet, hogy mi a 6 %-ot kevésnek
tartjuk, s utána idıvel többet is megvásárolhat az önkormányzat. Ha bent marad ez a 6 %, akkor idıvel eladhatja a földterületet az önkormányzat, s akkor már a 100 %-os értéket kapná
meg, nem kellene az 50 %-ot az elmaradott térségek felzárkóztatására fordítani. El kell gondolkodni, hogy melyik összeggel
járunk jobban, igaz, hogy egy kicsit késıbb, itt említette
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meg, hogy ebben az évben privatizációból semmilyen összeg nem
folyt be a város kasszájába. Hiába gondolják azt, hogy ha a
kétmillió forintot választják, azt hamarosan meg fogjuk kapni,
erre nincs garancia, mert eddig több millió forintból 10 fillér nem jött be.
Javasolta képviselıtestületnek, hogy az A alternatívát fogadják el.
polgármester egyetértett azzal, hogy a privatizálások csúsznak, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog az
önkormányzat pénzt kapni. Csak erre nem lehet hivatkozni, hogy
nem jön be egy fillér sem, nagy valószínőséggel leghamarabb a
Hıtechnikánál jön be.
Az önkormányzatnak nagyon sok terve van, s ha kap 2 millió forintot, akkor néhány dolgot tud üzemeltetni, mőködtetni, vagy
szeretnénk továbbra is, ha mindegyik könyvtárat, mindegyik
bölcsödét továbbra is üzemeltethetnénk. Tehát megvan annak a
kétmillió forintnak a helye.
bizottsági elnök felvetette, ha csak arról
lenne szó, hogy az MRP. megvásárolja a vállalatot, tehát 60 80 fınek szüksége van arra a 6,3 %-ra, akkor úgy gondolkodnék,
hogy támogassuk ıket. De most az A alternatíva egy üzleti vállalkozás, itt az Önkormányzatnak arról kell dönteni, hogy meglépi ezt a kérdést, s egy egyszerő üzleti vállalkozásban megkétszerezi a vagyonát.
Végezetül hozzátette, hogy a biztos pénz mellett kell dönteni,
tehát a C alternatívát javasolta elfogadni.
képviselı az A alternatívát támogatta.
bizottsági elnök elmondta, hogy amit dr. Koleszár
József mondott, abban annyi hiba van, hogy nem az A alternatívában van az üzleti vállalkozás, hanem a B-ben.
bizottsági elnök felhívta a figyelmet, hogy elhangzott az, hogy a dolgozók szempontjából teljesen mindegy
hogyan dönt a testület, így csak az Önkormányzat szempontjait
kell figyelembe venni.
Javasolta, hogy a polgármester zárja le a vitát, s bocsássa
szavazásra.
képviselı véleménye az volt, hogy a realitások talaján kell mozogni és a gyors, elkölthetı pénzre kell
gondolni, mivel az Önkormányzatnak finanszírozási gondjai vannak.
polgármester a vita lezárásaként javasolta a
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képviselıtestületnek, hogy alternatívánként szavazzanak. Ennek
megfelelıen a szavazás eredménye a következı lett:
A. alternatíva:
dás

7 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 6 tartózko-

B. alternatíva:

15 tartózkodás

C. alternatíva:
dás

7 igen szavazat, 7 ellenszavazat, 1 tartózko-

polgármester megállapította, hogy a többségi
szavazás nem jött létre, ezért Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete 49/1992./III.24./számú határozata marad hatályban,
figyelemmel arra, hogy Kun Lászlóné mint állampolgár kérelme
ennek a határozatnak a felülvizsgálatára irányult.
A polgármester ezek után a következı napirendi pontra tért rá,
a Közalkalmazottak 13. havi bérére fedezet kijelölésre.
pénzügyi csoportvezetı elmondta, mint ismeretes
az Országgyőlés létrehozta a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényt, amelybe beletartozik a város intézményeinek
túlnyomó többsége. Az elızı testületi ülésen elfogadta a képviselıtestület a törvényben elıírt kötelezettségnek azt a részét, amely közvetlenül a hivatalt érinti. Akkor lett jelezve
az elıterjesztésben, hogy ugyanilyen probléma lesz az intézményeknél is, ahol a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartoznak. A hivatal úgy érezte, hogy kötelessége ezeket a problémákat felmérni, s az idı rövidsége miatt úgy gondoltuk, hogy egy
rendkívüli testületi ülésen kell vele foglalkozni. Azért tartottuk szükségesnek, hogy maguk az intézmények is tisztában
legyenek azzal, hogy senkitıl támogatást nem kaphatunk, a városnak kell megoldania ezt a problémát. Több településnél érdeklıdtünk, hogyan állnak ezeknek az elıkészületi munkái. Nagyon vegyes képet kaptunk.
A törvény elıírja, hogy 13. havi bért kell fizetni, ezt az önkormányzatnak, a képviselıtestületnek a törvény értelmében
biztosítani kell. Ugyanez vonatkozik az intézmények esetében
is.
Az elmúlt héten összehívtuk az intézményvezetıket, információt
kértünk tılük, hogy mi a várható decemberi alapilletmény, mi
az idıarányos bérmegtakarítás. Ebbıl látszódott egyrészt az,
hogy intézmények nagy része már évközben a törvény hatályba
lépése után jutalmat osztott, másrészt az, hogy talán 32 %ának van a várható bérmegtakarításnak olyan aránya, hogy futja
a 13. havi bért, tehát hiányzik mintegy 68 %. Akkor elmondtuk
az intézményeknek, hogy milyen problémák vannak. Ott olyan
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megegyezés született, hogy talán egy olyan alternatíva kerüljön a képviselıtestület elé, hogy ez évben befagyasszuk a jutalom kifizetéseket, megszüntetjük a törzsgárdát, ami egyébként is jogszabály szerint nem volt elıírás, hogy kötelezı,
olyan álláspont volt, amelyik intézménynek van, az fizessen. A
lényeg az volt, hogy amelyik intézmény jutalmat osztott, az a
dologiból gazdálkodja ki. Ez bizonyos mértékben igazságosabb
az olyan intézmények vonatkozásában, amelyek nem osztottak jutalmat, hiszen ık arra gondoltak, hogy tényleg nem fog senki
segíteni, az intézménynek kell megoldani. Ezen megállapodás
alapján olyan álláspont is született, hogy figyelembe véve
ezeket a kifizetett jutalmakat, valamint azt, hogy ezt az intézménynek ki kell gazdálkodni, semmilyen más utat sem az intézmény, de a hivatal sem látott mint azt, hogy rövid lejáratú
hitelt vegyen fel. Ezután a megbeszélés után a hivatal minden
intézményt megkeresett és újból pontosította a még tisztázatlan kérdéseket. Azon a megbeszélésen tisztázódott az is, hogy
a gyeden, gyesen lévık, valamint a sorkatonai szolgálatot töltı férfiak is a törvény hatálya alá tartoznak, s részükre is
jár a 13. havi bér. Valószínő, hogy ez az intézménynél halmozottan jelentkezik, hiszen annak is jár, s aki helyette dolgozik, s 6 hónapot töltött munkaviszonyban, tehát közalkalmazotti jogviszonyban áll, annak is ki kell fizetni. A felmérés
alapján elmondható, hogy a december havi várható alapbér öszszege 10.312.000.- Ft, ami TB járulék nélkül szerepel, azzal
együtt kb. 14.850 ezer forintot kell biztosítani. A felmérés
során megállapítottuk, hogy az intézményeknél a december 31-ig
várható bérmaradvány 6.955.000.- Ft, ami azt jelenti, hogy
mintegy 7.895.000.- Ft hiányzik a 13. havi bérhez.
Az 1. alternatívája a hivatalnak az, hogy amennyiben a hiány
100 %-át hitelbıl kerül finanszírozásra, a hitel összege 7.895
ezer forint. A 2. alternatíva szerint, ami alapján figyelembe
veszi a testület azt, hogy négy intézménynél jutalom kifizetés
történt évközben, ezt az összeget az intézménynek kell kigazdálkodni, akkor a hitelfelvételi szükséglet 6.214 ezer forint.
Megérdeklıdtük azt, hogy milyen hitelfelvételi lehetıségünk
van. Az OTP-tıl rövid lejáratú hitelt lehet felvenni, 1992.
október 1-tıl évi 29 %-os kamatra, ami azt jelenti, ha 60 napra vesszük igénybe, akkor a kamatteher 376.000.- Ft, a második
alternatíva szerint 298.000.- Ft. Elhangzott még az is, hogy a
felvett hitelt jövıre az intézmény költségvetésének terhére ki
kell gazdálkodnia.
Ebben a dologban elızetes döntést kell hozni, tudniillik a
testületnek fel kell hatalmaznia a hivatalt. Ennek az esedékessége december 3. A hitel összege még változhat, mert ez egy
elızetes dolog, plusz-mínusz 1 millió forint körüli. Igaziból
nem kell testületi ülést összehívni, ha a testület most eldönti, hogy igenis ki kell fizetni a 13. havi bért olyan áron is,
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hogy hitelt kell felvenni. Tehát olyan elvi határozatot kell
hozni, amellyel megbízza hivatalt ennek lebonyolításával.
a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke érdeklıdött afelıl, hogy az intézményeknek mi volt a véleménye a
kamatterhekrıl, ha ez a jövı évi költségvetésükben teherként
fog jelentkezni.
ismertette, hogy a kamatot valószínőleg a városnak kell téríteni. Azon az értekezleten csak a bér és a TB járulék merült fel.
jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy
ezt a költségvetés készítésénél nem lehetett látni, mivel évközi törvény, aminek a kihatásait 1991 decemberben és 1992 januárban nem lehetett látni. Az intézmények szempontjából látni
kell, hogy amennyiben úgy dönt a testület, hogy a terheit az
intézményre hárítja, akkor ilyen volumenő hitelt az nem biztos, hogy ki tud gazdálkodni, hiszen szőkre szabott a költségvetése. Az ellenırzésekbıl látni lehet, hogy akármilyen takarékosan is gazdálkodtak volna az intézmények, a 13. havi bért
ez a költségvetésük nem teszi lehetıvé. A jövıben is valószínő, hogy az 1992. évi szerinti szisztémával meghatározott
költségvetés nem tudja biztosítani azt, hogy az intézmény akár
két 13. havi bért ki tudjon gazdálkodni. Abban az esetben, ha
a képviselıtestület az intézményre hárítja úgy néz ki, hogy
neki két 13. havi bért és annak a vonzatát kell kigazdálkodni.
Az egyik az, amikor 1992-ben felvesz a város egy hitelt és
megelılegezi az intézménynek azzal, hogy térítse vissza,
ugyanakkor neki biztosítani kell az 1993 decemberében kifizetendı 13. havi bért is. Mindenféleképpen a 13. havi bér jelentısen megnöveli a mőködtetési kiadásokat.
Ezen a testületi ülésen nem kell dönteni a testületnek, de
azért szempontokat meg kell határozni. Ilyen szempont lehet,
hogy valamit meg kell vizsgálni vagy pontosítani kell. De ez a
vizsgálat ami készült ki lehet adni, de ezen túl sok mindent
az intézmény "terhére" nem lehet megállapítani. Meg lehet
szempontként határozni, hogy több hitelintézményt megkérdezni,
milyen kölcsönt, milyen kamatlábak mellett tud adni. Azonban
ebben sincs túl nagy variációs lehetıség. A közalkalmazottaknál nehezebb a helyzet, ugyanis ott nincs az a lehetıség meg,
hogy esetleg elcsúsztatni egy hónappal, s mondjuk januárban
kifizetni, akkor nem kell hitelt felvenni, s az 1993. évi mőködési és fejlesztési kiadásokra meg lehet tervezni a két 13.
havi bért. Azonban a közalkalmazottaknak ki kell fizetni 1992
decemberében a bért. A vizsgálati anyag alapján elég behatárolt a testület mozgási szabadsága.
Azonban talán más városokban még felkészületlenebbek.
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képviselı véleménye az volt, hogy ez a törvény
július 1-én lépett hatályba, s talán idıben el kellett volna
kezdeni ezt a dolgot. Elmarasztalta ezért a hivatalt, mivel
bizottság elé kellett volna vinni, vagy ha már szóbeli elıterjesztés volt, akkor legalább határozati javaslat lett volna a
testület elıtt. Így most kényszerhelyzetben vagyunk, mivel ezt
a problémát meg kell oldani, mert ennek a végrehajtása is
hosszabb elıkészítést igényel.
jegyzı feltette a kérdést, hogy ki az aki meg
tudja mondani augusztusban, mennyi bérmaradványa marad december 31-ig. Ha ezt meg tudja mondani valaki, akkor tényleg hibás a hivatal. Ebben az esetben nem tudom elfogadni. Eddig
egyetlen írásbeli kérelem sem érkezett be, hogy az intézmények
a 13. havi bért nem tudják kifizetni. Ha a hivatal nem néz
utána, akkor nem indul még most sem el. Nem kell most a testületnek dönteni, hanem valamilyen irányba el kell mozdulni.
Hozzátette még, hogy nem valószínő, hogy ezek a vizsgálatok
egy hónappal ezelıtt nagyobb eredménnyel zárultak volna. Valamint talán jobb megoldás az egy írásbeli elıterjesztésnél, ha
a testületet valamilyen irányba elmozdítjuk, felhívjuk a figyelmét arra, hogy problémák vannak.
csoportvezetı elmondta, amikor két alternatívát
vázolt fel, akkor csak választási lehetıséget ismertetett.
Egyértelmően kiderül a múltkori elıterjesztésbıl, hogy sem
most, sem jövıre az Országgyőlés a normatív támogatásban nem
fogja biztosítani a 13. havi bért. Ezt nem tudtuk a 7. hónapban, sem a 8. hónapban. Nem tudtuk azt sem, amit a költségvetési törvényben elfogadott az Országgyőlés, hogy az önkormányzatok részére biztosítja a betegszabadságot, valamint a 43-ról
44 %-ra való emelkedést. Nagyon sok bizonytalanság miatt nem
tudunk olyat tenni a testület elé, amit joggal elvárnának.
Ezen kívül vártuk azt, hogy a végrehajtási rendelet erre a
közalkalmazotti törvényre megjelenik. Az oktatásra talán a hét
végén fogadta el a kormány a végrehajtási rendeletet, azonban
az egészségügyi és szociális ágazatokra még elıkészületi stádiumban van.
képviselı elmondta, hogy a képviselıtestület nem
tudja elbírálni, hogy egy-egy intézmény konkrét anyagi helyzete mit enged és mit nem enged meg, talán nem is ez a feladata
a képviselıtestületnek. Ennek a feladatnak az ellátása az apparátusra és az intézményvezetıkre tartozik. Abban tényleg állást kell foglalnia a testületnek, hogy vegyen fel az önkormányzat hitelt, ugyanis ez elkerülhetetlen, mivel tartalék már
szinte semmi nincs. Minél kedvezıbb hitel felvételének felde-
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rítésére megbízhatjuk a pénzügyi csoportot. A költségvetés
tárgyalása során kellene majd eldönteni, hogyan legyen a a 92re felvett hitel 93-ra tartozó része. Az elosztásnál jó lenne
figyelembe venni azt, hogy amelyik intézmény már osztott jutalmat, azzal arányosan kevesebbet kapjon, mivel amelyik intézmény takarékoskodott az ne kerüljön hátrányos helyzetbe.
Tehát gazdálkodják ki azok az intézmények, amelyek jutalmat
osztottak.
véleménye az volt, hogy nem szabad a felelısöket keresni sem a hivatalban, sem a testületben. Úgy járnánk el leghelyesebben, ha a hivatalra bíznánk ennek a megoldását. Adni kell a hivatalnak egy elvi felhatalmazást, hogy
konkrétan tegye meg a törvény végrehajtására az intézkedéseket.
képviselı véleménye az volt, hogy nem most
kell vitatkozni ezen, mivel a törvényt végre kell hajtani. Értelem szerint amikor megszabták az intézmények költségvetését,
ezzel senki nem számolhatott. Ebbıl fakad, hogy ebben az évben
hitelt kell felvenni. Probléma a kiosztott jutalom kérdése,
mégpedig az, hogy beszámít vagy sem. Talán nem kellene beszámítani a kiosztott jutalmat. Városi szinten kell közös nevezıre jutni.
csoportvezetı elmondta, hogy az intézményvezetıkkel tartott értekezleten olyan álláspont született, hogy a
kiosztott jutalmakat a dologiból kell kigazdálkodniuk. Most el
kell dönteni, hogy arra kényszeríti a testület az intézményt,
hogy azt az összeget kigazdálkodja a dologi terhére, vagy pedig az egészet vállalja a hitelfelvétellel.
képviselı hozzátette, hogy a kormányzat 5 %-ot
biztosított. A gimnázium esetében a bérmegtakarításból kell
300.000.- Ft-ot átvinni a dologiba, hogy mőködni tudjon.
iskolaigazgató elmondta, hogy ı 25.000.- Ft jutalmat osztott ki. A jutalom lehet céljutalom, meghatározott
cél érdekében, valamint iskolai feladatok érdekében kell kiosztani. Van egy olyan jutalom, ami bérmegtakarításból származik. Úgy vélekedett, hogy át kell világítani az intézményeket,
hol vannak plusz pénzek akár bérben, akár dologiakban, s csak
utána lehet lépéseket tenni.
a Gondozási Központ vezetıje elmondta,
hogy az elmúlt testületi ülésen beszámoltak arról, hogy ellenırzéseket végeztek az intézményeknél, azonban akkor nem volt
szó arról, hogy bármely intézménynél lenne olyan megtakarítás,
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amelybıl ki lehetne fizetni a 13. havi bért. A törvény által
megszabott határidı nagyon szoros. Ezért kellene a testületnek
eldönteni a hitelfelvétel mértékét, hogy most a kifizetett jutalmat figyelembe veszik e vagy sem, s ezt minél hamarabb,
mert kicsúszunk az idıbıl.
képviselı szerint úgy lépnek jól, ha a hivatalt felhatalmazzák, hogy ezt a törvényt hajtsa végre, s a
szükséges finanszírozást ha kell hitellel oldja meg.
alpolgármester felvetette, hogy nem lehet
tudni konkrétan, hogy a kifizetett jutalmak valóságos munkát
takarnak e. Javasolta, hogy ne vegyék figyelembe a kifizetett
jutalmakat, azokért megdolgoztak, s vegyék fel a hitelt.
képviselı véleménye az volt, hogy az arra illetékesek kapják meg a pénzüket. Azonban vegyék észre, hogy itt
milliók röpködnek, amikor a testület 200 ezer forintról vitatkozik. Gyomaendrıdön nemcsak ez a réteg van, amelyiknek nyújtani kell. Ha az önkormányzat hitelt vesz fel, annak óriási
visszaütıje lesz.
iskolaigazgató szerint akkor lennének igazságosak, ha a 13. havi bért megkapnák a dolgozók, s az intézmények átvilágítására a jövı évben, a visszafizetésnél kerülne
sor.
jegyzı elmondta, hogy van módosító javaslat, mely
szerint a jutalom ne kerüljön figyelembe vételre, azonban ennek megfelelıen az eddigi bérmaradványt sem lehet figyelembe
venni, mert az tisztességtelen lenne pl. a gimnáziummal szemben, akik számoltak a köztisztviselıi törvényre, s év végére
tették ezt a bért, s akkor próbáltak volna jutalmat osztani.
A másik alternatíva az, hogy a kifizetett jutalmat vegyék figyelembe.
Azért kell eldönteni, hogy a pénzügyi csoport valamilyen
irányban el tudjon mozdulni.
pénzügyi csoportvezetı ismertette továbbá, ha az
Önkormányzat felveszi a 14 millió forint hitelt, akkor az 34
millió forintot jelent, mivel 20 milliót ki kell fizetni a 13.
havi bérre jövıre is. Jövıre is szorult helyzetben lesz az önkormányzat a 13. havi bért illetıen, s az intézmények úgyszintén. A törvény nemcsak a 13. havi bért írja elı kötelezı erıvel, hanem a jubileumi jutalmat is, ami lényegesen magasabb,
tehát lényegében más terhek is hárulnak majd az intézményekre,
csak most errıl beszélünk.
jegyzı felhívta a testület figyelmét, hogy ezeket
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a mőködési kiadásokat nincs máshonnan elvenni, tehát a város
most 14 millió forint mínusszal és annak kamataival indítja
önmagát.
alpolgármester javaslata az volt, hogy a következı testületi ülésen döntsenek errıl.
polgármester elmondta, hogy volt egy módosító javaslat, mely szerint ezt a témát napolják el a következı
testületi ülésig, október 13-ig. Ezt a javaslatot szavazásra
bocsátotta.
A javaslatot a képviselı-testület tagjai közül 2 fı elfogadta,
11 fı ellene szavazott, s 2 fı tartózkodott.
A szavazásnak megfelelıen ezt a javaslatot elvetették.
polgármester ezek után javasolta a képviselıtestületnek, hogy a felmerült alternatívák közül elıször
döntsenek a kisebb mértékő hitel felvételérıl, mely esetben a
jutalmat osztott intézmények az ezzel csökkentett összeget
kapják meg, s a kiosztott jutalmakat ki kell gazdálkodniuk a
dologiból.
A képviselı-testület 4 szavazattal, 6 ellenszavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el ezt az alternatívát.
Ezek után a polgármester javasolta, hogy döntsenek a másik alternatíváról, mely szerint a magasabb hitelt vegyék fel.
Ezzel a javaslattal a képviselı-testület tagjai közül 6 fı értett egyet.
jegyzı ismertette, ahhoz, hogy érvényes határozat
szülessen, a jelenlévık szavazatának 51 %-a szükséges, ez jelen esetben 8 szavazat. Ennek megfelelıen egyik alternatíva
sem kapta meg a kellı szavazatot, így érvényes határozat nem
született. Ebben a kérdésben ma már nem lehet dönteni, a következı testületi ülésen kell meghozni ebben az ügyben a döntést.
Dr. Koleszár József és dr. Kovács Béla képviselık a szünetben
távoztak.
polgármester ismertette, hogy a hivatal minden évben 100.000.- Ft-ot kap reprezentációs célra. Ebben az
évben keveset költöttünk ebbıl az összegbıl, kb. 60 ezer forint van még belıle. Az elkövetkezı három hónapban lesznek
konferenciák, egy-két napos rendezvények, amelyen jó lenne, ha
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a hivatalból vagy a képviselı-testületbıl részt tudna venni
valaki. Ezért kérnénk, hogy 30.000.- Ft-ot a reprezentációs
pénzbıl vegyünk el, s ilyen célra használhassuk fel. Reprezentációs célra marad még kb. 25.000.- Ft.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy ezt a javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
259/1992./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a hivatal részére megállapított reprezentációs keretbıl 30.000.- Ft-ot átcsoportosít a továbbképzésekre.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosítására.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
polgármester megemlítette /mivel jelen volt
a labdarugó csapat felelıs vezetıje/, hogy az Önkormányzat kifizette a 150.000.- Ft-ot, ami a TB felé tartozás volt. Megkérdezte a vezetıt, hogy aláveti e magát a szakosztály annak,
hogy a hivatal bizonyos mértékben megnézi a pénzügyi helyzetét.
szakosztályvezetı elmondta, hogy természetesen hozzájárulnak e vizsgálat elvégzéséhez, bármikor rendelkezésére
állnak a hivatalnak.
polgármester megemlítette, hogy létre kellene hozni egy EXPO-val kapcsolatos bizottságot, ugyanis szeretnénk részt venni Mezıtúrral, Kisújszállással, Szarvassal és
Túrkevével egy közös pályázaton, ahol szakemberekre, testületi
tagokra is szükség lesz. A pályázat bizonyos része már megvan,
a nyomdaipari múzeum vezetıje a nyomda vezetıivel egyetértésben egy írásos anyagot már leadott. A Békés Megyei Múzeum
igazgatója küldi az öregszılıi leletekkel kapcsolatos írásos
szakmai egyetértésüket, javaslatukat.
Megkérte Hornok Lajosné képviselıt, hogy a tímárok múltjáról,
a cipészetrıl írjon valamit, mint jó helyismerettel rendelkezı
szakember.
A testületnek el kell dönteni, hogy milyen anyagi dolgokat engedhetünk meg magunknak 1996-ra. Továbbá nyilvánvalónak tarta-
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nánk, hogy a testületbıl 5-6 ember részt vegyen ebben bizottságban.
Ezek ismertetése után javasolta a képviselı-testületnek, hogy
járuljon hozzá az EXPO-val kapcsolatos bizottság létrehozásához, valamint bízza meg a polgármestert, hogy a következı testületi ülésre írásos anyagot terjesszen a testület elé ezzel
kapcsolatban.
A képviselı-testület ezzel egyhangúlag egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
260/1992./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az
EXPO-val kapcsolatos bizottság létrehozásával.
Továbbá utasítja a polgármestert, hogy a soron következı testületi ülésre terjessze elı az ebbe a bizottságba javasolt személyek névsorát.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
polgármester ismertette, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola igazgatójának, Gubucz Józsefnek van egy kérelme. Felkérte Gubucz Józsefet, mondja el
szóban is kérelmét.
iskolaigazgató ismertette, hogy az iskola készített egy pályázatot, s most a pályázatkészítık és a maga hibájából vannak itt, s kérik a testület megértését, támogatását.
Elmondta, hogy a termelıüzemeknek van ún. szakképzési hozzájárulásuk, amely 1,5 %-a a munkabértömegnek. 1 %-ot az iskoláknak adnak, a 0,5 %-ot befizetik a központi alapba. A központi
alapra lehetett pályázatot benyújtani, amelyet az iskola eddig
minden évben elkészített, azonban ez évben elkerülte a pályázatkészítık figyelmét, hogy a fenntartó hozzájárulása is szükséges, amelyre az elızı években nem volt szükség.
Így most az iskola azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy
szíveskedjenek megadni ezt a támogató határozatot, mivel ha
nem kapja meg az iskola október 2-ig, akkor leveszik napirendrıl a pályázatot. Nagyvonalakban ismertette, hogy a tangazdaságukról van szó, ugyanis a termelıszövetkezetek, állattartó
telepek megszőnnek, s így az iskolának kell biztosítani gyakorlati helyet a diákoknak. A tangazdaságra már 4 millió forintot költöttek, most folyik egy három milliós beruházás, a
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szakképzési alapból igényelt támogatás 18 millió forint.
Az Önök hozzájárulása nem jelent garanciát, ugyanis ez egy
egyszeri, kamatmentes vissza nem térítendı támogatás a bíráló
bizottság részérıl.
jegyzı hozzátette, ha az iskola megnyeri ezt a
pályázatot, hosszú távra meghatározza a szakképzési irányát.
Nem véletlenül kérik a fenntartó hozzájárulását, igaz hogy
pénzbe nem kerül.
polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy adják meg a hozzájárulást az iskolának.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
261/1992./IX.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola pályázatának a
Szakképzési Alaphoz történı benyújtásával egyetért.
Határidı: 1992. október 2.
Felelıs : Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola
Gubucz József igazgató
újságíró érdeklıdött afelıl, hogy a Sportcsarnok
mikor fog üzemelni.
polgármester ismertette, hogy nehezen haladnak a munkák, mert fizikailag nagyon fárasztó, álarcban dolgoznak az emberek. A legjobb tudomása szerint november 1-re
készen lesz.
Mivel más hozzászólás, interpelláció nem volt, így ismertette,
hogy a következı testületi ülés 1992. október 13-án lesz, s
ezek után az ülést bezárta.
K.

m.

f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hunya Lajos
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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