Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1992.
Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1992. október
13-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó
Györgyné kirendeltség vezetı, Kolohné Kulik
Éva, Megyeri László fımunkatárs,
a Békés Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat átalakulásával kapcsolatos elıterjesztés vitájánál tanácskozási joggal ,
önkormányzati intézmények képviselıi, érdeklıdı
állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, Gyomaendrıd állampolgárait, az intézmények vezetıit,
valamint a hivatal dolgozóit.
A köszöntıszavak elhangzása után megállapította, hogy a képviselı-testület határozatképes, hiszen Kruchió Lajos, Pocsaji
Zsolt képviselıkön kívül mindenki jelen van. A jegyzıkönyv hitelesítıinek dr. Kulcsár László és Martinák Csaba képviselıket
jelölte ki.
Mindezek után beszámolt az eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Szeptember 30-án részt vett az új piac helyszíni bejárásán.
Még ezen a napon este részt vett az Önkéntes Tőzoltó egyesület

381

újjáalakuló közgyőlésén. Október 1-én Mezıhegyesen részt vett
az ottani országgyőlési képviselı, Ramport Katalin által polgármestereknek tartott találkozón, ami számára nagyon érdekes
volt, sok hasznos információhoz jutott. Október 2-án a
dévaványai Túzokrezervátumban volt egy megbeszélés polgármestereknek, környezetvédelmi szakembereknek. E találkozón szó
volt többek között a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának
elhelyezésérıl. Jelenlévık többségében támogatták azt az elképzelést, hogy az igazgatóság székhelye Gyomaendrıdön legyen.
Természetesen részt vettem - mondta a polgármester, a testületi ülést elıkészítı bizottsági üléseken. Legérdekesebbnek a
Mezıgazdasági Bizottság ülése bizonyult, ahol a vállalkozásokkal kapcsolatos elıterjesztés vitája igen kiterjedt volt. A
bizottság ülésén részt vett Mezıtúr Város képviseletében a
vállalkozást segítı bizottságtól. Október 9-én a Polgári Védelmi Bázison volt egy megbeszélés, ahol szóba jött a Bázis
tulajdon és használati jogának rendezése is.
Október 11-én részt vettek a jegyzıvel Horváth János plébános
beiktatásán. Reméljük, hogy a plébános úr személyében a gyomai városrész katolikus híveinek évek óta fennálló gondja megoldódik.
Október 12-én Szegeden részt vettek egy értekezleten az 1996.
évi EXPO-val kapcsolatosan.
Mindezek után átadta a szót az alpolgármestereknek, bizottsági
elnököknek.
/Pocsaji Zsolt képviselı megérkezett, így a jelenlévık képviselık száma 18./
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy október 8-án részt
vett a Katona József Mővelıdési Központban a Telecoop Kft. által szervezett újabb lakossági fórumon. A Telecoop Kft. a már
hozzájuk beérkezett és megkötött szerzıdéseket módosította,
illetve az újonnan jelentkezıket is várják. Az új jelentkezési
és befizetési határidı: 1992. november 30.
A résztvevık megegyeztek abban is, hogy létrehoznak egy klubot, emellett lehetıséget kaptak arra, hogy a kft.-hez befizetett pénzzel való gazdálkodásban is betekinthessenek.
Végezetül kérte a képviselıket, hogy a lakosságot mindezekrıl
tájékoztassák.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy szeptember 28október 2. között részt vett a Kanada-Magyarország környezetvédelmi csereprogram keretében szervezett továbbképzésen. Nagyon tanulságos és érdekes volt, egy egészen más szemléletet
ismert meg.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a beszámolókat,
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majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./

Rendelet módosítások
- Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Szervezeti és
Mőködési Szabályzata 5. sz. mellékletének módosítása
- Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1992./X.30./ KT. számú rendeletének módosítása
- Az önkormányzat tulajdonairól és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet elızetes vitája

2./

A vállalkozási tevékenységek helyzetének értékelése
Gyomaendrıdön

3./

Bejelentések

A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, más
napirendi pont felvételét nem kérték.
Dr. Frankó Károly polgármester a napirendek tárgyalása elıtt
elmondta, hogy a Déli Autópálya Kft. ügyvezetı igazgatója levélben kereste meg a mai napon azzal, hogy a Kft. az 1992. október 20-21-én tartandó közgyőlésén részvénytársasággá alakul.
A RT. 5 tagú Igazgatótanáccsal fog mőködni. Az igazgatótanácsban az önkormányzatokat 2 fı fogja képviselni. KeletMagyarország képviseletére ıt kérték fel, illetve ıt szeretnék
a közgyőlésen javasolni. Ahhoz azonban, hogy a javaslatra sor
kerüljön az önkormányzat egyetértésére van szükség.
A képviselı-testület tagjai a fentieket támogatták és 17 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
262/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a DÉLI
AUTÓPÁLYA Kft. Részvénytársasággá történı átalakulása kapcsán az Igazgató Tanácsban a térség és az önkormányzatok képviseletében dr.
Frankó Károly Gyomaendrıd polgármestere részvételével, megválasztásával egyetért, azt támogatja.
Határidı: azonnal
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Dr. Frankó Károly polgármester az elsı napirend tárgyalásánál
felhívta a figyelmet arra, hogy az érvényben lévı SZMSZ rendelkezése alapján a rendelet módosításhoz minısített többségő
szavazatra van szükség.
Az SZMSZ 5. számú mellékletének módosítása
A Képviselı-testület tagjai a rendelet-tervezettel egyetértettek, azzal kapcsolatosan észrevétel, kérdés nem volt, így a
polgármester kérte a testületet a rendelet megalkotására.
Ennek megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 18 szavazattal megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1992./..../KT. számú rendeletét
Az SZMSZ 5. számú mellékletének
módosításáról
A 12/1991./X.30./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a "Gyomaendrıdért" kitüntetı emlékplakett
adományozására csak természetes személy esetében kerülhet sor.
A Kulturális Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy e kitüntetı
cím adományozási lehetıségét jogi személyek vonatkozásában is
biztosítani kellene, ezért került a testület elé a módosítás.
Gellai József alpolgármester, az ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke felhívta a testület figyelmét az eredeti rendelet 5. §
/1/-/2/ bekezdéseire.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a pénzjutalomra vonatkozóan pontosítani kellene, hogy az adományozható vagy a
kitüntetéssel együtt jár.
A testület tagjai a vita során egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy az kitüntetés mellett a 15 ezer forint pénzjutalom
megadása nem mérlegelés kérdése, az a kitüntetéssel együtt
jár.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy a módosításról szóló rendeletet az elhangzottak alapján, az 1. § /2/bekezdés utolsó
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mondatát az alábbiakra módosítva - "Az emlékplakettel együtt
15.000 Ft pénzjutalom illeti meg a kitüntettet." - a testület
alkossa meg.
A javaslatnak megfelelıen a testület 17 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1992./..../KT. számú rendeletét
A "Díszpolgári"cím, valamint a "Gyomaendrıdért"
kitüntetı emlékplakett alapításáról és adományozásáról
szóló 12/1991./X.30./KT. számú rendelet
módosításáról
Az önkormányzat tulajdonairól és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól
Hangya Lajosné bizottsági elnök örömmel fogadta, hogy e fontos
témában is elkészült az önkormányzati rendelet tervezete,
ugyanakkor kifogásolta, hogy a tervezetben említett mellékletek nem készültek el. E nélkül a rendeletet tárgyalni megítélése szerint nem lehet.
Csorba Csaba jegyzı arra hívta fel a figyelmét, hogy a rendelet-tervezet beterjesztésével a hivatal célja az volt, hogy
magát a rendelkezést véleményeztessék, és a mellékletek a bizottsági viták idejére készülnek el. Amennyiben a testület magát a rendelet-tervezet szöveget tárgyalásra alkalmasnak tartja, úgy a bizottsági viták idejére mellékletekkel ellátva kerül kiadásra.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint, ha már a hivatal elkészítette az anyagot, mindenképpen segítse a testület
azzal, hogy elızetesen megvitatja. Összevetve a tervezet 7.,
8. §-ait, a 8. § /2/ bekezdését szükségtelennek látta. Javasolta, hogy a 7. § /2/ bekezdésében 1 évre vonatkozó rendelkezésénél a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot is nevesíteni. A 7. §
/4/ bekezdésénél javasolt visszautalni a 7. § /2/ bekezdésében
foglalt kitételek meglétére. A jelenlegi megfogalmazás véleménye szerint nem egyértelmő. A 10. § /3/ bekezdésénél az elıbbiek miatt ugyan úgy a Pénzügyi Bizottság megjelölését, hiszen
a tulajdonosi jogokat a képviselı-testület hatáskörébe telepítette a rendelet.
Gellai József alpolgármester a 6. § /4/ bekezdés és a 9. § /3/
bekezdésében rejlı ellentmondásra hívta fel a figyelmet.
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Jenei Bálint képviselı a tervezetet vitára alkalmasnak tartotta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2. § /3/ bekezdése és a
3. § /2/ bekezdése ugyan azt takarja, így kétszer rögzíteni
nincs értelme.
Dr. Frankó Károly a vita lezárásaként úgy ítélte meg, hogy a
testület az anyagot bizottsági vitára való bocsátásra alkalmasnak ítélte a már elhangzott módosításokkal. Kérte a testületet, amennyiben ezzel egyetért, ezt határozatban is rögzítsék.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangúlag - 18 szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
263/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon hasznosításáról
szóló rendelet megalkotásához készült tervezetet vitára alkalmasnak találja.
A Képviselı-testület utasítja a bizottsági elnököket, hogy az elhangzott módosításokat figyelembe véve a tervezetet vitassák meg és az
átdolgozott rendeletet terjesszék a testület
elé.
Határidı: 1992. december 1.
Felelıs : Bizottsági elnökök

Az önkormányzat és a vállalkozások
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a beszámolót a
Mezıgazdasági Bizottság ülésén megvitatta, azt elfogadásra javasolta.
Dr. Kulcsár László képviselı a beszámolót nagyon tartalmasnak
tartotta. Az anyag tanúbizonyságot ad arról, hogy a rendszerváltozás után Gyomaendrıdön is jelentıs változás állt be a
szolgáltatásba, az ipari tevékenységbe. Az önkormányzatnak a
saját és a lakosság érdekében a vállalkozásbarát politikát
kell hogy folytassa. Az anyag alkalmas arra, hogy a további
feladatok végzéséhez iránymutatást adjon. Sok tartalék van
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még, az önkormányzat sem lehet elégedett az e téren eddig végzett munkájával, még többet lehetne tenni a vállalkozások támogatására, pl. adókedvezmények nyújtása, stb. Nem tartotta
lehetetlennek, ha az önkormányzat szakemberei különbözı tanácsadó szolgálatot hoznának létre. Az anyag ugyanakkor tanúságot mutat arra, hogy az önkormányzatnak a közvetlen vállalkozásokba nem szabad belefolynia. Az önkormányzatnak közvetett
módon kell megtalálnia a támogatási lehetıségeket.
Az eddigi közvetlen vállalkozása az önkormányzatnak - a
GYOMASZOLG - betölti azt a célt, amire létre lett hozva. A
PECTEN Kft. által létrehozott benzinkútból pedig mindenképpen
profitált a város.
Végezetül hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak a vállalkozások fejlesztéséért többet kell tennie, meg kell találni annak
módját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök magát a beszámolót jónak tartotta, ugyanakkor hiányolta, hogy nem szerepelnek a mezıgazdasági vállalkozók, illetve a magángazdálkodók. Véleménye szerint az önkormányzatnak nem csak támogatni kell a vállalkozókat, hanem magának is vállalkoznia kell. A vállalkozások élénkítése érdekében az önkormányzatnak kedvezményes telkeket kellene biztosítani, illetve egyéb formában támogatni ıket.
Kifogásolta, hogy a hivatalnál a vállalkozások segítése érdekében nincs közgazdász, aki a Kolohné mellett közgazdasági
szempontból is meg tudná világítani a különbözı lehetıségeket.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elıl járójában hangsúlyozta, hogy az anyag azért nem foglalkozott a mezıgazdasági
vállalkozókkal és magángazdálkodókkal, hiszen a földosztások
és földvisszaigénylések most indultak be. Tény azonban, hogy a
mezıgazdaság nagyon válságos helyzetbe került, a mezıgazdasági
vállalkozók komoly támogatásra szorulnak. Az önkormányzat nem
hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy Gyomaendrıd döntıen mezıgazdasági település, és minden valószínőség szerint az
is marad.
Sajnálatos, hogy az emberek nem igazán akarnak vállalkozásba
kezdeni. Ezen a terén anyagi támogatásra lesz szükség, azonban
az anyagi segítségen túl szakmai segítségnyújtásra is szükség
lesz. A jövı évi költségvetés készítésekor a vállalkozások támogatására nagyobb összeget kell tartalékolni, illetve létre
kell hozni a vállalkozói alapot. A támogatás elbírálásánál javasolta, hogy azok kaphassanak az alapból támogatást, akik új
értéket hoznak létre.
Jenei Bálint képviselı az elıterjesztést jónak tartotta, rámutat azokra a területekre, ahol az önkormányzatnak feladatai
vannak. A maga részérıl inkább a vállalkozást segítı politikát
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támogatná, az önkormányzatnak nem kell közvetlenül részt venni
a vállalkozásokban. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a városban nem csak a mezıgazdaság került válságos helyzetbe, hanem az ipar is. Ha a városban nem sikerül új vállalkozásokat
létrehozni, úgy az önkormányzat bevételei is jelentısen leszőkülnek. Megítélése szerint a jövıre nézve bizonyos elveket,
elırelépési lehetıségeket kellene kidolgozni.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint az önkormányzat hibát
követett el akkor, amikor a költségvetés készítésénél nem gondolt a vállalkozók támogatására, de az is tény - mondta, hogy
anyagi lehetıségei is igen szőkösek voltak és ma is az az önkormányzatnak. Felhívta a jelenlévık figyelmét azokra a lehetıségekre és kedvezményekre, melyeket a Kormány határozott meg
a mezıgazdasági vállalkozók számára azért, hogy a vetés beinduljon, a jövı évi gabona biztosított legyen.
Gellai József alpolgármester véleménye szerint az önkormányzatnak nem annyira anyagi segítséget kell nyújtania a vállalkozók számára, mint inkább szakmai - vállalkozási tanácsokat
kell adni.
Fel kell hívni a vállalkozók figyelmét a különbözı támogatási,
pályázati lehetıségekre. A Hivatal dolgozói, illetve a
Gyomaendrıdi Híradó több tájékoztatást adhatna erre vonatkozólag, hiszen a törvényekhez és rendeletekhez könnyebben hozzáférnek.
A különbözı támogatási formákból, ha nagyobb odafigyelést tanúsít a hivatal, úgy ez évben a vállalkozók olyan komoly öszszegekhez juthattak volna, ha idıben megfelelı tájékoztatást
kapnak, illetve a hivatal szakemberei a pályázatok elkészítésében segítséget nyújtanának.
Csorba Csaba jegyzı az alpolgármester úr által elmondottakra
válaszolva hangsúlyozta, hogy a hivatal eddig is mindig segítséget nyújtott a vállalkozóknak ha hozzájuk fordultak, azonban
az alpolgármester úr által említett pályázati lehetıségekrıl a
Munkaügyi Központ tud bıvebb felvilágosítással szolgálni, annál is inkább, miután mind a pályázat benyújtásához szükséges
nyomtatványok náluk kaphatók, mind pedig magát a pályázatot is
oda kell benyújtani. Az önkormányzat részérıl a polgármester
úr egy-egy vállalkozás munkahelyteremtı beruházási pályázatához az erkölcsi támogatást a testület nevében - annak felhatalmazása alapján - megadja, melyet írásban adunk ki a vállalkozó számára. A vállalkozóknak tehát igen is tudomásuk van
ezekrıl a lehetıségekrıl, és a hivatal a tıle telhetı minden
segítséget meg is ad. De a konkrét segítségnyújtás a Munkaügyi
Hivatalnál történik meg.
Amennyiben a hivatalnál létrehozásra kerülnek egy vállalkozási
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iroda, úgy ahhoz a jogászon és közgazdászon kívül mőszaki
szakembert is biztosítani kellene. Ennek tulajdonképpen akadálya nem lesz, ha a testület mind a létszámkeretet, mind pedig
a megfelelı bérkeretet biztosítja.
Szeretı Béla bizottsági elnök megítélése szerint az önkormányzatnak elsısorban azokat a vállalkozókat kellene anyagiakkal,
illetve kedvezményesen bérelhetı helyiségekkel, stb. támogatni, akik a szolgáltatás terén kívánnak munkálkodni.
Dr. Kovács Béla képviselı a maga részérıl nagyon örülne, ha a
vállalkozóknak komoly anyagi támogatást tudna nyújtani a jövıben az önkormányzat, de megítélése szerint ennek nincs realitása.
Balázs Imre képviselı arra hívta fel a testület figyelmét,
hogy a vállalkozók helyzetének áttekintésekor ne hagyja figyelmen kívül az ÁFÉSZ több, mint 30 egységét sem.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként hangsúlyozta, hogy a mezıgazdaság súlyos helyzetét az önkormányzat nem
tudja megoldani, ehhez központi intézkedésekre lesz szükség
csakúgy, mint a munkanélküliség kezelésére is.
A maga részérıl egyetért azzal, hogy a vállalkozások támogatásánál elsıbbséget kell élvezzenek azok a vállalkozók, akik a
szolgáltatást fejlesztik a városban.
A vállalkozók felé kritikaként vetette fel, hogy a testületi
ülésen nem képviseltetik magukat, tehát nem is biztos hogy különösebb segítséget - jogszabály tájékoztatásokat - igényelnének a hivataltól.
Javasolta a testületnek, hogy a beszámolót fogadják el.
Csorba Csaba jegyzı a fentiek figyelembevételével a beszámoló
elfogadása mellett javasolta, hogy a Mezıgazdasági Bizottság
tekintse át a vállalkozások helyzetét és tegyen javaslatot a
vállalkozások segítésére. A Polgármesteri Hivatal dolgozza ki
a vállalkozási csoport mőködtetésének feltételeit, feladat és
hatásköreit és a költségvetés tárgyalásánál a testület a fentiekre térjen vissza.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy egyrészt határozattal fogadja el a vállalkozásokkal kapcsolatos
beszámolót, illetve a jegyzı úr által összefoglalt javaslatot
szintén határozatban fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással a
következı határozatokat hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
264/1992./X.13./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat és a vállalkozások tárgyú beszámolót
az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
265/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülte a városban
mőködı vállalkozások élénkítése érdekében utasítja a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltatási Bizottságot, hogy az érintett bizottságok bevonásával a vállalkozások helyzetét
mérje fel és tegyen javaslatot a vállalkozások
támogatására és segítésére.

Utasítja a jegyzıt, hogy a vállalkozói csoport
mőködtetési feltételeit, illetve a csoport feladat és hatáskörét dolgozza ki és terjessze a
testület elé.
A Képviselı-testület az 1993. évi költségvetés
készítése során a fentiekre kidolgozott javaslatokat mérlegeli.
Határidı: 1993. jan. 31.
Felelıs : Bizottsági elnökök
dr. Frankó Károly polgármester
A Békés Megyei Víz- és Csatornamő

Vállalat átalakulása

Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az átalakulással kapcsolatosan néhány kérdésben nem
látnak tisztán, ezért megkérték a Békés Megyei Víz- és Csatornamő vezetıjét, illetve a Felügyelı Bizottság elnökét hogy
személyes megbeszélés alkalmával ezeket a kérdéseket egyeztessék. Erre a megbeszélésre 1992. október 14-én délelıtt kerül
sor.
Megítélése szerint a testület csak e megbeszélés eredményének
függvényében döntsön.
Megkérte Kolohné Kulik Éva fımunkatársat, hogy a felvetıdött
kérdéseket ismertesse a testület elıtt.
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Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy megítélésük szerint a tulajdonosi szemlélet nem érvényesül megfelelıen, illetve a megyei
önkormányzat tulajdonosi szemlélete érvényesül. Az alapító okiratban szerepelnek olyan dolgok, amelyek a Társasági törvénynyel ellentétesek. Az alapító okiratban az alapító (megyei önkormányzat ) kijelöli az igazgatótanács tagjait, a felügyelı
bizottságot, illetve a vezérigazgatót, akiket pedig a tulajdonosoknak kell megválasztani. A VÁB határozata alapján a Vállalat vagyona felosztásra került a tulajdonosok között. Volt egy
alapító okirat, amit a tulajdonosok egyetértésével módosítani
kellett volna. Megítélésünk szerint, - mondta, az önkormányzatok, mint tulajdonosok nem tudják hogyan is mőködik a vállalat.
Solymosi Ernı a felvetetteket jogosnak tartotta. Egyetértett
azzal, hogy a tulajdonosi érdekképviselettel gond van. Tudomása szerint megegyezés született, miszerint 1992. december 31ig a vállalat a korábbiaknak megfelelıen mőködik. A tulajdonosok érdekeiket a Felügyelı Bizottságon keresztül érvényesíthetik.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalatnak mindenképpen a
törvény szellemében kell átalakulnia, mert ellenkezı esetben
nem biztosítható a folyamatos mőködés. Természetesen lehetıség
van arra, hogy az önkormányzat a vízmővet egyénileg üzemeltesse. Mindez megfontolás kérdése. Azokkal az önkormányzatokkal,
akik egyénileg kívánják e szolgáltatást végezni, azokkal is
kötnek üzemeltetési szerzıdést.
Végezetül kérte a testületet, hogy a témában rövid idın belül
döntsenek és hatalmazzák fel a polgármestert a megyei közgyőlés elıtti nyilatkozattételre.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, hogy a sok vitás és tisztázatlan kérdés miatt az önkormányzat október 15-éig nem tudja
döntését meghozni. Tisztázni kell azt is, hogy a VÁB döntést
követıen keletkezett veszteséget ki fedezi, illetve hogy pl. a
jövıben a békéscsabai strand vízhasználati költsége hova tartozik, stb.
Az önkormányzat úgy érzi, hogy a részvénytársaság vezetésében
nagyobb szerepet kellene kapnia Gyomaendrıdnek.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények, illetve a Városüzemeltetési Bizottság vélemények figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztés szerinti
határozati javaslatot fogadja el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
266/1992./X.13./számú határozata
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Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Békés
Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat átalakításával kapcsolatban megküldött Szindikátusi szerzıdést, Alapító okiratot, valamint a Dolgozói
részvénykibocsátást érdemben ne tárgyalja.
Bízza meg a polgármestert, hogy írásban keresse
meg a Békés Megyei Önkormányzatot, hogy a döntést segítı adatokat közölje a Képviselıtestülettel.
Határidı: 1992. október 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Dr. Koleszár József bizottsági elnök más elfoglaltságára hivatkozva elhagyta a termet. A jelenlévı képviselı száma 17 fıre változott./
Közalkalmazotti törvénnyel összefüggı 13. havi illetmény fizetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületi tagokat az
elıterjesztés véleményezésére.
Gellai József alpolgármester örömét fejezte ki azért, hogy végül is a bizottsági viták eredményesek voltak. A határozati
javaslatot a maga részérıl elfogadja, és a testületnek is javasolja.
Dr. Kovács Béla képviselı hangsúlyozta, hogy az intézmények az
új törvények következtében egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek.
Dr. Frankó Károly polgármester, miután érdemi vita nem alakult
ki, így javasolta a bizottsági véleményeken alapuló elıterjesztés elfogadását.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy az SZMSZ 18. § /4/
bekezdése értelmében a hitel felvételéhez minısített többségő
döntésre van szükség.
A javaslatnak megfelelıen a testület 15 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
267/1992./X.13./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak részére a
13. havi illetmény kifizetését 1992. évre úgy
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biztosítja, hogy
- azon intézményeknél, ahol év közben jutalom kifizetés nem történt, és év végéig
bérmegtakarítás képzıdik, a december havi
várható alapbér 23 %-át jutalomnak kifizetheti, a további bér és társadalombiztosítási járulék megtakarítás a 13. havi illetmény kifizetésének fedezetéül szolgál
- azon intézményeknél, ahol év közben jutalom kifizetés történt, és a december havi várható alapbér 23 %-át meghaladja, a
23 % feletti összeget a dologiból át kell
csoportosítani.
Az átcsoportosított összeg és az év végéig
képzett bér és társadalombiztosítási járulék megtakarítás a 13. havi illetmény kifizetés fedezetéül szolgál
A közalkalmazottak 13. havi illetményének további fedezetére az Önkormányzat rövid lejáratú
hitel felvételét rendeli el.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
hitelfelvétel elıkészítésére.
Határidı: 1992. december 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
az intézmények vezetıi

Élelmezési nyersanyagnorma felülvizsgálata
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést a Kulturális, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt
és elfogadásra javasolta.
Ennek figyelembevételével a testület egyhangú szavazással - 17
szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
268/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
önkormányzathoz tartozó, közétkeztetést
biztosító költségvetési szervek élelmezési
nyersanyagköltségét 1993. január 1-étıl az
elıterjesztés l. sz. melléklete alapján
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határozza meg.
A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett
élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.
Határidı: 1993. január 1.
Felelıs : intézményvezetık
Dr. Frankó Károly polgármester a Gondozási Központban fizetendı térítési díjak változásáról szóló elıterjesztésre tért rá.
Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Hangya Lajosné a Szociális és eü. bizottság elnöke, ismertette, hogy ezek után más szisztéma szerint számítják a gondozási
központban a térítési díjakat. Eddig a gyakorlat az volt, hogy
a nyugdíj összegének megfelelı százalékos arányban fizették. A
mai társadalmi helyzetben nem lehet megoldani, hogy térítésmentes kategóriák legyenek. Lehet rászorultsági alapon szociális segítséget nyújtani úgy, hogy az Önkormányzat költségvetésébıl megfinanszírozzuk a szociális segélykeretbıl esetleg a
térítési díjat, de a 100 %-os nyersanyagnormát az intézménynek
meg kell kapnia. A cél az lenne, egyrészt a nyersanyag normát
javasoljuk, hogy az idıs ember fizesse meg, aki igénybe veszi
a szolgáltatást. Ha nem tudja megfizetni, akkor a szociális
keretbıl pótoljuk ki.
Ezt a jelenlegi hálózatot, ami kicsit túlmértezett, tovább bıvíteni másképp nem tudjuk.
Dr. Frankó Károly polgármester, mivel több hozzászólás nem
volt, javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.
Ezzel a javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag /17 igen
szavazattal/ egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
269/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gondozási
Központban gondozási formánként 1992. november 01tıl gondozási díjként a mindenkori kiszolgáltatott
élelem nyersanyagköltségét, valamint az étkeztetéssel járó fajlagos rezsiköltséget állapítja meg 100
%-ban.
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Házi gondozó szolgálat:
A hivatásos házi gondozók óradíja 50.- Ft, a tiszteletdíjas házi gondozók óradíja 40.- Ft. Az a gondozott, akinek a szociális helyzete indokolja, az önkormányzat szociális keretébıl támogatást igényelhet.
A Szállást Biztosító Idısek Klubjában az önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesített
gondozott által fizetendı térítési díj: az érvényben
lévı térítési díj 80 %-a.
A Szállást Biztosító Idısek Klubjában ellátott fekvıbeteg /átmeneti gondozott/ térítési díja: a jövedelem 80 %-a.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a jogszabályváltozás miatt az intézmény SZMSZ-ének módosítását készítse el.
Határidı: 1992. november 01.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester a Gondozási Központ konyhájának
fejlesztését célzó elıterjesztéssel folytatta a testületi
ülést. Kérte az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a Szociális és eü. bizottság megtárgyalta a konyha fejlesztést. Javaslata a testület felé az, hogy támogatni kell ezt a dolgot azért, mert így
elválasztható az intézmény a vendéglátóipari egységektıl, s a
rezsiköltség vonatkozásában tud takarékoskodni, tudja a normán
belül tartani ezeket a kiadásokat.
A bizottság javaslata az 1. sz. alternatíva, mely szerint a
fennmaradó segélyezési keretbıl csoportosítja át ezt az összeget a gondozási központhoz, s ennek megfelelıen kell a költségvetési rendeletet módosítani. Ugyanis eddig is az volt a
testület véleménye, hogy ágazaton belüli átcsoportosításokat
engedélyezett.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye az volt, hogy ezt a
dolgot feltétlenül meg kell lépni, annál is inkább, mert ha a
térítési díjat emelik és a színvonal nem javul, hanem romlik,
az az idısek kára lenne. Tehát ez egy színvonal javulást is
fog eredményezni.
Jenei Bálint képviselı megemlítette, hogy az 1. sz. alternatí-
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vát támogatja. Felvetette, hogy az elıterjesztésben nem megfelelıen vannak megjelölve azon gondozási központi épületek,
amelyekben saját konyha mőködik. Ugyanis a Bakonyi féle ház a
Mirhóháti u. 2. szám alatt van, a Homoki féle ház pedig a
Blaha L. u. 6. szám alatt található.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı 1. sz. alternatívát fogadják el.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
270/1992./X.13./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gondozási
Központnál szükségesnek látja és elismeri a konyha
fejlesztését.
Szociális segélykeretbıl biztosítja a fedezetet,
250.000.- Ft értékben.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását készítse
el.
Határidı: 1992. december 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester az ülést a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola diákotthon bıvítésére vonatkozó pályázatának támogatásával folytatta. Az iskola bemutatta a testület tagjainak a kollégiumot, ahol láthatták, hogy a padlásterület kihasználatlan, amire rá szeretnének építeni, ezzel
kb. 50 fıvel lehetne bıvíteni a kollégiumi létszámot.
Kérte a képviselıket, foglaljanak ebben állást.
Pocsaji Zsolt képviselı véleménye az volt, hogy ezt a pénzöszszeget meg kellene szavazni az iskolának.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzátette, hogy valamennyien tisztában vannak a jövı évi pénzügyi nehézségekkel. Azonban ahhoz
a kollégiumhoz két éven belül hozzá kell nyúlni, mert nagyon
rossz állapotban van a tetıszerkezete. Ha hozzájárulunk annak
az épületnek a bıvítéséhez, az a városban marad, s annyival
gazdagabb lesz a város. Javasolta, fogadják el a határozati
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javaslat 2. alternatíváját.
Gellai József alpolgármester emlékeztette a testületet, hogy a
Városfejlesztı, Fenntartó és Környezetvédelmi Bizottság jó ötlettel állt elı, amikor eltervezték, hogy a város úthálózatát
felül kell vizsgálni. Az intézmények terén is történtek ilyen
felmérések, amikor az épületek állagát, tetıszerkezetét vizsgáltatták meg mőszaki szakemberekkel a költségvetés tervezésekor. Akkor határozott szakvélemény született, hogy melyek azok
az épületek rendbe hozása, átépítése, felújítása égetıen szükséges, valamint melyek azok, amelyek a megfelelı ütemezés szerint következhetnek. Véleménye az volt, hogy ezen az egy épületen nem kell annyit gondolkodni, hiszen a városban több intézmény, több épület van, s ez akkor nem lehet tudni, milyen
koncepcióba illik bele. Az rendben van, ha rendbe hozzuk a tetıt, s a belsejét kialakítjuk, de ha nem ezt végezzük el, akkor még milyen más feladatra lehetne elkölteni a szóban forgó
összeget. A múltkor már hallottuk, hogy lehetne a közlekedésre, s más fontos területekre pénzt fordítani. Talán elıször
fontossági sorrendet kellene kialakítani. Fel kellene mérni,
melyik épület mekkora, milyen embercsoportot érint, hol vannak
sürgısebben megoldandó problémák. A városi koncepció elfogadásakor nem emlékszik ilyen tételre, vannak azonban olyan feladatok, amelyek nem valósultak még meg /pl. piactér, közlekedés fejlesztése./
Ezt a dolgot felfoghatjuk profil tisztításként, hiszen akkor
két korosztály válik ketté, az általános iskolai és a középiskolai. Azonban akkor a fejkvótánál lesz probléma, hiszen ha a
középiskolás gyerekek eljönnek a kollégiumból, akkor a kollégium nem rendelkezik a fejkvótájukkal. Arányaiban csökkenni
fog a kollégium költsége, de nem annyira, hogy azt az összeget
az intézmény nélkülözni tudja. Ahhoz, hogy továbbra is mőködni
tudjon az általános iskolai diákotthon, valószínőleg ezt a
költségkiesést a képviselıtestületnek pótolni kell. Ez nem a
megfelelı út, valamilyen megoldást kell keresni. A megoldás
keresésnek megvan a megfelelı útja, ezt a bizottságokkal kellene megtárgyaltatni.
Ezzel a megoldással az egyik intézményben kedvezıbb körülmények lesznek, a másik intézményben lényegesen kedvezıtlenebbek. Ha az általános iskolai kollégiumban üres férıhely lesz,
akkor azt a céljának megfelelıen kell használni, alapításakor
két célt tőztek ki a diákotthon elé, az egyik a tanyai gyerekek iskola közeli elhelyezésének biztosítása, a másik a hátrányos körülmények között élı gyerekek elhelyezése, tanulási és
egyéb körülményeinek biztosítása. Az lenne a jó megoldás, ha
egyik kollégiumban sem lenne üres férıhely, s így az állami
költségvetésbıl a lehetséges fejkvótát megkapnánk, ez elınyös
lenne a város számára. Ha biztosítaná azokat a feltételeket,
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hogy a hátrányos vagy nem megfelelı körülmények között élı
gyerekek számára megfelelı körülményeket biztosítana, akkor
jót tenne a gyerekkel és a szülıvel továbbá a várossal is.
Véleménye az volt, hogy más településekrıl is járnak ebbe a
szakközépiskolába diákok, s ezek a települések a megfelelı
mértékben járuljanak hozzá a kollégium fenntartásához.
Hunya Lajos képviselı úgy vélte, amelyik beruházás 40 %-os állami támogatást kap, azt nem szabad elugrasztani.
Elképzelhetetlennek tartotta, hogy középiskolás és általános
iskolás gyerekek együtt lakjanak. Továbbá a középiskolásoknak
teherként jelentkezik a naponkénti busszal való átjárás. Szükségessé teszi ennek az iskolának a tatarozását, kialakítását
az is, hogy pár éven belül a tetıszerkezetet le kell venni és
újjá kell építeni. Mivel a városunk mezıgazdasági város, nem
engedhetjük meg, hogy a szakközépiskola minısége és férıhelye
háttérbe kerüljön. Végezetül javasolta a testületnek, fontolja
meg ezt a kérdést, ugyanis 40 %-os támogatást nem lehet az ablakon kidobni.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a figyelmet, hogy a
tetıcserét ne keverjék össze a kollégium építéssel.
Jenei Bálint képviselı javasolta, a Kulturális Bizottság ennek
a szakmai részét konzultálja meg. A Pénzügyi Bizottságnak pedig fel kell vállalni azt a probléma megoldást, hogy a két intézmény költségvetése úgy alakuljon ki, hogy tulajdonképpen a
mőködı képességük változatlanul azonos szinten megoldódjon.
Támogatta az iskola törekvéseit, hiszen az iskola a Hunya Lajos képviselı társ által elmondottak mellett még további áldozatokat is vállal. Szükséges ezt a feladatot elvégezni, több
oldalról alátámasztották, elıre mutató is, hiszen olyan problémát is megold, amit amúgy is meg kellene oldani.
Kérte a képviselı-testületet, támogassa ezt a pályázatot.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök támogatólag szólt hozzá.
Felvetette, hogy beszéltek már arról, hogy van a városnak 4-5
iskolája, ami nem komplett. Van egy országos beiskolázású intézmény, ami rendelkezik tornateremmel, kézilabda pályával,
meg fogja valószínőleg oldani a gyakorlati oktatáshoz szükséges tangazdaság létrehozását, azonban az az egy gondja van,
hogy a kollégiumi férıhelyet kellene bıvítenie. Talán ettıl az
iskolától nem kellene sajnálni a pénzt, hiszen így teljesen
komplett iskola lenne, s utána lehetne a többi iskolát is fejleszteni.
Továbbá fiziológiás követelménye van annak, hogy egy gyermeknek kb. mennyi lakótérre van szüksége. Úgy vélte, támogatni
kell a pályázatot.
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Hozzátette, hogy nem szerencsés érvelés az, ha szembe állítjuk
a közlekedés fejlesztését, piactér létesítését stb. és a kollégium bıvítését. A kollégium bıvítésével szembe csak egy dolog állítható.
Dr. Kovács Béla képviselı úgy vélte, a szakmai dolgot nem bocsátaná a bizottság elé, hiszen már többen elmondták miért
szükséges ennek az épületnek a rendbetétele. A 3. sz. Általános Iskola tanyai kollégiumnak épült, tanya már nincs, s az
endrıdi gyerek tanuljon Endrıdön, a gyomai Gyomán, a ványai
Dévaványán. Nem a mezıgazdasági iskola kollégiumát kérdıjelezném meg, hanem annak az épületnek a jövıjét.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét, hogy ezt a
dolgot el kell dönteni, hiszen a költségvetésben szerepeltetni
kell az összeget, valamint jöhet bármikor egy olyan döntés,
hogy a céltámogatást nem fogadják a továbbiakban.
A 3. sz. iskola kollégiumának sorsa egészen más kérdés.
Hangya Lajosné bizottsági elnök nem tartotta helyesnek, hogy a
két iskolát szembe állították. Jelenleg a középiskolából 10
gyerek jár át a kollégiumba. Az iskolának legalább 20 bejárós
tanulója van még, akik Békéscsabáról, Szeghalomból,
Mezıberénybıl járnak be.
A szociális helyzet az országban egyre rosszabb, van annak reális lehetısége, úgy adjunk támogatást, hogy az iskolát támogassuk, s betöltsük a kollégiumot. Bízom benne, igenis szükség
van az általános iskola kollégiumára, ugyanis egyre rosszabb a
családok helyzete.
Nem tartja elfogadhatónak, hogy más települések önkormányzatai
támogassák a kollégiumot, ugyanis a gyomaendrıdi önkormányzat
sem fizet más településeken lévı kollégiumoknak.
Végezetül hozzátette, ezt a dolgot meg lehet szavazni.
Szeretı Béla a pénzügyi bizottság elnöke felvetette, az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot a Kulturális és a
Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a testület felé.
Személyesen meggyızıdtünk azokról a körülményekrıl, amelyek
annak idején a 3. sz. Általános Iskolában voltak, zsúfolva
voltak a gyerekek, ezt láttuk a mezıgazdasági iskolában is, de
itt még láttuk azt, hogy komoly lehetıségek vannak az iskola
az elkövetkezı idıben, hiszen van lehetısége arra, hogy gazdálkodhasson, valamint arra is, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben legjobban szükséges szakembereket adjon az országnak.
A költségvetés tárgyalásánál a pénzügyi bizottság fog tudni
olyan receptúrákat adni - még ebben a nehéz pénzügyi helyzetben is -, amelyek alapján minden intézmény tud majd mőködni.
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R. Nagy János a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Iskola igazgatója ismertette, ha a 3. sz. iskola kollégiumából kijönnek a
középiskolás gyerekek, akkor az ipari iskolából máris fel tudja tölteni a létszámot. Nekik is vannak Békéscsabáról, Szeghalomról bejáró tanulóik, s az albérlet igen sokba kerül
Gyomaendrıdön.
Ladányi Gáborné a 3. sz. iskola igazgatója félelmetesnek tartotta, hogy úgy legyen az iskolának pénze, hogy erıszakkal
töltsék fel a kollégiumot. Kérte a testületet most arról döntsenek, támogatják e a mezıgazdasági iskola kérelmét, s engedjék meg, hogy a 3. sz. Általános Iskola is megfogalmazzon egy
kérelmet, s a bizottság majd azt tárgyalja meg.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy elıször az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat 1. alternatíváját fogadják el, mely szerint támogassák a céltámogatási pályázat benyújtását.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
271/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
diákotthoni ellátás 50 férıhely létesítésével megvalósuló önkormányzati beruházással.
Az állami céltámogatásra a beruházás összköltségét
9.890.000.- Ft-ban határozza meg.
A Képviselı-testület az állami támogatás 40 %-os
mértékét alapul véve saját forrásként 5.934.000.Ft-ot az 1994. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidı: céltámogatás benyújtására: 1992. október 30.
tervezésre: 1992. november 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a határozati javaslat második alternatíváját
is fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 16 egyetértı szavazattal, 1
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tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
272/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
diákotthon férıhely bıvítésénél a saját forrás
összetételét úgy határozza meg, hogy 5.934.000.- Ft
összegbıl az iskola 1.978.000.- Ft-ot saját költségvetésbıl egyéb forrása terhére biztosít.
Az intézmény emiatt 1993. évben mőködési többlettámogatási igénnyel nem léphet fel.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : Gubucz József igazgató
Dr. Frankó Károly polgármester folytatta az ülést a KÖRÖS
VOLÁN Vállalat elıterjesztésével.
Elızetesen azonban beszámolt arról, hogy felkereste az a magánvállalkozó, aki az iskolabusz járatot bonyolítja. Elmondta,
hogy volna lehetısége két darab autóbuszt vásárolni, amelyeknek 600 vagy 800 ezer forint darabja. Ha a város kétmillió forint hitelt adna, akkor az illetı helyi autóbusz járatot tudna
létrehozni, amely minden igényt kielégítene. Ez kb. neki
160.000.- Ft havi bevételt jelent a jelenlegi árakon, kiegészíteni az Önkormányzatnak 240.000.- Ft-ra kellene, havi
80.000.- Ft-ba kerülne a közlekedés. A VOLÁN-nak jelenleg
60.000.- Ft-ot adunk, s nem kielégítı a közlekedés, ennek a
személynek 20.000.- Ft-tal adnánk többet, s minden vonathoz
lenne autóbusz, valamint a város nagyobb területét járná be.
Erre érdemes volna 2 milliót fordítani, amit kamattal együtt
fizetne vissza.
Végezetül ismertette a VOLÁN területkérelmét, s az elızıekre
figyelemmel felhívta a testület figyelmét, hogy feltétlenül
kellene földterülettel tagként belépni a vállalatba.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint ezt a pénzt reálisan kellene felhasználni, s a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Továbbá egyetértett a polgármester úr által
felvázolt lehetıséggel.
Hunya Lajos képviselı támogatta azt a felvetést, hogy a városnak saját autóbusza legyen, hiszen a lakosság érdekeit jobban
szolgálná, elégedettebbek lennének a lakosok.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte a testületet, támogassák a határozati javaslatot.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök véleménye az volt, hogy el
kell adni a területet.
Szeretı Béla bizottsági elnök szerint szabadulni kell a területtıl, mivel sok pénzt elvisz.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul elmondta a leendı autóbusz
útvonalát.
Hozzátette, hogy a havi támogatás 20 ezer forinttal nagyobb
lenne, de ez csak magánvállalkozás, s talán könnyebb lenne vele egyeztetni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a határozati javaslatot fogadják el, ne lépjen be az önkormányzat a vállalatba földterülettel.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
273/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a KÖRÖS VOLÁN
Vállalat gazdasági társasággá történı átalakulása
során nem kíván földterülettel tagként belépni, hanem a földterület értékére tart igényt.
Határidı: 1992. október 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı elıterjesztésre, amely
terület vásárlási kérelme volt. Ezzel kapcsolatban kérte a képviselık véleményét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök emlékeztette a testületet arra, hogy tavaly ez a terület szerepelt a testület elıtt, egyszer már hozzájárultak ennek az eladásához.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy adják el Fülöp Zoltán részére az elıterjesztésben szereplı területet.
Ezzel a javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
274/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 12/5. szám alatti lakos
kérelmét támogatja, részére a 72 m2-es területet
750.- Ft/m2-es vételár mellett eladja.
A Képviselı-testület az adás-vételi szerzıdésben kiköti visszavásárlási jogát arra az esetre, ha nevezett nem MINI ABC-t épít.
Az építési engedély kiadásánál a Mőszaki csoport törekedjen a környezetbe illı épület létesítésére.
Határidı: 1992. november 13-a az adás-vételi szerzıdés
megkötésére
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a kerékpárút pályázat benyújtásával kapcsolatos elıterjesztést bocsátotta vitára.
Az elıterjesztésben szereplı második témával kapcsolatban felmerültek bizonyos kétségek az Andor cég mőködésével, ugyanis
nem biztos, hogy hosszú távon mőködik. A fiatalok nem valószínő, hogy a kerékpárúton fognak közlekedni annak dacára, hogy
ezt megépítjük. Elképzelhetı, inkább csak ki kellene világítani az országutat, mert akkor látnák az autósok az úton közlekedı fiatalokat.
Az is felmerült - bár ennek technikai és egyéb okai vannak -,
hogy esetleg a Farkasné boltjától a Fı úton lehetne hozni egy
kerékpárutat a járdátlan oldalban az elágazásig.
Továbbá még tárgyalások lesznek a Közúti Igazgatóság igazgatójával, aki ígéretet tett arra, hogy a Bajcsy utcát megpróbálják kiszélesíteni a Tisza malomig, s felfesthetı kerékpárút
kerülne oda.
Jenei Bálint képviselı emlékeztette a testületet, hogy volt
egy olyan álláspont, mely szerint a Bajcsy Zs. utca meghoszszabbításában épülne egy kerékpárút. Akkor az ottani vállalkozók hozzájárulnak, ez egy feltételként fogalmazódott meg. A
mostani tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatalok részérıl nem
nagyon van igény erre a discora. Éppen ezért sokkal hasznosabbnak találnám, ha a Pásztor J. utcában építenék meg a kerékpárutat a piactérhez. Ezt a javaslatot a mostani formájában
nem támogatom.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy voltak kint az
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Andor cégnél, nyáron nagyon meleg volt, talán ezért nem látogatták annyian. Nem lehetetlen, hogy majd télen sokan lesznek.
Szeretı Béla képviselı elmondta, az jó dolog, ha van lehetıség
a világítás megoldására a Bajcsy utca folytatásaként, de kerékpárútra semmi szükség nincs. Hozzátette, hogy a Pásztor János utcában támogatná a kerékpárút létrehozását.
Nagy Mária mőszaki csoportvezetı ismertette, hogy arra a három
területre kérték a pályázatot, amelyeket az elıterjesztés tartalmaz. Az elbírálók nem foglaltak 100 %-osan állást, de megígérték, hogy erre a három munkára adnak támogatást.
Májusban a határozat alapján megrendeltük a Bajcsy utcai kerékpárút, valamint a közvilágítás tervét. A Közúti Igazgatóság
kivitelezési árajánlatokat kért be, mivel az övé ez a feladat.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök felvetette, hogy az az útszakasz minden közlekedési szempontból veszélyes. Oda kellene
kitenni vagy egy sebességkorlátozás, vagy pedig Gyomaendrıd
táblát. Az akácerdı eltakarja a kanyart, s talán néhány fát ki
lehetne vágni, hogy belátható legyen.
Hornok Lajosné képviselı kérte a mőszaki csoportot, hogy a jövıben jobban ügyeljenek a kerékpárút minıségére.
Nagy Mária csoportvezetı kérte a testületet, hogy amennyiben
nem lehet átcsoportosítani ezeket a munkákat, abban az esetben
hozzájárul-e ahhoz, hogy a Bajcsy utcában meginduljanak a munkálatok. Tehát a testület vissza lép-e, amennyiben nem lehet
átcsoportosítani, vagy épülhet a kerékpárút.
Knapcsek Béla képviselı elmondta, hogy a képviselıtestület a
tavaszi disco idıszakhoz igazodott, amikor úgy döntött, hogy
kerékpárutat kell készíteni, valamint a közvilágítást megoldani. Azonban azóta változott a helyzet. Valójában nem kellene a
pályázati hitelünket elrontani. A vállalkozókat kellene felkérni, hogy csináljanak meg valamennyit a töltésbıl. Ha nincs
lehetıség, hogy máshova kerüljön a kerékpárút, akkor épüljön
meg.
Nagy Mária csoportvezetı ismertette, hogy ez a pályázat benyújtás kb. két nap alatt zajlott le. Szóltak, hogy létezik
ilyen, s el kell készíteni a pályázatot. Nem lehetett tudni,
lesz-e ebbıl valami. Azonban ugyanilyen kerékpárút pályázat a
jövı évben is várható.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy ez a pályázat azért nyerhetett, mert külterületrıl bevezetı útszakaszt lát el kerék-
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párúttal. Ha a pályázaton nem nyertünk volna, és a járdát meg
kellett volna csinálni a testület által hozott határozatnak
megfelelıen, akkor az majdnem drágább lett volna, mint a kerékpárút elkészítési összege pályázati pénzzel kibıvítve.
Azonban így meg lenne oldva a kerékpárút, s a gyalogos forgalom egyaránt.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy fogadják el az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.
A javaslattal a képviselı-testület tagjai közül 16 fı egyetértett 1 fı tartózkodott, s ennek megfelelıen a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
275/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a beruházások megvalósításával.
A Képviselı-testület a kerékpárutak építésénél, felújításánál az 1992. évben jelentkezı többletköltség
(512.000.- Ft) fedezetére a Vízügyi Alap pályázaton
elnyert 540.000.- Ft-os támogatást - melyet a
Bánomkerti felszíni víz elvezetı-fıgyőjtı építési
munkáira kaptunk - jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a költségvetési rendelet módosítását készítse elı a fentiek
szerint.
Határidı: 1992. december 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester a 3. sz. Általános Iskola Speciális Tagozatának áthelyezésérıl szóló elıterjesztéssel folytatta a testületi ülést.
Ismertette, hogy a tagozat a Blaha L. utcában van, amely épületét életveszélyessé nyilvánították, s ezért kell gondoskodni
az áthelyezésrıl. Az épület lebontására és a földmunkák elvégzésére pályázatot kell kiírni, s a legjobb ajánlat tevıvel
elvégeztetni a munkát.
Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a képviselıtestületnek,
hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a határozati javaslattal egyhangúlag
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egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
276/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 3. sz. Általános Iskola Speciális Tagozatának Blaha L. utcai
épületének lebontása felıl úgy intézkedik, hogy pályázatot ír ki az épület lebontására és a szükséges
földrendezés elvégzésére.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
a legjobb ajánlat tevıvel kösse meg a szerzıdést.
Határidı: 1992. november 13.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a Szerencsejáték Felügyelet kérelmével folytatta az ülést.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét, nem biztos,
hogy játékkaszinó fog mőködni, egyenlıre csak pályázat kiírási
lehetıségét kéri a Szerencsejáték Felügyelet.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
járuljanak hozzá a Szerencsejáték Felügyelet pályázat kiírásához.
Ezzel a javaslattal a képviselıtestület 15 tagja egyetértett,
1 fı ellene szavazott, 1 fı pedig tartózkodott. Ennek megfelelıen a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
277/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi
XVI. tv. 5. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul, hogy a Pénzügyminiszter az
Önkormányzat területére játékkaszinók mőködtetésére
koncessziós pályázatot írjon ki.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
a testület döntésérıl a Szerencsejáték Felügyeletet
értesítse.
Határidı: 1992. november 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a következı elıterjesztés arról szól, hogy a Hısök úton van két lakás /az
egyik üres/, ezeknek meg kellene szüntetni a rendıri szolgálati lakás jellegét, s bérlakásként lehetne hasznosítani. Ennek
ellensúlyozására az Október 6. lakótelepen lévı bérlakás BM
szolgálati lakásként történı hasznosítását engedélyezni kell.
Kérte az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, azt a lakást csak úgy érdemes
eladni, ha nem lakottan adjuk el. Ezért a Pelyváék lakáscseréjét meg kell oldani.
Az a probléma, hogy gazdaságosan nem felújítható, sajnos intézményi területre sem alkalmas. Mivel a mőszaki állapota
olyan, hogy azt értékesíteni kellene, azonban az értékesítés
csak üres állapotban lehetséges.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat A. alternatíváját fogadják el.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
278/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd
Hısök u. 25. szám alatti, az Önkormányzat tulajdonát
képezı /tul.lap sz.: 780, hrsz. 708/ ún. "KMB szolgálati lakást", mint rendıri szolgálati lakás jellegét megszünteti és a továbbiakban bérlakásként kívánja hasznosítani.
Ugyanakkor az Önkormányzat tulajdonát képezı
/gyomaendrıdi 3409 hrsz.-ú/ természetben Gyomaendrıd
Október 6. ltp. A/II/5. szám alatti bérlakását a Békés megyei Rendır fıkapitányság Gazdasági Hivatalával történt megállapodás értelmében "BM szolgálati
lakásként" történı hasznosítását engedélyezi.
Határidı: 1992. november 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a következı elıterjesztéssel
folytatta, mely rendszeres nevelési segély ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása.
Ezzel kapcsolatban javasolta a képviselıtestületnek, hogy fo-
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gadják el a bizottság véleményét, s a határozati javaslat A.
alternatíváját fogadják el.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen szavazattal egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
279/1992./X.13./számú határozata
Dr. Frankó Károly polgármester az utolsó elıterjesztést ismertette szóban, mely arra irányul, hogy a költségvetés készítésénél a képviselı-testület a holtágak védelmére, a külterületek rendjének ellenırzésére és a külterületi földek hasznosítására vegyen figyelembe pénzösszeget.
Knapcsek Béla képviselı módosító javaslatként felvetette, hogy
a bizottsági ülésen szerepelt az, hogy városi fıépítészt is
fognak alkalmazni, s ez kimaradt a határozati javaslatból,
kérte ennek korrigálását.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
beszélt azzal a mérnökkel, akit a városi fıépítészi posztra
kijelöltek, s nem látja akadályát a feladat ellátásának.
Ezek után javasolta a képviselı-testületnek, hogy fogadják el
Knapcsek Béla módosító javaslatát.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
280/1992./X.13./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
jegyzıt, hogy az 1993-as költségvetés készítésénél a
feladat ellátására 100.000.- Ft-ot
vegyen figyelembe.
Határidı: 1992. december 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el az elıbbi kiegészítéssel.
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A javaslatot a képviselıtestület 16 szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
281/1992./X.13./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, figyelemmel a
Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Ellenırzı
Bizottság véleményére utasítja a jegyzıt, hogy az
1993-as költségvetés készítésénél a város tulajdonába kerülı holtágak védelmére 650.000.- Ft-ot, a külterületek rendjének ellenırzésére 300.000.- Ft-ot, a
külterületi földek hasznosítására 480.000.- Ft-ot,
valamint a
feladat ellátására
100.000.- Ft-ot vegyen figyelembe.
Határidı: 1992. december 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester, mivel más írásbeli elıterjesztés nem volt, ezért kérte a szóbeli bejelentéseket.
Gellai József alpolgármester felvetette, hogy az endrıdi temetı mellett épített széles járda nem éppen a funkciójának megfelelı minıségben készült el. A temetı bejáratával szemben egy
húsz méter hosszú és két méter széles parkolót épített a kft.
amire sajnos csak középrıl lehet beállni, a végérıl semmiképpen, mivel derékszögben van befejezve mind a két vége.
Kérte a mőszaki csoportot, hogy nézzen utána, s így a munkát
ne vegyék át.
Nagy Mária csoportvezetı ismertette, hogy a bizottsági ülés
után megnézte a parkolót, s a merıleges ráállást nem lehet
megoldani, nincs annyi hely, ugyanis ott van a telekhatár, nem
ildomos megsérteni.
Szeretı Béla a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság elnöke felhívta
a testület figyelmét arra, hogy a költségvetést elsı lépcsıben
november 30-áig kell tárgyalni. Éppen ezért kérte az illetékes
bizottsági elnököket, állítsák össze kívánság listájukat, hogy
idejében el lehessen kezdeni az elıkészítést, átrendezést.
Dr. Frankó Károly ismertette az október 23-i programokat.
Pocsaji Zsolt a FIDESZ képviselıje bejelentette, hogy megkezdik az aláírások győjtését Gyomaendrıd szétválására irányuló
népszavazás kitőzésére.
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Dr. Frankó Károly polgármester több szóbeli bejelentés, hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.
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