Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. október
22-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hornok Lajosné,
Hunya Lajos, Jenei Bálint, dr. Koleszár József,
dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár
László, 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
fımunkatárs,
a Békés Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat átalakulásával kapcsolatos elıterjesztés vitájánál tanácskozási joggal ,
önkormányzati intézmények képviselıi, valamint
az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a képviselıtestület tagjait, a megjelent kedves vendégeket.
Ismertette, hogy Hangya Lajosné, Hornok Béláné és Knapcsek Béla képviselık bejelentették távol maradásukat, Jenei Bálint,
Martinák Csaba és Pocsaji Zsolt képviselık nem jelezték.
Megállapította, hogy a testület 13 fıvel határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Hornok Lajosné és Bátori Gyula képviselıket jelölte ki.
Ezután ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak
eseményeit.
Október 11-én délelıtt a Békés megyei Víz- és Csatornamő Vállalattal tárgyaltak.
Október 16-án a Békés megyei Gazdaköröknek volt találkozójuk,
ahol megválasztották elnöknek dr. Kulcsár Lászlót.
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Október 20-án, 21-én a Déli Autópálya Kft. közgyőlésén volt
jelen, ahol beválasztották az öt tagú igazgató tanácsba.
Emlékeztette a testületet arra, hogy az elmúlt testületi ülésen Pocsaji Zsolt képviselı állampolgári jogon tett egy olyan
bejelentést, hogy a FIDESZ elkezdett aláírásokat győjteni
Gyomaendrıd szétválására irányuló népszavazás kitőzésére. Ez a
képviselı úr részérıl nem volt sportszerő. Errıl nyilatkozni
kellett a sajtónak. Megkérdezték Pocsaji Zsoltot is, mire alapozta ezt a bejelentését. Konkrét választ azonban nem tudott
adni, csak annyit, hogy néhány ember megkérte ennek a bejelentésnek a megtételére. Ha a lakosság 10 %-ának az aláírását leteszik, s ha ezt a FIDESZ támogatja, akkor el lehet rendelni a
népszavazást. De így bejelentést megtenni, ahogy azt a képviselı úr tette, felelıtlenség.
Tudni kell, a képviselı úr a legutóbbi 18 testületi ülésbıl 8szor nem volt jelen, valamint a bizottsági üléseken sem vett
részt, így ı az, aki a legkevesebb információt tudja a városról. A FIDESZ nem biztos, hogy felvállalja azt, hogy szétromboljon valamit, nem is ez a feladata.
A 20. század végén nem biztos, hogy egy városból két falut
kellene létesíteni.
A városnak vannak problémái, gondjai, s nem az a megoldás,
hogy szét kell válni. Ezzel be nem látható adminisztratív és
jogi procedúra következne. A testületnek ezt nem szabad felvállalni.
Kérte a jelenlévı képviselıket, mondjanak errıl véleményt.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, hogy a demokrácia játékszabályai közé tartozik az is, hogy bármilyen jellegő indítványt - akár az egyesülés, akár a szétválás - bárki megtehessen.
Mind a 19-en gyomaendrıdi testületi tagoknak esküdtünk fel, s
ha valaki közülünk ilyen mivoltában teszi, amit Pocsaji Zsolt
tett, akkor fel kell állni közülünk és ki kell lépni. Ezt a
cselekedetet erkölcstelennek tartja.
Balázs Imre képviselı nem ismer egyetlen olyan személyt sem az
endrıdi városrészen, aki a szétválás gondolatával foglalkozna.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye az volt, hogy ennek a
témának külön napirendet nem volna célszerő nyitni, nem képezheti vita tárgyát, hiszen valamennyien egy városért vagyunk
itt jelen. Pocsaji Zsolt az elmúlt testületi ülésen feltételes
módban mondta, hogy tudomása szerint megkezdték az aláírások
győjtését, s ezt nem lehet hitelesnek tulajdonítani. Ketté
kellene választania a Gyomaendrıd városért erkölcsileg elkötelezett embert és a FIDESZ aktivistát. Végezetül hozzátette,
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nem tulajdonít ennek a törekvésnek nagy jelentıséget.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester az utóbbi napokban sokat volt
a város állampolgárai között, sehol nem merült fel az, hogy
Gyomaendrıd, s ez okozza a város gondjait.
Véleménye az volt, hogy el kell határolnia magát a testületnek
a lakosság többsége képviseletében.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy az elmúlt testületi
ülésen nem volt jelen, de tisztán kialakult arról a kép, hogy
mi is történt. A polgármester úr elmondásával egyetértett.
Hunya Lajos képviselı úgy vélte, hogy a képviselı úr mögött
nem alakult ki valós helyzet, senki nem említette meg ezt a
kérdést. Buta dolog lenne, ha a képviselı-testület idejét
ilyen megalapozatlan témákra fecsérelnénk. A mindennapi problémák pl. a költségvetés problémája, nem a városon múlik, hanem az országos probléma. A városban felmerülı problémákat közös akarattal, egységesen kell megoldani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szerint amennyiben összegyőlik a megfelelı számú aláírás, akkor érvénytelen vagy nemleges
szavazás lesz. Aki ezt a dolgot kiprovokálja, annak kellene a
költségeket is viselni.
Szeretı Béla bizottsági elnök, mint SZDSZ képviselı ismertette, hogy a párt nevében elhatárolja magát ettıl dologtól. Kérte a testületet, hogy hasonlóképpen cselekedjen.
Gellai József alpolgármester véleménye az volt, hogy ezt a
dolgot a testület nem támogathatja, megpecsételné a település
sorsát. Továbbá nem tartotta szerencsésnek, hogy a nemzeti ünnepünk elsı napján ilyen témával foglalkozik a testület.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök szerint Gyomaendrıd városa megszületett, s nem kellene szétválasztani, s az hogy valaki gyomai vagy endrıdi egy idı után el lesz felejtve, mindenki gyomaendrıdi lesz.
Hornok Lajosné képviselı úgy gondolta, hogy magyarázkodni annak kell, aki kezdeményezett, a képviselı-testület dolga
Gyomaendrıd Város fejlıdése érdekében tevékenykedni.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy határolja el magát ettıl a bejelentéstıl,
nyilvánítsa ki azt, hogy a jelenlévı képviselık Gyomaendrıd
Város képviselıi, akik a továbbiakban is mint Gyomaendrıd Város képviselıiként kívánnak dolgozni.
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A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 13 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/1992./X.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Pocsaji Zsolt
képviselı bejelentésétıl elhatárolja magát, továbbá
kinyilvánítja, hogy a jelenlévı képviselık
Gyomaendrıd Város képviselıi, s a továbbiakban is
így kívánnak dolgozni.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a napirendi pontra, a
Víz- és Csatornamő Vállalattal kapcsolatos elıterjesztésre.
Felkérte Kolohné Kulik Éva fımunkatársat szóban egészítse ki.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy a vállalat küldött egy terjedelmes anyagot, amelybıl megtudtuk, hogy mi az a
mőködı vagyon, ami a mienk, a mi az egyéb közmő vagyonunk.
Kérte a testület tagjait, ha van kérdésük tegyék fel.
Dr. Kulcsár László képviselı két oldalról közelítette meg a
témát, az egyik a város politikai-gazdasági oldala, valamint
jogi oldalról. A politikai-gazdasági oldalt tekintve vita sem
férhet hozzá, hogy nekünk szabad-e felvállalni a víz témának a
biztosítását, ugyanis ebbe be kell lépni. Ez nekünk csak jó
lehet.
A jogi oldalt vizsgálva precíz, szakszerően elıterjesztett okiratokról van szó. A törvény lehetıséget biztosít arra, hogy a
tulajdonosi résztvevık a döntési mechanizmusban is valamilyen
módon képviseltetve legyenek.
A vagyoni hozzájárulást tekintve jó helyen állunk, azonban
méltánytalan dolog, hogy Szarvas és Szeghalom megelız bennünket a delegáltakkal. Ezt jó lenne kiharcolni, hogy a döntési
folyamatokban küldött útján közremőködhessünk.
Azonban az elıterjesztésben szereplı 3. pontnál a tevékenységi
kör meghatározásánál helytelennek tartotta a fürdı üzemeltetést, úgy vélte, azt ki kell emelni a tevékenységi körökbıl. A
társasági törvény, valamint a cégbírósági eljárási szabályok
értelmében nem feltétlenül az őzött konkrét tevékenységet kell
rögzíteni a tevékenységi körbe a FEOR szám szerint felsorolt
jegyzékben, hanem mindazokat a tevékenységeket, amelyeket úgy
érez az alapító, hogy kapacitási lehetısége alapján felvállalhat. Az, hogy benne van a tevékenységi körben a fürdı üzemeltetés, az önmagában nem jelenti azt, hogy konkrétan meg is
kell, hogy valósuljon. Nem kívánja azonban ezt kihúzatni.
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Végezetül összefoglalta, feltétlenül be kell lépni az önkormányzatunknak, mert ha nem tesszük meg, akkor az mérhetetlen
terhet jelent a városnak. A módosításokkal javasolta elfogadni
az anyagot, s úgy megtenni a szándéknyilatkozatot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta kivenni a fürdıt.
Azzal indokolta, hogy a békéscsabai fürdı üzemel a legnagyobb
veszteséggel a megyében, s ennek a költségeit szét fogják osztani. Véleménye az volt, hogy ne finanszírozzon a városunk más
helyett.
/Jenei Bálint képviselı megérkezett a testületi ülésre./
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy a 3. pont arra
irányul, hogy maga a tevékenységi kör benne maradhat az alapító okiratban, csak úgy maradjon benne, hogy a konkrét település finanszírozza meg a tevékenységet. Tehát az Rt. alaptevékenysége a kötelezıen ellátandó feladatokra irányuljon, s
amellett ha gazdag a kapacitása elvégezheti ezt a feladatot
is, de pontos költség alapján, ha van rá keret. Ezt szeretné
módosítani az alapító okiratban, hogy ne úgy kerüljön bele,
mint a többi kötelezıen ellátandó feladat, hanem úgy, mint az
egyes települések által finanszírozott feladat.
E miatt javasoljuk az igazgatóságnál is ezeket a módosításokat
vagylagos alapon, mivel a békéscsabai 3 képviselı a 3/4-es
szótöbbség esetén mindent el tud érni.
Gellai József alpolgármester teljesen egyetértett a fürdı üzemeltetési dologgal, s támogatta a 3-as pontot elfogadásra. Továbbá a 2-es ponttal is egyetértett.
Jenei Bálint képviselıben felmerült az a gondolat, hogy a Vízmő vállalja fel a fürdık üzemeltetését, hiszen nagyobb részben
nem helybeliek használják a fürdıket.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy sajnos mindegyik
fürdı veszteséges.
Csorba Csaba jegyzı hozzátette, ez az elıterjesztés azt célozná meg, hogy maradjon meg az elvi lehetıség a fürdı mőködtetésére, tehát az Rt. tevékenységi körébe beférjen, mőködtethesse, azonban az adott települések kössenek együttmőködési megállapodást.
Ez az elıterjesztés így elfogadható, megfelelı a testület jelenlegi és késıbbi céljainak.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy az alapító okiratban az van, csak az Önkormányzati törvény által kötelezı fel-
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adatként megjelölt tevékenységi körök kerüljenek be. Ha jól
tudom a fürdı nem kötelezıen ellátandó feladat.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy az a cél, az
alapító okiratba az kerüljön bele feladatként, ami az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladata. Ez pedig a vízellátás.
A fürdı ellátása annyiban kerüljön bele, ha az önkormányzatok
vállalják annak finanszírozását. Ha a fürdı üzemeltetése belekerül az alapító okiratba minden megkötés nélkül, akkor Békéscsaba a 10 fıs igazgatóságból a 3 fıs részvételével a Rt. többi tagjainak akarata ellenére üzemeltetni fogja a fürdıt a mi
részvényeinkbıl, a mi pénzünkbıl. Ezt szeretnénk elkerülni ezzel.
Gellai József alpolgármester teljesen egyetértett dr. Kulcsár
Lászlóval, az alapító okiratba kerüljenek be a megjelölt tevékenységi körök. Az önkormányzati törvény által nem kötelezıen
megjelölt feladatot csak az érintett településsel kötött külön
megállapodás alapján támogathatja, és így már tevékenységi kör
is megvan, de a mőködtetés csak ezen megállapodás alapján történhet, amit az érintett önkormányzattal köt meg a gazdasági
társaság.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el, a Gellai József alpolgármester által javasolt módosítással.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag - 14 igen szavazattal - elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/1992./X.22./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés megyei
Vízmővek Részvénytársaságba be kíván lépni.
A Képviselı-testülete az Alapító Okiratot a következı módosításokkal fogadja el:
1/
a. Létszáma 11 fı legyen
vagy
b.

Békéscsaba 3 fı helyett 2 fıvel legyen
képviseltetve
vagy

c.

3/4-es szavazati arány helyett 2/3-os
szavazati arány kerüljön az alapító okiratba.
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2/

Gyomaendrıd Önkormányzata - a vagyoni arányokat
figyelembe véve - igazgatósági tagsághoz ragaszko-

3/

Az alapító okiratba csak az önkormányzati törvény
által kötelezı feladatként megjelölt tevékenységi
körök kerüljenek be mint alaptevékenység, míg egyéb
feladatokat a feladatot igénylı önkormányzat külön
megállapodás alapján saját költségvetésébıl finanszírozza (pl. fürdık üzemeltetése.)

dik.

A Képviselı-testület a Szindikátusi Szerzıdést az
alábbi módosítással fogadja el:
Az Önkormányzatok a jelenlegi ármegállapítást tudomásul veszik, de a Szindikátusi Szerzıdésben kerüljön leszabályozásra az, hogy amennyiben a törvény
megengedi, a tulajdonos önkormányzatok határozzák
meg a víz és csatorna díjakat.
A Képviselı-testület a Dolgozói részvénykibocsátást
elfogadhatónak tartotta, észrevétele ezzel kapcsolatban nincs.
Továbbá a Képviselı-testület kéri a Békés megyei
Víz- és Csatornamő Vállalat Felügyelı Bizottságát,
hogy az észrevételekkel módosított Alapító Okiratot,
a Szindikátusi Szerzıdést a Képviselı-testület részére küldje meg.
Határidı: 1992. október 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Dr. Kulcsár László képviselı távozott a testületi ülésrıl./
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
dr. Farkas László államtitkár úrtól kaptak levelet, amelyet a
testület tagjai megkaptak. A levél tartalma: a Magyar Befektetési és Fejlesztési Társaság elkészítette a létrehozandó Regionális Fejlesztési Társaság alapszabályának tervezetét. A
társaság megalapításával kapcsolatban október 29-én megbeszélést tartanak Szegeden. Ezen dr. Farkas Zoltán alpolgármester
és Kolohné Kulik Éva fımunkatárs vesz részt.
Majd ismertette, hogy dr. Simon Imrétıl a megyei képviselıtestület elnökétıl is érkezett egy levél, amelyben kérik
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületét, hogy foglaljon állást
a megyei képviselıtestület határozatával kapcsolatban.
Békés Megye Képviselı-testületének javaslata, hogy meghatározott fejkvóta szerint /településenként 1000 fı/100 ha./ földalapot kell biztosítani az állami tulajdonában lévı külterüle-
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ti földekbıl. Ennek a földalapnak a létrehozása független legyen az 1992. évi II. tv. /szövetkezeti átmeneti törvény/ 25.
§ /4/ bekezdésében a törvény erejénél fogva biztosított földtulajdon szerzéstıl.
Azzal indokolva ezt, hogy a kárpótlás végrehajtását és a szövetkezeti vagyon nevesítést követıen nem garantált, hogy megfelelı nagyságú földterület marad az önkormányzat részére. Az
önkormányzatok gazdasági alapjainak megteremtését hátrányosan
érintheti a "maradékelvőség" szerinti tulajdonhoz jutás lehetısége.
Ennek a megtárgyalását kérték, s ebben kell állást foglalnia a
testületnek.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy tulajdonképpen ez egy elıkészítési munkának a vége. Több helyi önkormányzathoz indultak megkeresések azzal kapcsolatban, hogy a
kárpótlás során jó lenne az önkormányzatokat is földhöz juttatni. Úgy vélte, támogatni kell a megyei önkormányzat ezen
törekvését, hiszen így az önkormányzat vagyonhoz jut.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy támogassák a
Békés Megyei Önkormányzat ilyen irányú célkitőzését.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag - 13 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/1992./X.22./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés megye
Képviselı-testülete 201/1992./IX.25./KT számú határozatával egyetért, az abban foglaltakat támogatja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kéri az Országgyőlést, hogy településenként meghatározott fejkvóta szerinti (pl. 1000 fı/ 100 ha) földalapot biztosítson az állam tulajdonában lévı külterületi földekbıl
Ezen földalap létrehozása legyen független az 1992.
évi II. tv. 25. § /4/ bekezdésében a törvény erejénél fogva biztosított földtulajdon szerzéstıl.
Ennek indoka az, hogy a kárpótlás végrehajtását és a
szövetkezeti vagyonnevesítést követıen nem garantált, hogy megfelelı nagyságú földterület marad az
Önkormányzatok részére. Az Önkormányzatok gazdasági
alapjainak megteremtését hátrányosan érinti a "maradékelvőség" szerinti tulajdonhoz jutás lehetısége.
Határidı: 1992. október 30.
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Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester bejelentette, hogy október 26november 1-ig távol lesz, s erre az idıre megkérte dr. Farkas
Zoltán és Gellai József alpolgármestereket, hogy helyettesítsék.
Ismertette, hogy a legközelebbi testületi ülés november 12-én
lesz, a költségvetés elsı megbeszélése, utána november 24-én
közmeghallgatást tartunk, ahol tájékoztatjuk a lakosságot a
költségvetés sarokszámairól. Mindezek után december 1-jén lesz
a következı testületi ülés, amikor a költségvetést meg lehet
tárgyalni.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a röplabda csapat bajban
volt, s a polgármesteri alapból segített nekik, terembérletre
kértek támogatást.
Végezetül ismertette az október 23-i ünnepség programjait.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a testületet, hogy a Béke faházzal kapcsolatban volt egy pályázatunk, amelyet megnyertünk,
s 300.000.- Ft visszatérítendı kölcsönt kapott a város.
A piac létesítésével kapcsolatban 1,5 millió forintot nyertünk.
Az ENCI tanmőhellyel kapcsolatos pályázatról még nem kaptunk
értesítést. A piaccal kapcsolatos pályázatot, amit a Munkaügyi
Központhoz adtunk be, még nem bírálták el, elhalasztották november elejére a döntést.
Dr. Frankó Károly polgármester a svájci pályázattal kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy Vass Csabától kapott egy
levelet, melyben ismertette, Gyomaendrıd pályázata a középmezınyben helyezkedik el, február, márciusban dıl el a dolog.
Mivel más hozzászólás, bejelentés nem volt, így megköszönte a
részvételt, az ülést bezárta.
K.

m.

f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hornok Lajosné
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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