Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1993.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1993. február
23-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József
alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács
Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Kolohné Kulik Éva, Nagy Istvánné,
Nagy Mária, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltség vezetı, Megyeri László fımunkatárs,
az önkormányzat intézményeinek vezetıi, a sajtó képviselıi és érdeklıdı
gyomaendrıdi állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, az intézmények vezetıit, a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıit, valamennyi megjelent érdeklıdıt.
A köszöntı szavak elhangzása után megállapította, hogy az ülés
határozatképes, jelen van 16 képviselı. A hiányzó három képviselı - Hornok Lajosné, dr. Farkas Zoltán és Pocsaji Zsolt igazoltan van távol. Ezt követıen kijelölte a jegyzıkönyv hitelesítıit: dr. Kovács Béla és dr. Koleszár József személyében.
Mindezek után beszámolt a január 28-i testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
Január 29-én dr. Kovács Bélával részt vett a megyegyőlés munkájában. Február 1-én a holtágak halászati jogával kapcsolatban folytattak tárgyalásokat dr. Csoma Antallal a Körösi Halászszövetkezet elnökével, bizottsági elnökökkel és a hivatal
dolgozóival. Ugyancsak február 1-én tárgyalt a Balkán
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Néptáncfesztivál szervezıivel. Február 4-én Mezıtúron az Expóval kapcsolatos egyeztetı megbeszélésen vett részt Kolohnéval,
melyre a napirendek tárgyalása után vissza kívánt térni. Február 5-én a helyi agrárszakemberekkel volt egy találkozó szervezve. Az ottani megbeszélések alapján sajnos meg kellett állapítania, hogy az agrárszakemberek az önkormányzattól várják
a mezıgazdasági válságból való kilábalás lehetıségeinek felvázolását. Február 9-én volt Gellai Józsefné ellen indított fegyelmi eljárás tárgyalása, majd ezt követıen a fegyelmi tanács
döntésének megfelelıen február 17-én ismételt meghallgatásra
került sor. /A fegyelmi eljárásról késıbb kívánt beszámolni./
Február 10-én a Hıtechnikai Vállalat munkásgyőlésén vett részt
a Budapest Holding felkérése alapján. E nap délelıttjén egy
mezıtúri reumatológus orvos kereste meg azzal, hogy
gyomaendrıdi beteget Mezıtúrra is utalhatnak az orvosok szakrendelésre. Illetve ugyancsak február 10-én kereste meg egy
osztrák cég képviselıje, aki Gyomaendrıdön szeretne telephelyet létesíteni. Amennyiben ez sikerülne, úgy kb. 150 új munkahely teremtıdne a városban. Február 11-én a Környezetvédelmi
Minisztérium államtitkára jelenlétében volt belvízvédelmi
szemle. Ez alkalomból lehetısége volt néhány szóban vázolni az
önkormányzat holtágakkal kapcsolatos elképzeléseit, jogait,
illetve azt, hogy ugyan van az önkormányzatnak a holtágak vonatkozásában tulajdon joga, de nincs meg a joga pl. a halászat
vonatkozásában. Február 15-én több képviselıvel együtt részt
vett a Bethlen Gábor Mg. iskola kiértékelésén. Február 16-án a
pártokkal és az egyházak képviselıivel a Március 15-i ünnepség
lebonyolításával kapcsolatos egyeztetésre került sor. Ennek
megfelelıen ismertette a Március 15-i programot:
Március 15-én de. 9 órakor az endrıdi katolikus templomban ünnepi mise lesz, majd 10 órakor az endrıdi országzászlónál ünnepség, 11 órakor pedig a gyomai fıtéren az országzászló elıtt
ünnepség és koszorúzás lesz. Részt vett a Bethlen Gábor Mg.
Szakközépiskola szalagavató bálján, illetve február 22-én a
Gondozási Központban munkaértekezleten vett részt.
Ezt követıen felkérte az alpolgármestert, illetve bizottsági
elnököket beszámolójuk megtételére.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy január 28-án Budapesten tárgyalt a Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetıjével a Kisréti Gyógyszállóért Alapítvány ügyében, illetve február 5-én részt vett az Alapítvány Közgyőlését. Elmondta, hogy
az alapítvány vagyona jelenleg 741 ezer forint, illetve hogy a
tervek és makettek készíttetése folyamatban van, ısszel pedig
megkezdik a részvénytársaság szervezését.
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Miután a bizottsági elnökök nem kívántak szólni, dr. Frankó
Károly polgármester felolvasta Keresztes K. Sándor környezetvédelmi miniszter levelét a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának elhelyezésével kapcsolatban. /A levél a jegyzıkönyv
melléklete./
A levél kapcsán sajnálatát fejezte ki aziránt, hogy a város
mégsem kapta meg az igazgatósági székhelyet attól függetlenül,
hogy Tardy államtitkár úrtól ígéretet kaptak rá a személyes
találkozás alkalmával.
Ezt követıen ismertette a Gellai Józsefné Gondozási Központ
vezetı ellen indított fegyelmi eljárás eredményét. /A fegyelmi
határozat a jegyzıkönyv melléklete./
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
kérte, hogy a fegyelmi eljárás során készült jegyzıkönyveket
a tapasztalatok levonása érdekében bocsássák rendelkezésére.
Ezt követıen Csorba Csaba jegyzı kért szót.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatta a tisztelt jelenlévıket arról, hogy az 1993. évi II. törvénybıl adódóan megkezdıdött a
Földkiadó Bizottságok megszervezése. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, illetve az ehhez fızıdı feltételek biztosítása jelenleg az önkormányzat feladata. Az anyagi kiadásokat a
késıbbiek során a törvény szerint a BM.-en keresztül vissza
lehet majd igényelni. Ennek konkrét formája még nem ismert, de
arra is emlékeztette a képviselıket, hogy a Földrendezı Bizottságokkal kapcsolatos költségeket sem térítette még vissza
ez idáig a Kormány.
Tájékoztatta továbbá a testület arról, hogy két téeszben - a
Gyızelem és a Lenin téesz - már megválasztásra kerültek a
Földkiadó Bizottságok. A földkiadó bizottságokhoz a részarány
földtulajdonosok a föld kiadására irányuló kérelmüket március
23-ig nyújthatják be.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak után a Békés
Megyei Hírlapban megjelent - Gellai József alpolgármester által írt - cikkel kapcsolatosan tette meg észrevételét.
Elıljárójában elmondta, hogy az államtitkár úrtól még nem kapott a testület a költségvetést érintı visszajelzést.
A maga részérıl az egész testületre nézve kellemetlennek ítélte meg a cikk megjelentetését. Kellemetlen azért is, mert az
alpolgármester volt az egyetlen, aki a testülettıl eltérıen
foglalt állást a szavazás során. Alaki, formai hibákra hivatkozva tette meg bejelentését a Köztársasági Megbízott Úrhoz,
ami szintén kellemetlen, hiszen a költségvetés készítését hónapokon keresztül végzett elıkészítı munka elızte meg. Azért
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valóban fennáll annak a lehetısége, hogy a költségvetésünket
visszadobják, és a testület nem fog tudni jobb költségvetést
készíteni.
Az, hogy a költségvetés így alakult, nagymértékben befolyásolta az a tény is, hogy a városban szinten valamennyi intézménybıl kettıt tartunk fenn - egyet Gyomán, egyet Endrıdön. Azért
azt sem szabad elfelejteni, hogy Gellai alpolgármester úr éppen annak az önkormányzati intézménynek a dolgozója, amelyiket, mint kisebbséget említette meg a cikkében és levelében.
Kérte a testület véleményét.
Bátori Gyula képviselı nagyon sajnálatosnak tartotta, hogy egy
vezetı nem tudja elviselni a vereséget, ugyanakkor azt is sajnálatosnak tartotta, hogy az alpolgármester úrak és a polgármester úr között nem folyt egyeztetés ez ügyben.
Ugyanakkor nagyon szomorúnak tartotta azt is, hogy egy alpolgármester ellenvéleményét így érvényesítse.
Hunya Lajos képviselı véleménye szerint a demokráciában mindenkor a többség akarata érvényesül. A maga részérıl nagyfokú
szemtelenségnek tartotta, hogy egy képviselı az általa meg nem
szavazott döntéssel szemben így lépjen fel. A költségvetést a
testület és a bizottságok több hónapon keresztül tárgyalták.
Az is tény, hogy valószínőleg többen vannak, akik a költségvetés nem minden pontjával értenek egyet. A maga részérıl bízik
a testület józanságában, és amennyiben valamely intézménynél
komoly gond merül fel a költségvetéssel kapcsolatosan év közben, akkor a megoldást meg fogja keresni.
Dr. Frankó Károly polgármester továbbra is fenntartotta azon
véleményét, hogy ez az ügy nagyon kellemetlenül érintette az
egész testületet. Az eltelt több mint két év alatt azért ebben
a testületben nem voltak pártharcok, viszonylag egységes volt
a testület. A történtek után úgy érzi, 1-2-3 év múlva esetleg,
amikorra a közös pénzekbıl viszonylag jól felfejlıdik az
endrıdi városrész, akkor fennáll a veszélye annak, hogy mondják majd ık, a kisebb testvér külön utakra lép.
Csorba Csaba jegyzı elsısorban a jelenlevı érdeklıdıknek
szánva szavait, röviden ismertette hogyan történt a költségvetés elıkészítése. Gyakorlatilag az elmúlt év nyarán már megkezdıdtek az elıkészületek, hiszen augusztusban az intézményektıl már a hivatal bekérte az 1993. évre vonatkozó adatokat. /Felújítási, beruházási igény, szakmai program korszerősítés, takarékosság, csoportösszevonás, bıvítés, stb./ A beérkezett adathalmazok alapján kialakult egy olyan költségvetés,
amely jelentıs hiánnyal számolt. Ekkor kezdıdtek meg a tárgyalások. Az ısz folyamán sor került a közmeghallgatásra is, ahol
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elhangzott, hogy az intézményhálózat változtatására nem kerül
sor, ami a költségvetés alakulását jelentısen behatárolta. Ennek megfelelıen folytak az elıkészítések testületi, illetve
bizottsági üléseken. A Képviselı-testület tárgyalta a költségvetést szeptember 29-i, november 12-i és január 28-i ülésén. A
bizottságok összesen 10 alkalommal tárgyalták, illetve decemberben volt egy bizottság elnöki egyeztetés is. Emellett természetesen a hivatal csoportjai és a bizottsági elnökök között
is folytak a tárgyalások. Általánosságban el lehet mondani,
hogy az egyeztetéseken az intézményvezetık, illetve a gazdasági vezetık is jelen voltak.
Felvetıdött a kisebb dolga, vagyis a kisebbség alatt jelen
esetben - Gellai úr szerint - a 3. sz. ált. iskola és a gimnázium értendı. Azért azt is el kell mondani, hogy a gazdasági
és intézményvezetık nem úgy nyilatkoztak, hogy számukra ez a
költségvetés ideális, csupán azt hangsúlyozták, hogy igyekeznek a sarokszámokból kijönni. Minden intézmény fel lett szólítva a takarékos gazdálkodásra. El kell azt is mondani, hogy
a hivatal rendelte meg az energia átvilágítást, amelynek eredményei a Gellai alpolgármester úrral nem kerültek egyeztetésre, de a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke errıl tudott, és
pontosan emiatt került a költségvetésbe a megtakarítási összegek jóváhagyása, hiszen ezzel is a "kisebbség" helyzetét igyekeztek javítani, illetve kompenzálni. Az etnikai programmal
kapcsolatosan, ami szintén problémaként merült fel, az Állami
Számvevıszéktıl véleményt, állásfoglalást kértünk, melyet az
ülésen felolvasott. /Az ÁSZ állásfoglalása a jegyzıkönyv melléklete./
Arról nincs vita, és a bizottsági egyeztetéseken sem volt,
hogy az etnikai programmal kapcsolatos feladatok megtörténtek.
Vita a felhasználási kötöttséggel volt. A bázis szemlélettel
kapcsolatban is kell néhány szót szólni. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az átvilágítások elıtt nem célszerő errıl beszélni,
de a tényszerőség miatt mégis szükségesnek látja. Összehasonlítást végeztek a bérek alakulásában korcsoportok és iskolai
végzettségek szerint. Meg kellett állapítani, hogy a 3. sz.
Általános Iskolánál a másik két általános iskolához viszonyítva közel 1.500 - 2.000 Ft-tal magasabbak a bérek.
/Elmondta azt is, hogy a 3.sz. ált. iskolánál a költségvetésen
belül átcsoportosításra kerül sor, mely testület elé fog kerülni, ami lényegesen javítani fogja az iskola pozícióját./
Az újságcikk hivatkozik a szakszervezetekre is. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az egyes intézményeknél a szakszervezetekkel történı egyeztetések tulajdonképpen megtörténtek, erre
vonatkozóan konkrét adatokkal rendelkezik a hivatal, illetve a
3. sz. Általános Iskola szakszervezeti képviselıje a testületi
ülésen is jelen volt, szót azonban nem kért. A Kjt. tv. szerint az önkormányzatnak az érintett, megfelelı szintő szak-
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szervezettel kell egyeztetni. Azt azért senki sem hiheti,hogy
ebbıl a szempontból az intézményi szakszervezet megfelelı
szintő szakszervezet. A Kjt. tv. azt is meghatározza, hogy mit
kell megfelelı szintő szakszervezetnek tekinteni. Meg kell még
említenem - mondta a jegyzı - a ruhapénz kérdését. Jelenleg a
Polgármesteri Hivatalnál nincs ruhapénz, hiszen ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak kell rendeltet alkotnia. Elmondta
továbbá, hogy folyamatban van egy ajánlás szintő rendelet tervezet kidolgozása az intézmények felé a ruhapénz kérdésében.
Meggyızıdése, hogy az átvilágítás megtörténte elıtt ezeket az
adatokat és felvetéseket csak kiragadva, vitatni lehet.
Gellai József alpolgármester elıljárójában hangsúlyozta, hogy
nyilatkozatát és az államtitkár úrhoz írt levelét nem a 3. sz.
Ált. Iskola alkalmazottjaként, hanem mint alpolgármester tette. Kérte a testületet, hogy az ı két funkcióját válasszák
szét. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Köztársasági Megbízott úrtól tájékoztatást kért, ami minden állampolgárnak jogában áll.
İ azt nem javasolta az államtitkár úrnak, hogy a város költségvetését szüntesse meg, tegye lehetetlenné a város helyzetét. Megítélése szerint az az idıszak elmúlt már, amikor a véleményeket elızetesen egyeztetni kelljen. Az, hogy a sajtó
nyilatkozat tételre ıt kérte meg, az szerinte teljesen természetes, hiszen ı volt az egyetlen, aki a költségvetést nem
szavazta meg. Hangsúlyozta továbbá, hogy minden információt,
amit az újságban leírtak, a testületi ülésen is elmondott. Emlékeztette a testület tagjait arra, hogy az elmúlt évi költségvetés elfogadásakor, amikor amellett foglalt állást, hogy a
Bethlen Gábor Mg. Iskolától a szakmunkásképzési alaptól nyert
pénzt nem szabad elvonni, senki nem bélyegezte meg azzal, hogy
gyomai érdeketeket képvisel. Úgy érzi, hogy egész képviselısége alatt a két település egységessége mellett szólt, azért tevékenykedett. A továbbiakban is ennek szellemében kíván dolgozni. Sajnálta, hogy kellemetlen helyzetbe hozta mind a testületet, mind pedig a hivatalt. Továbbra is meggyızıdése, hogy
az emberek véleményüket elmondhatják, a közösség tudtára adhatják.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Általános Iskola igazgatója megdöbbenésének adott hangot. Úgy érzi, hogy az egész ügy az iskolára vett kellemetlen fényt. Kérte a testületet, hogy az iskolától mindenképpen különítsék el ezt a dolgot. Hangsúlyozta,
hogy a maga részérıl soha nem állította, hogy a 3. iskola ötször szegényebb a többi általános iskolánál. Szükségesnek látta hangsúlyozni, hogy a 3. sz. iskola is nagyon várja az átvilágítás megtörténtét. Reméli, hogy annak eredménye erkölcsileg
is alátámasztja ıket.
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Dr. Frankó Károly a vita lezárását követıen hangsúlyozta, hogy
a maga részérıl nem tudja különválasztani azt a tényt, hogy az
alpolgármester úr egyben a 3. sz. Általános Iskola dolgozója
is.
Ezt követıen a polgármester szünetet rendelt el, majd a szünet
után elmondta, hogy telefonon megkereste a Békés Megyei Távközlési Üzemtıl Kopcsák Mihály úr, aki elmondta, hogy sajnos
anyagi okok miatt az elızı ülésen megígért ridegvárosi nyilvános telefont nem tudják elhelyezni.
Mindezek elhangzása után a polgármester javaslatot tett a napirendre.
1./

Gyomaendrıd Város Önkokrmányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása

2./

A fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról
szóló rendelet módosítása

3./

Köztisztasági rendelet módosítása

4./

Bejelentések

A képviselı-testület a napirendi javaslattal egyetértett. A
napiredek tárgyalása elıtt a testület a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentést vita nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta egyhangú szavazással.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képvielı-testülete a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadta.
A 314/1992., 315/1992., 317/1992. számú határozatok végrehajtási határidejét az elıterjesztés szerint meghosszabbította.
Határidı: azonnal

SZMSZ módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
arra, hogy az SZMSZ értelmében a rendeletek alkotásához, módosításához minısített többségő szavazásra van szükség.
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Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
Ügyrendi Bizottság elnökének javaslata figyelembevételével a
rendelet-tervezetet fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 16
igen szavazattal - megalkotta

Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról szóló
rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület véleményét a
rendelet-tervezettel kapcsolatosan.
Gellai József alpolgármester, az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke a bizottság nevében elmondta, hogy fiatal, kezdı szakemberek letelepítése érdekében szükségesnek látják, hogy kivételes méltányosság alapján -közérdekbıl- az 5 éves
gyomaendrıdi állandó bejelentett lakcímmel való rendelkezési
kitételtıl el lehessen térni.
Ugyanakkor a maga részérıl nem tartotta indokoltnak, hogy a
támogatáshoz jutás feltétele legyen a két gyermek vállalása,
ennek a rendeletnek nem a népesedéspolitikai elvárásoknak kell
megfelelnie, hanem a lakáshoz jutást kell segíteni.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy e kitételt azért építették
be a rendeletbe, mert a hitelt folyósító pénzintézeteknél e
kitétel szintén szerepel.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság által
támogatott rendelet-tervezetet fogadják el.
A testület a javaslattal egyetértve, egyhangú szavazással - 16
igen szavazattal megalkotta
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a 12/1992./IV.03./KT. számú rendelettel módosított
5/1991./V.17./KT. számú rendelet módosításáról.

Köztisztasági rendelet módosítása:
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületi tagokat,
hogy a rendelet-tervezet 1. § 2. pontjában meghatározott díjtételnél az összeg meghatározását 90 Ft/ürítésben fogadja el,
hiszen az csak elírási hiba miatt került tévesen a tervezetbe.
Magát a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
A javaslatnak megfelelıen a testület vita nélkül, 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta

A 34/1992./IX.24./KT. számú rendeletettel módosított
Köztisztaságról szóló 23/1992./VII.01./KT számú rendelet
módosításáról

1993. évi költségvetés módosítása
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés indoklásaként elmondta,
hogy miután a holtágak az önkormányzat tulajdonába kerültek,
így a jövıben a holtágak vízminıség javítására fejlesztési
feladatok között tervezett összegét a költségvetésben mőködési
költségként kellene szerepeltetni.
A képviselı-testület az elıterjesztéssel egyetértve, egyhangú
szavazással - 16 igen szavazattal - a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993.
évi költségvetési rendeletben a fejletsztési
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feladatok között tervezett holtágak vízminıség
javítását szolgáló 1.000.000 Ft keretösszeget
átcsoportosítja és a mőködési-fenntartási feladatok között szerepelteti.
A Képvislı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségvetési rendelet módosítását a fentiek
szerint készítse elı.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet telekcsere kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
két alternatíva közül döntsön.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság a kérelemmel kapcsolatban tárgyalást folytatott. Megegyeztek abban, hogy a telekcsere az önkormányzatnak is érdeke, hiszen városképi szempontból is indokolt a takarékszövetkezeti székház Hısök tere 10/2 szám alatti ingatlanon történı megépítése.
A bizottság emellett javasolta, hogy amennyiben a Takarékszövetkezet az épület bontására még megállapodással nem rendelkezik, úgy az Önkormányzat az épületre is tartson igényt.
Csorba Csaba jegyzı a fentiek figyelembevételével a "B" alternatívát javasolta elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a
Képviselı-testület bízza meg a polgármestert, hogy a felépítmény vonatkozásában külön megállapodást kössön a Takarékszövetkezettel.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével a "B" alternatívát fogadja el a jegyzı úr által tett kiegészítéssel.
A javaslatnak megfelelıen a tetület 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képvisel-testülete
22/1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Endrıd
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és Vidéke Takarékszövetkezet kérelmét támogatja
és hozzájárul a Gyomaendrıd Fı út 26. szám
alatti Takarékszövetkezeti tulajdonú ingatlan,
valamint a Gyomaendrıd Hısök tere 10/2. szám
alatti önkormányzatai tulajdonú ingatlanok cseréjéhez.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Fı út 26. szám alatti telken
lévı felépítménnyel kapcsolatosan a tárgyaljon a Takarékszövetkezettel, és amenynyiben lehetıséget lát rá, úgy a csereszerzıdést a felépítménnyel együtt írja
alá.
Határidı: 1993. március 16.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

"Watt" villamosipari GMK épület vásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy az ingatlan értéke akkor a legjelentısebb, ha az teljes egészében önkormányzati tulajdonban marad.
Knapcsek Béla képviselı figyelmébe ajánlotta a testületnek,
hogy a Gmk. által leírt indokok miatt célszerő lenne a vásárláshoz hozzájárulni.
Nem látja tisztán, hogy az önkormányzat számára miért jelent
problémát, ha a tulajdonviszony megosztott lesz. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a vállalkozók jelentıs pénzt
fektettek be az épület rendbetételéhez, illetve az általuk
végzendı szolgáltatás igen jelentıs lenne. Az önkormányzat által meghirdetett vállalkozás barát politikát is figyelembe véve a maga részérıl a kérelem támogatását javasolta.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı hangsúlyozta, hogy a megosztás
nagyon nehézkes lenne, illetve olyan komoly tőzvédelmi és
egyéb elıírásokat kellene megvalósítani, aminek komoly anyagi
kihatása lesz.
Szeretı Béla bizottsági elnök megítélése szerint nem szabad a
vállalkozók helyzetét nehezíteni, hiszen ha nem kerül tulajdonukba az ingatlan, úgy a gyártó cégekkel a garanciális javításra nem tudnak megállapodást kötni, mivel a cégek csak így
látják biztosítva az általuk kihelyezett anyagok értékét.
Szintén a kérelem támogatása mellett foglalt állást.
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Jenei Bálint képviselı szintén támogatta az ingatlan eladását.
Figyelmébe ajánlotta a testületnek azt a tényt is, hogy az az
épület együttes igen régi, állapota eléggé lerobbant, tehát az
önkormányzatnak komoly anyagi terhet jelenthet a késıbbiekben
annak fenntartása. A maga részérıl átgondolásra javasolta az
elıterjesztést.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a vállalkozók igen komoly szándékkal keresték meg ıt az elsı perctıl
fogva. A maga részérıl egyetértett azzal, hogy a kérelemben a
jelen ülésen ne döntsenek, arra térjenek vissza.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye az volt, hogy
amennyiben az ingatlan megosztható, úgy az egész épület együttest adják el. Keresse meg a Hivatal a többi érintett bérlıt
is ezzel kapcsolatban.
Dr. Kulcsár László képviselı szintén amellett szólt, hogy meg
kell keresni a lehetıségét az ingatlan megosztására, és a kérelmezıket támogatni kell. Megoldási javaslata volt, hogy társasházi tulajdoni viszonyt kell ott létesíteni.
Csorba Csaba hangsúlyozta, hogy amennyiben a testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az épület együttest nem kívánja
megtartani, úgy a jelenlegi bérlıknek fel kell ajánlani az
épületrészeket és meg kell keresni a megoldást az ingatlan
megosztására. Felhívta azonban a testület figyelmét arra, hogy
korábban ott éppen a tulajdonviszony egységesítése érdekében
történt vásárlás, hiszen a Gyomacoop Kft.-tıl vásárolt meg
épületrészt az önkormányzat, igaz azonban az is, hogy ez még
nem zárult le, hiszen az ingatlanon az illetékhivatalnak jelzálogjog van bejegyezve.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy a döntést napolja
el, és az elıterjesztést adja vissza azzal, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével ismételten készítsék elı.
A javaslattal
hozta.

egyetértve a testület a következı határozatot

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
23/1993./II.23./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete A "Watt"
Gmk. kérelmében a döntést elnapolta, azt ismé-
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telt elıkészítésre visszaadja az illetékes bizottságoknak.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
PECTEN Kft. földterület vásárlási kérelme
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy ezen elıterjesztéssel egyidıben vitassa meg a testület a PECTEN kft. hitelkérelmét is.
A javaslattal a képviselı-testület egyetértett, így a két elıterjesztést együtt tárgyalták a továbbiakban.
Nagy Istvánné csoportvezetı a hitelkérelemmel kapcsolatosan
elmondta, hogy a hivatla kérte a Kft.-t, hogy a Társadalombiztosítási Igazgatóság felé fennálló tartozásáról hozzon be igazolást, azonban ezt a mai napig a Kft. nem teljesítette, így
nem áll pontos adat rendelkezésre, hogy mekkora hátraléka van
a Kft-nek.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök megjegyezni kívánta, hogy
miután a bizottság csak a telekvásárlási kérelemrıl tudott,
így az akkor hozott döntésüket megkérdıjelezte.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a terület
értékesítésével kapcsolatos döntést a testület halassza el a
Kft. 1992. évi mérlegének elkészültéig, okulva az elmúlt évi
tapasztalatból. A hitelkérelemmel kapcsolatosan pedig csak a
Tb. felé fennálló tartozás erejéig javasolta a hitelt megadni.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy
az elıvásárlási jog csupán annyit jelent, hogy amennyiben a
területet az önkormányzat értékesíteni akarja, úgy azonos vételár felajánlása esetén a Kft.-nek elıvásárlási joga van, de
ha valaki többet ajánl az adott területért, akkor nem kötelezı
a Kft. felé értékesíteni azt.
A vita során a testület egyetértett abban, hogy a területvásárlásra vonatkozó elıterjesztésben a döntést elnapolják, míg
a TB. felé fennálló tartozásukat az önkormányzat meghitelezi,
de maximum csak a Kft. által jelzett 600 ezer forint erejéig.

A fentieknek megfelelıen a testület egyhangú szavazattal - 16
igen szavazat - a következı határozatokat hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1993./II.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PECTEN
Kft. területvásárlási kérelmében a döntést elhalassza a kft. 1992. évi mérlegének elkészültéig.
Határidı: azonnal

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1993./II.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PECTEN
Kft. részére a Társadalombizotsítási igazgatóság felé fennálló tartozásuk megfizetésére maximum 600 ezer Ft erejéig - támogatást ad.
A támogatás visszafizetési határideje 1993.
március 31.
A támogatás a Társadalombiztosítási Igazgatóság
tartozás igazolása alapján közvetlenül a TB.
részére fizethetı ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
támogatás folyósításáról és a visszafizetési
kötelezettségrıl kössön megállapodást a PECTEN
Kft-vel.
Határidı: 1993. február 28., illetve márc. 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

/Hornok Lajosné képviselı más fontos elfoglaltsága miatt eltávozott. A jelenlévı képviselık száma 15 fı./

Gyomaendrıdi településrészen lévı hízlalda értékesítése
Dr. Frankó Károly polgármester a határozati javaslat elfogadását javasolta a testületnek, javasolta szemelıtt tartani azt
is, hogy amennyiben a Déli Autópálya építése megkezdıdik, úgy
a terület értéke emelkedni fog.
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A testület a javaslattal egyetértve, vita nélkül 15 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Tanya VII.130. sz. alatti ingatlant a felépítménnyel együtt 1993. december 31.
napjáig bérbeadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az ingatlan hasznosítását 1994. január 1.
napjával hírdesse meg a Gyomaendrıdi Híradóban
és a Magyar Hírlapban.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

KUNSÁG Füszért tulajdonjogának rendezése

Az elıterjesztésrıl a képviselı-testület vita nélkül, egyhangú
szavazással - 15 igen szavazat - döntött és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a KUNSÁG
Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Vállalat
által benyújtott megállapodás tervezetet nem
fogadja el.
A Képviselı-testület kéri az építési költségekhez való hozzájárulás arányában az ingatlanrész
önkormányzati tulajdonba adását.
Határidı: 1993. március 16.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Gyuricza László földvásárlási kérelme
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Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondta, a Hivatal megkeresi az Állami Vagyonügynökséget,
hogy amennyiben az Önkormányzat kárpótlási jegyet is elfogad,
azt milyen értékben veszik vissza az önkormányzattól. Ha ez a
város számára kedvezı lesz, akkor a vételár kiegyenlítésénél a
kárpótlási jegyet fogadja el a testület.
A Képviselı-testület vita nélkül, 15 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1993./II.23./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Gyuricza
László Gyomaendrıd, Tóth Á. u. 4. szám alatti
lakos kérelmét támogatja, részére a
Gyomaendrıd, Tóth Á. u. 6. szám alatti földterületet 30 Ft/m2
vételár mellett eladja.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Andor Károly terület ügye
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta az elıterjesztést
vegyék le napirendrıl, miután azt az ágazatilag illetékes bizottság nem tárgyalta.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy az elıterjesztést bizottsági ülésre írásba nem vitték be, azonban a mezıgazdasági bizottság ülésén volt szó a használt piac ügyérıl.
A használt cikk piac elhelyezésével kapcsolatosan volt már
több elképzelés is. Szó volt arról, hogy esetleg az új piacon
kapna helyet a használtcikk kereskedelem is, majd késıbb a
testület úgy foglalt állást, hogy ezt a tevékenységet az
endrıdi vásártéren engedélyezi, miután az endrıdi vásártér
rendbehozatala megtörténik.
Megítélése szerint nem szerencsés ezt a használtcikk piacot ami jelenleg áldatlan körülmények között a fıtéren folyik olyan messze elvinni. Tudomásul kell venni azt, hogy a használtcikk piac mindig is a gyomai piac egy részét képezte, így
tehát a gyomai városrész lakóitól 7 km távolságra telepíteni
nem szerencsés megoldás. Azt sem szabad szemelıl téveszteni,
hogy a vásártéren való elhelyezés elıtt oda nyilvános WC-t
kell építeni, illetve ivóvizet kell biztosítani, valamint burkolt utat kell kiépíteni. Mindennek komoly anyagi háttere van.
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Korábban a képviselı-testület Andor Károly részére értékesített földterületet, azonban kikötötte, hogy azon a területen
használtcikk piacot nem létesíthet. Andor úr a napokban megkereste azzal, hogy az önkormányzat vonja vissza korábbi kikötését és engedélyezze a használtcikk piac létesítését. Amennyiben ehhez az önkormányzat hozzájárul, úgy a használtcikk piac
bevételének 50 %-át átadja az önkormányzatnak.
Továbbra is meggyızıdése, hogy a szóban forgó piacot nem szerencsés áthelyezni az endrıdi vásártérre. Hangsúlyozta, hogy
ebbıl a kérdésbıl nem szándékozik Gyoma-Endrıd ügyet csinálni,
de meggyızıdése, hogy álláspontja helyes.
Szeretı Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy az ügy a Mezıgazdasági Bizottság ülésén valóban felmerült. Elmondta, hogy
ezen az ülésen szó volt az endrıdi heti piac elhelyezésérıl
is, azonban kiderült az is, hogy az elmúlt évben e célra tartalékolt pénz az 1993. évi költségvetésben már nem szerepel. A
maga részérıl támogatta Andor Károly elképzelését.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint nem szabad
összekapcsolni a használt cikk piacot és a vásárteret. Egyetértett azzal, hogy meg kell oldani mind a vásártér, mind pedig
az endrıdi heti piac elhelyezését.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy mindhárom kérdést meg kell oldani, csupán a
sorrendiséget nem tudja meghatározni. Feltette a kérdést, hova
lett az elmúlt évben tartalékolt 1,5 millió forint.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy az endrıdi
heti piac elhelyezésének megoldását valóban fontosnak tartja.
Elmondta, hogy az elmúlt évben több alkalommal is tárgyaltak
az ÁFÉSZ-szel ez ügyben. Többször nézett ki úgy, hogy megoldás
születik, de valamilyen okból kifolyólag mindíg meghiusultak a
tárgyalások. Az ügy elbírálásánál figyelmébe ajánlotta a testületnek azt is, hogy olyan helyre kell a használtcikk piacot
telepíteni, amit a lakosság könnyen meg tud közelíteni.
Mindenki elıtt ismert, hogy az Andor telephelyig most kezdték
meg a kerékpárút kiépítését.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint, amennyiben a
bizottságok megfelelı tájékozódás után terjesztik az ügyet a
testület elé, akkor e hosszas vita elkerülhetı, és könnyebben
jutnak eredményre is. Egyetértett azzal, hogy ezt a kérdést
bizottsági elıkészítés után ismételten napirendre kell tőzni.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez a beruházás az önkormányzat-
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nak semmibe nem kerülne, viszont a piac kérdését megoldanák.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy ı
nem azért szólt, hogy a használtcikk piacot Endrıdre vigyék
át, csupán azt kívánta megjegyezni, hogy a bizottsági elıkészítés nem történt meg. Elmondta továbbá, hogy a Gyomaszolg
Kft.-vel folytatott elızetes tárgyalásokat az endrıdi vásártéren 3000 m2
terület burkolásával kapcsolatosan, azonban errıl még nem kívánt bıvebben beszélni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, mint területi képviselı amellett szólt, hogy az elıterjesztést a testület fogadja el.
Egyetértett azzal, hogy a használtcikk piacot nem szabad az a
vásártérre kivinni.
Hunya Lajos képviselı arra kért választ, hogy az endrıdi piac
kialakítására 1992. évben tartalékolt 1,5 millió forint mire
lett felhasználva?
Nagy Istvánné csoportvezetı a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy akkor, amikor a közalkalmazottak 13 havi illetményének
kifizetését tárgyalta a testület, elmondta, hogy azokat a céltartalékokat, amelyek felhasználásra intézkedés nem történt,
annak fedezetére használják fel. Hiszen mindenki tudja, hogy a
13. havi illetmény megfizetéséhez nem vett igénybe az önkormányzat hitelt.
Elmondta azt is, hogy természetesen ez az összeg meg van, hiszen az intézmények túlfinanszírozása 4,5 millió forint volt.
Tehát ezt az összeget a testület visszakövetelheti.
Dr. Valach Béla képviselı továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy az elıterjesztést vegyék le napirendrıl mindaddig, amíg az ágazatilag illetékes bizottság nem tárgyalja a
kérelmet meg.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy Valach
képviselı javaslatáról döntsenek.
Ennek megfelelıen a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-tetülete
29/1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete An-
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dor Károly kérelmében a döntést elhalasztja mindaddig, míg a Mezıgazdasági és a Városüzemeltetési Bizottságok az ügyben állást nem foglalnak.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Koleszár József biz. elnök
dr. Valach Béla biz. elnök
Bátori Gyula képviselı szavazatát indokolva elmondta, hogy az
ügy elnapolásával azért értett egyet, hogy minden tekintetben
törvényesen járjanak el, illetve ne legyen meg a lehetıség arra, hogy valamely képviselı, vagy érintett fél a Köztársasági
Megbízotthoz fordul.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a polgármester rendeljen el szünetet, és a két érintett bizottság a szünetben a kérelmet vitassa meg, majd tegyen javaslatot a testület felé az Andor ügyben.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a javaslattal egyetértve kérte, hogy mielıtt a bizottságok összeülnek, adjanak lehetıséget
Andor úrnak, hogy elképzelését ismertesse a testülettel.
A képviselı-testület Andor Károlynak szót adott.
Andor Károly a lehetıséget megköszönve elmondta, hogy a maga
részérıl a használtcikk piac kiépítését mindenképpen megkezdi.
Ha az önkormányzat a korábbi testületi döntésének azon kikötését, hogy a 316/1992./XII.15./ számú határozatával értékesítésre kijelölt területen ilyen tevékenységet nem folytathat
nem vonja vissza, úgy a már korábban is tulajdonát képezı területen valósítja meg elképzelését, de abban az esetben a bevételének 50 %-a nem fogja az önkormányzatot megilletni. Az
idı számára sürgetı tényezı, hiszen a piacot így vagy úgy de
április 1-ével megnyitja.
Mindezek elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester szünetet rendelt el.
Dr. Koleszár József és dr. Valach Béla bizottsági elnökök a
Mezıgazdasági és Városüzemeltetési Bizottságok tagjait ülésre
összehívta.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság
Andor Károly kérelmét megtárgyalta. Felkérte dr. Koleszár József bizottsági elnököt, ismertesse a bizottságok döntését.
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Dr. Koleszár József a mezıgazdasági bizottság elnöke elmondta,
hogy pozitív döntés született az összevont bizottsági ülésen.
Felkérte Kolohné Kulik Éva csoportvezetıt, ismertesse azt a
határozati javaslatot, amelyet a bizottságok a testület elé
terjesztenek.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı elmondta, hogy a bizottsági
határozat egyhangú szavazással született meg. A következı határozati javaslatot terjeszti a két bizottság a KépviselıTestület elé:
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
316/1992./XII.15./KT. számú határozatát vonja viszsza. Utasítsa a polgármestert, hogy a 6318 m2 területre vonatkozó adás-vételi szerzıdést kösse meg,
valamint Andor Károly Gyomaendrıd, Móricz Zs. u.
1/1. szám alatti lakossal használtruha piac mőködtetésével kapcsolatos szerzıdést kösse meg az összevont bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelıen.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a két bizottság által hozott határozati javaslatot.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag /15 fı/ egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
30./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a 316/1992.
(XII.15.) KT. számú határozatát visszavonja.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
a 6318 m2 területre vonatkozó adás-vételi szerzıdést
kösse meg, valamint
Gyomaendrıd, Móricz
Zs. u. 1/1. szám alatti lakossal használtruha piac
mőködésével kapcsolatos szerzıdést kösse meg.
Határidı: 1993. június 1.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester Csapó Gyuláné és társai telekvásárlási kérelmét tartalmazó elıterjesztésre tért rá. Ismertette, a Mezıgazdasági Bizottság megtárgyalta a kérelmet, azt
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támogatja, s ennek megfelelıen javasolta a képviselıtestületnek elfogadásra.
Hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag /15 fı egyetértı szavazatával/ elfogadta a határozati javaslatot, így a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
31./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
kérelmét támogatja, így:
-Csapó Gyuláné Gyomaendrıd Hantoskerti u. 17. szám
alatti lakos részére 8 m2 területet,
-Hegedős József Gyomaendrıd Micsurin u. 15/1.
szám alatti lakos részére 9,6 m2 területet,
-Kardos Ferencné Gyomaendrıd Áchim u. 5. szám
alatti lakos részére 12,4 m2 területet elad 800.Ft/m2 vételár mellett.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
az adás-vételi szerzıdéseket kösse meg.
Határidı: 1993. június 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a TiszamentiRegionális Vízmővek részvénytársasággá alakul át. Ennek megfelelıen az önkormányzat illetékességi területéhez tartozó belterületi föld értékét megvizsgálta a hivatal, s a vízmő által
jelzett árat alacsonynak tartotta. Ennek megfelelıen a határozati javaslatban már a hivatal által megállapított ár szerepel.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı ismertette, hogy ez a kérelem
nem került az illetékes bizottság elé az idı rövidsége miatt.
Ezért a sürgısségre való tekintettel kérte a testületet a kérelmet tárgyalja meg bizottsági határozat nélkül, s a földterület értékét a viszonylag reális áron fogadják el.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselı-
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testületnek, fogadják el a határozati javaslatot a reális, hivatal által megállapított árral.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
32./1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a TiszamentiRegionális Vízmővek által közölt 3736 hrsz.-on lévı
Ipartelep úti területének értékét 40.- Ft/m2-es áron
nem fogadja el. A hivatal által felértékelt területár 80.- Ft/m2, így a 7320 m2-es terület értéke
585.600.- Ft.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
a döntésrıl a Tiszamenti-Regionális Vízmővet értesítse.
Határidı: 1993. március 2.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy az 1993. évi
szúnyogirtási szerzıdést módosítani kell. Az önkormányzat fix
áron kötött szerzıdést a ROVÉRT Kft.-vel, azonban az ÁFA törvény miatt az irtószerek és az üzemanyag ára megemelkedett, s
ezért kérik az önkormányzatot, hogy költségemelkedésüket ismerje el, s minimum 50 %-os arányban kompenzálja, ami 45.000.Ft-ot jelentene számunkra.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, a tárgyalások során megfogalmazódott, ha nem támogatja az önkormányzat a költségemelkedésüket, akkor a mentesítési területet csökkentenék le. Amennyiben elfogadja, akkor változatlan területen történik szúnyogirtás. Ezt a tevékenységet a hivatal részérıl Megyeri István ellenırzi, aki felszáll a géppel, s megnézi mekkora mennyiségő
anyagot töltenek bele, s leszálláskor mennyi marad meg.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök felvetette, hogy egyáltalán ez a szúnyogirtás hasznos-e, van-e eredménye. Talán meg
kellene bízni szakembereket ennek vizsgálatával.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassák a ROVÉRT Kft.-t 45.000.- Ft-tal, így
nem csökkentik a mentesítési területet.
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A javaslatot a képviselı-testület elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
33./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a ROVÉRT Kft.
kérelmét támogatja. A 45.000.- Ft-ot a vállalkozók a
végszámlában érvényesítsék. A Képviselı-Testület fedezetként az általános tartalékot jelölje ki.
Továbbá a Képviselı-Testület utasítja a jegyzıt,
hogy az 1993. évi költségvetési rendelet módosítását
terjessze a testület elé.
Határidı: 1993. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı a rendelet módosításáért
Dr. Frankó Károly polgármester a szerzıdés
módosításáért.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a REKLINE STÚDIÓ üzleti ajánlatát. Hozzátette, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport
és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elutasításra javasolta az ajánlatot.
Kruchió Lajos képviselı felvetette, nem kellene elutasítani
ezt az ajánlatot, hanem tájékoztatni kellene ıket, hogy az önkormányzatnak 38.000.- Ft áll rendelkezésére az ez évi költségvetésbıl, s akkor ne adjanak csak 300 példányt.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, talán ilyen kis példányszámban nem csinálják.
Csorba Csaba jegyzı javasolta, ezzel a lehetıséggel élni kell,
mivel a városnak nincs ilyen kiadványa. Ez nagy baj különösen
azért, mivel közeledik az EXPO.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye az volt, hogy adják
oda a stúdiónak a 38.000.- Ft-ot, s bízzák rájuk hány példányt
adnak érte.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felvetette, nem azonos funkciójú a Gyomaendrıdi Nyár programfüzet, s a stúdió által elkészítendı könyv, mivel az egész évre szóló kalauz.
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Nagy Istvánné pü. csoportvezetı úgy vélte, elgondolkoztató ez
a dolog, hiszen a programfüzetet nem tudjuk 38.000.- Ft-ból
összeállítani. Lehet, hogy megjelenik a stúdiónak ez a könyve,
s akkor a vállalkozók többsége biztos abban fog hirdetni, s
nem a programfüzetben.
Dr. Kovács Béla képviselı felhívta a figyelmet arra, hogy a
nyomdai költségek igen magasak, s talán 30 ezer forint csak
egy reklám kibetőzésére elég. A másik dolog pedig a stúdió
megbízásával kapcsolatban az, hogy jó lenne tudni mire adjuk
oda a pénzt.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy napolják el ezt a dolgot a következı testületi ülésig. Addig további tárgyalásokat folytatnak Hornok Ernıvel, aki tegye meg ismételten javaslatát, s ennek megfelelıen térjenek vissza rá.

Ezzel a javaslattal a képviselı-testület egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
34./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
ajánlatával kapcsolatos döntést elhalasztja a
következı testületi ülésig.
A Képviselı-Testület megbízza a polgármestert, folytasson további tárgyalásokat a stúdió képviselıjével, Hornok Ernıvel, s a márciusi testületi ülésre
ismételten terjessze a testület elé.
Határidı: 1993. március
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a SIKÉR GMK tejadagoló automata
üzemeltetése iránti kérelmére tért rá. Javasolta a képviselıtestületnek, járuljon hozzá ennek az automatának az üzemeltetéséhez, mivel így a lakosság olcsóbban jutna tejhez, nem beszélve a tej minıségérıl.
A határozati javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
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35./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a SIKÉR GMK.
tejadagoló automata üzemeltetésére irányuló kérelmét
támogatja, a tejadagoló automatát a gmk.-nak üzemeltetésre biztosítja.
A Képviselı-Testület a Piacfejlesztési Alapítvánnyal
az együttmőködési szerzıdést megköti.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést, amely a GYOMASZOLG KFT. ügyvezetı igazgatójának bérfejlesztésérıl szól.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy szeretett volna
beszámolót hallani a kft. 1992. évi mőködésérıl, s azután szavazta volna meg a bérfejlesztést jószívvel.
Szeretı Béla pü. bizottsági elnök támogatta a Hangya Lajosné
által mondottakat, de úgy vélte a kettıt nem szabad összevenni. A Városfenntartó Bizottság ezt megtárgyalta, s javasolta
elfogadni. Ezt most nyugodtan meg lehet szavazni úgy összegszerően, mint a személyt illetıen.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke ismertette,
hogy a kft.-nél ezek a kifizetések a saját forgalmukból tevıdnek össze, továbbá a fizikai állomány már megkapott 20 % bérfejlesztést. Javasolta a képviselı-testületnek, támogassák ezt
a bérfejlesztést.
Nagy Mária mőszaki csoportvezetı elmondta, hogy a kft. a következı testületi ülésre elkészíti beszámolóját.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassák az ügyvezetı igazgató 25 %-os bérfejlesztését.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
36./1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a GYOMASZOLG
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KFT. ügyvezetı igazgatója részére 25 %-os bérfejlesztést, azaz 50.000.- Ft/hó munkabért határoz meg
1993. január 01. napjától.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a Selyem úti útépítéssel kapcsolatos elıterjesztés következik. Kérte az ezzel kapcsolatos
véleményeket.
Szeretı Béla pü. bizottsági elnök érdeklıdött afelıl, hogy a
két magánszemélynek kifizetendı összeg hol szerepel költségként, mivel ha ezt gyakorlatilag elfogadjuk, akkor 718.980.Ft kiadás.
Nagy Mária mőszaki csoportvezetı ismertette az útépítésekre 10
millió forint került betervezésre, s ebbıl fedeznék ezt a kiadást.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke ismertette,
hogy a Selyem úti útépítésre pályázat is folyamatban van.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
37./1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
Békéscsaba, Árpád sor 90/1. szám alatti lakostól a tulajdonát képezı 5532 m2-es földterületet 60.- Ft/m2es vételár mellett megvásárolja.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
az adás-vételi szerzıdést Zöld Jánossal kösse meg.
A Képviselı-Testület utasítja továbbá a polgármestert, hogy
Deszk, Rákóczi u. 15.
szám alatti lakossal a 60.- Ft/m2-es áron folytasson
tárgyalásokat, lehetıség szerint kösse meg az adásvételi szerzıdést a 6451 m2-es földterületre.
Határidı: 1993. április 30.
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Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester rátért a következı elıterjesztésre, amely Hankó Faragó Mihály lakásvásárlási kérelmét tartalmazza. Felkérte Kolohné Kulik Éva csoportvezetıt, szóban
tegye meg kiegészítését.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı ismertette, azért került az A
alternatívába az, hogy a felértékelt árral ismét terjesszék a
testület elé, hogy lássák, van-e értelme eladni a lakást.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy többször kérte már Hankó
Faragó Mihály ennek a lakásnak a megvásárlását, azonban az iskola ragaszkodott a lakáshoz, s ezért el lett utasítva a kérelem. Az iskola most úgy nyilatkozott, hogy nem tart rá igényt.
Jelenleg érvényben vannak azok a lakásügyi jogszabályok, amelyek eléggé kötötté teszik az ingatlan értékesítést, pl. figyelemmel kell lenni arra, hogy 10 éven belül történt e felújítás vagy sem, s ennek megfelelıen történik a ténylegesen
fizetendı összeg megállapítása.
Továbbá korábban szerepelt ez a lakás az egyházi ingatlanok
átadása során, jelenleg azonban úgy néz ki, az egyház a
pénzbeni támogatás mellett foglalt állást.
Dr. Kovács Béla képviselı úgy vélte, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az önkormányzatnak tetemes összeget kellene
ráfordítani erre az épületre, amely 10 - 20 év alatt sem fog
megtérülni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök mőszaki szakvéleményt kér a
lakás állapotáról.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta elfogadni a határozati javaslatot.
A Képviselı-Testület egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
38./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete utasítja a
polgármestert, hogy Hısök útja 38. szám alatti ingatlant értékeltesse fel, s a felértékelt árral ismét terjessze a Képviselı-Testület elé.
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Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester a Futball Club támogatásával
foglalkozó elıterjesztésre tért rá. Kérik, támogatásukat
egyösszegben kapják meg februárban. Ha most ezt a pénzt nem
kapják meg, akkor el sem tudnak indulni ebben a bajnokság második szakaszában.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye az volt, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság kompetenciája lett volna ez a dolog. Továbbá a költségvetés sanyarúságát ismerve gyanús, hogy a második félévben lesz
még másfél millió forint kérelme.
Szeretı Béla pü. bizottsági elnök elmondta, hogy ezt az anyagot a jegyzı úrhoz továbbította a Futball Club, s úgy került a
Pénzügyi Bizottság elé, hogy a Kulturális Bizottságnak nem
volt ülése. Ez az elıterjesztést azért született meg, mivel
eddig idıarányosan kapta meg a club a támogatást, de most ahhoz, hogy végig szerepelni tudjanak a tavaszi bajnokságban, ez
az összeg szükséges nekik.
Nagy Istvánné pü. csoportvezetı ismertette, ez egy pénzügytechnikai dolog, nem pedig szakmai. Tulajdonképpen ezt nem is
kellett volna testület elé vinni, mert egy elfogadott költségvetésen belül akár februárban is adhatja a támogatást a hivatal. Azért lett a testület elé terjesztve, mivel nem lehet
tudni, hogy esetleg a következı félévben nem jönnek e újabb
támogatási problémával elı, s nem mertük vállalni, hiszen a
testület joggal kérdezhette volna, miért lett már februárban
kifizetve a támogatás. Valóban fennáll annak a veszélye, hogy
a második félévben nem fog mőködni a club, de legyen ez szakmai kérdés, s a Kulturális Bizottság vizsgálja meg a club mőködését szakmailag is, városi szempontból és annak alapján tegyen a testület elé elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök örült annak, hogy a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta az ügyet, s nem a Kulturális Bizottság,
mivel az a mővelıdési ügyekkel igen elfogult javaslatokat ad.
Az elıttünk lévı javaslat egy objektív vélemény, s fontos benne, hogy megpróbál kiutat mutatni a továbblépéshez. Egyetértett a tárgyalás módjával és az elıterjesztéssel.
Vass Ignác a Futball Club képviseletében elmondta, hogy 1992
novemberében odaadták a költségvetésüket tájékoztató jelleggel
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a pénzügyi csoportnak, azonban a költségvetés tárgyalása során
egyik bizottsági ülésre sem kaptak meghívást, ahol el tudták
volna mondani gondjaikat. A tavalyi évben 1,4 millió forint
támogatást kaptak vállalatoktól, vállalkozóktól ahhoz, hogy a
csapatot tudják szerepeltetni. Összesen négy millió forint
kellett a fennmaradásukhoz. Az idén az ÁFA miatt jelentısen
megemelkednek a kiadásaik. Ebben az idıszakban képtelenség támogatókat találni. Ígéretet tett, hogy megpróbálnak mindent
megtenni.
Dr. Kulcsár László képviselı a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság javaslatát kielégítınek tartotta.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a bizottsági javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
39./1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a gyomaendrıdi
Futball Club kérését figyelembe véve a Club részére
az 1993. évi támogatásból 1.506 E Ft-ot 1993. március 31-ig, 300.000.- Ft-ot 1993. második félévben engedélyez kiutalni.
A Képviselı-Testület javasolja a Club Vezetésének a
költségvetési egyensúly javítása érdekében, hogy
-a belépıjegyek árát már a tavaszi
forduló kezdetekor 40 és 70 Ft-ra változtassák,
-tegyenek intézkedést bevételeik növelésére, kiadásaik csökkentésére,
-alkalmazotti létszámukat csökkentsék, vagy közhasznú munkavégzéssel oldják
meg a foglalkoztatást.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a támogatás kiutalásáról intézkedjen.
Határidı: 1993. március 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

66

Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a Gyomai Szülıföld Baráti Kör támogatási kérelemmel fordult a képviselıtestülethez. Ezt a kérelmet a Kulturális, Oktatási, Sport és
Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság megtárgyalta, s
10.000.- Ft-os támogatást javasol, amelynek forrásául a polgármesteri alapot jelölte meg.
Az eredeti kérelem szerint a baráti kör 50.000.- Ft-ot kért,
mivel azonban /egyéb forrás hiányában/ a polgármesteri alapot
jelölték ki ennek forrásaként, így 10.000.- Ft támogatás látszott reálisnak, ha figyelembe vesszük a tavalyi évben ezen
alapból kifizetett támogatásokat. Továbbá a baráti kör ingyen
termet kapott.
Szeretı Béla pü. bizottsági elnök felvetette, hogy már nem
elıször történt meg, hogy valamely bizottság forrásként a polgármesteri alapot jelölte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a polgármesteri alap önállóan kijelölhetı pénzeszköz.
Továbbá emlékeztette a testületet arra, hogy korábbi testületi
ülésen 20 vagy 25 E forintot adtak egy kiadvány megjelenéséhez. Ehhez viszonyítva nem megfelelı ez a 10.000.- Ft. Lehet,
hogy ezzel megsértjük ezt a most induló baráti kört, hiszen
ekkora összeggel mit tud kezdeni.
Dr. Kovács Béla képviselı felvetette, hogy a polgármester úr
ajánlotta fel a bizottságnak ezt a lehetıséget, mivel az nem
talált forrást erre a célra. Minden további nélkül egész nagy
összeget javasolt volna a bizottság, de mivel csak ez az egy
lehetıség volt, így 10.000.- Ft-ban egyeztek meg.
Dr. Valach Béla javasolta, minısítsék át ezt az elıterjesztést
tájékoztatónak, s a testület tudomásul veszi.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
a polgármesteri alapból 10.000.- Ft-ot felajánl a Gyomai Szülıföld Baráti Kör részére.
A képviselı-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul
vette.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, van még egy elıterjesztés, amelyet a testületi ülés elıtt osztottak ki, a tárgya
Vízügyi Alap pályázat.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy ez a pályázati kiírás a
tegnapi nap folyamán érkezett, kötött a benyújtási határideje,
március 10. Ezért nem volt választási lehetıség, s így sürgısségre való hivatkozással került a T. Képviselı-Testület elé.
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Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselı-testület a pályázat benyújtásával egyhangúlag
egyetértett.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
40./1993./II.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a következı beruházásokkal:
Beruházás megnevezése:

Önkormányzati saját forrás:
(ezer Ft)
1994. év

Szennyvízcsatorna
-

Blaha utca és térsége
Népliget
Besenyszeg
Csókási
Hısök-Bajcsy-Kazinczy utcák

Szennyvíztisztítótelep

17.200
4.000
6.800
5.000
6.500
10.000

Ezen beruházások megvalósítására - az ütemezés szerint - a költségvetési rendeletében a pénzügyi fedezetet biztosítja.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
a Vízügyi Alap pályázatot nyújtsa be.
Határidı: 1993. március 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a képviselık
megkapták a féléves munkaterv programot. Kérte a testületet
fogadják el.
A képviselı-testület a munkaterv programot elfogadta.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a bizottsági elnököket, március 10-ig adják le beszámolójukat a bizottságuk munkájáról.
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Felhívta a figyelmet, hogy az EXPO-val kapcsolatos feladatok
ellátásra bizottságot kell létrehozni. Úgy gondoltuk, hogy a
bizottsági elnökök képviselik igazán a Képviselı-Testületet.
Javasolta a Képviselı-Testületnek, járuljon hozzá az EXPO Bizottság létrehozásához, melynek tagjaiként a bizottsági elnököket jelöljék ki.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
41./1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az 1996-ban
megrendezendı EXPO-val kapcsolatos feladatok ellátásra EXPO-Bizottságot hoz létre. Ezen bizottság
tagjainak a bizottsági elnököket jelöli ki.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
május elsejével megindul a város helyi autóbusz-közlekedése.
Két darab 3-4 éves jó minıségő IKARUS autóbusz kerül a Tímár
Lajos vállalkozó tulajdonába, amelyek megvásárlásához a város
adott hitelt.
Szeretı Béla pü. bizottsági elnök érdeklıdött afelıl, hogy
gazdaságossági számítást végzett e a hivatal.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy plusz támogatást nem folyósítanak, a jegyárak a 93-as évben nem emelkednek. A kétmillió forint vonatkozásában a következı években vissza kell
térni. Ennek megfelelıen történt a szerzıdés megkötése.
Dr. Kovács Béla képviselı meghívót adott át a jelenlévıknek,
miszerint 26-án Keleti György volt ezredes, országgyőlési képviselı biztonságpolitikai, honvédelmi kérdésrıl fog tájékoztatót adni ebben a helyiségben.
Gellai József alpolgármester felvetette, hogy a mai testületi
ülés anyaga szemet gyönyörködtetı, a SZMSZ elıírásainak megfelelı, köszönetét fejezte ki azoknak, akik résztvettek ebben a
munkában.
A szolnoki TELECOOP KFT., amely a városban szervezi a kábeltelevíziós rendszert, február 28-ig meghosszabbította a határ-
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idıt, addig még a régi áron, tehát 15.000.- Ft-ért lehet bevezetni.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, dr. Szerb Györgyné meglátogatta és megkérte arra, hogy tolmácsolja kérelmét, ami már
szerepelt bizottság elıtt, s akkor ott elutasították. A doni
áttörés 50 éves évfordulója alkalmából kegyeleti ünnepséget
szeretnének rendezni, amelyre meghívná Dr. Habsburg Ottót. Ez
a képviselı-testületnek nem kerülne pénzébe, mindenféle
szponzori lehetıséget biztosítana.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, dr. Szerb Györgyné
több ízben megkereste, felkérte arra, hogy írjon egy levelet
dr. Habsburg Ottónak, amelyben hívja meg Gyomaendrıdre a doni
katasztrófa 50 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepség
sorozatra. Azonban több neves személyiség meghívását is kérte.
Úgy kért meg, hogy írjam meg a leveleket, s majd szerez szponzorokat, tehát semmi garancia nem volt arra, hogy ki fogja finanszírozni ezt az ünnepséget. Továbbá a város nem tudna megfelelı szállodát biztosítani ezen személyeknek.
A Kulturális Bizottság ezt a dolgot tárgyalta, azonban nem
utasította el, csak nem találta ezt biztos dolognak, mivel egy
személy kezdeményezése volt, s nem a református egyház, valamint a lakosság sem kereste meg ezzel a kéréssel. Végülis városi keretek között úgy vélték meg lehetne tartani egy istentiszteletet, misét a hısök emlékére, amely megoldható lenne.
Azonban ilyen nagyságrendben felvállalni nem lehet, hiszen a
lakosság is jogosan tenné fel a kérdést, kinek a pénzébıl csináltuk. Ezt ismertette dr. Szerb Györgynével, s megkérte, hogy
hozzon egy névsort, amely tartalmazza ki mennyi összeggel járul hozzá. Hiszen nem lehet megtenni, hogy a város mostani
költségvetésébıl ígéretet tegyenek. Erre dr. Szerb Györgyné
úgy döntött, megkeresi az egyházat.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy nem tudott errıl ilyen
észletesen.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzátette, az ügy apropóján is érdemes lenne elgondolkozni, tudniillik a doni katasztrófa nem
kifejezetten csinnadrattás ünneplésre alkalmas. Nem biztos,
hogy a lakosságban jóindulatot váltana ki, fıleg azok körében
nem, akik hadifogságban voltak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javaslata az volt, hogy teljes erkölcsi támogatásról biztosítsa ıket a testület.
Dr. Frankó Károly polgármester szavazásra bocsátotta dr.
Valach Béla javaslatát.
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A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
42./1993./II.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete dr. Szerb
Györgyné kezdeményezését, amely a doni katasztrófa
50. évfordulójának megünneplésére irányul, erkölcsileg támogatja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Kulcsár László képviselı érdeklıdött afelıl, mi lett a
hangversenyzongora sorsa.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, a zongora árát
170.000.- Ft-ban jelölték meg, azonban pár nap múlva Sághi Attila ismertette, hogy 220.000.- Ft, így nem került megvásárlásra, mivel nincs rá keret.
Csorba Csaba jegyzı ismertette az elmúlt héten itt járt az Állami Számvevıszék és vizsgálatot tartott. A Szervezeti Mőködési Szabályzattól kezdve, a munkaköri leírásig mindent megnéztek. Összességében jó eredménnyel zárult a vizsgálat, említésre méltó negatívumot nem talált. Ezt a jelentést meg fogjuk
küldeni a bizottsági elnököknek.
Dr. Frankó Károly polgármester hozzászólás, bejelentés nem lévén megköszönte a megjelentést és a testületi ülést bezárta.
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