Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
4/1993.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március
18-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Báthori Gyula, Hangya Lajosné,
Hornok Lajosné, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Megyeri László jegyzı helyettes, Balog
Károlyné, Gellai Attiláné, Kolohné Kulik Éva,
Nagy Istvánné, Nagy Mária, Pápai Pálné, Uhrin
Zoltánné csoportvezetık, Szujó Györgyné
kirendeltségvezetı,
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, a sajtó képviselıjét, valamennyi megjelent érdeklıdıt. Elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülésre azért
került sor, mert a városnak vannak olyan pályázatai, amelyek
benyújtási határideje március 20.
Jenei Bálint, Hornok Béláné képviselık jelezték, hogy nem tudnak a testületi ülésen résztvenni. Hiányzik továbbá Kruchió
Lajos és Hunya Lajos képviselık. Jelezte késését dr. Kovács
Béla, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, dr. Valach Béla és
Martinák Csaba képviselı. A testület 10 fıvel határozatképes.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Balázs Imrét és dr. Farkas Zoltánt jelölte ki.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, mely szerint bejelentéseket tárgyal meg a testület. A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett. Ezek után átadta a szót az alpolgármestereknek.
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Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy Beinschrót úr,
a Körösi Mőhely fıszerkesztıje telefonon tájékoztatta, hogy
Endrıdön a Déryné Mővelıdési Házban 24-én szerdán 18,00 órakor
lesz egy irodalmi est, ahol a Jász-Kunság folyóirat szerepel
vendégként, s felkért, hogy a képviselı-testületet erre az
irodalmi estre tisztelettel hívjam meg.
Gellai József alpolgármester tájékoztatta a testületet arról,
hogy a köztársasági megbízottól megérkezett a válasz a tájékoztatást kérı levelére. Röviden elmondta, hogy mi késztette
ıt a levél megírására.
A Közalkalmazotti törvény elıírja, hogy a közalkalmazottak
széles rétegét érintı kérdésekben az érdekegyeztetést le kell
folytatni, illetve a Belügyminisztérium adott ki egy szakmai
közleményt, amely felhívta a figyelmet az önkormányzati költségvetés intézményi szakszervezetekkel történı egyeztetés
szükségességére. A Képviselı-testületi ülésen elmondta az aggályait, illetve azt megelızıen próbált egyeztetni a jegyzı
úrral, de nem jutottak eredményre. Ezért írt február 8-án a
Köztársasági Megbízotthoz.
Az általa írt, illetve a kapott levél a jegyzıkönyv melléklete.
A levelek felolvasása után csupán annyit tett hozzá, hogy reméli a sajtóban a polgármester úr kiigazítással fog élni, illetve, hogy a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalától fog
helyesbítı választ kapni.
Dr. Frankó károly polgármester hangsúlyozta, hogy nem kíván
kiigazító cikket megjelentetni a sajtóban az üggyel kapcsolatosan. Továbbra is fenntartja azon véleményét - hangsúlyozta,
hogy az egész sajtó cikk nem volt szerencsés a városra nézve.
/Dr.Kovács Béla képviselı megérkezett./
Elmondta, hogy Kolohné Kulik Éva csoportvezetıvel részt vettek
a THERMÁL INVEST RT közgyőlésén. Igaz, hogy az RT. csıdeljárást kezdeményeztek, azonban a szálloda építésére apportként
bevitt terület nem veszett el. Miután a szindikátusi szerzıdésben rögzítve van, hogy amennyiben a szálloda nem jön létre,
úgy néhány év múlva az apportált terület visszaszáll a városra.
Mindezek után néhány szóval értékelte a Március 15-i ünnepséget.
A jövıben mindenképpen el kell gondolkodni azon, hogy a fıteret hogyan fogják kialakítani, illetve kicsit nagyobb szervezést igényelt volna ez az ünnep.
Bejelentette, hogy április 1-étıl a gyomai használt-cikk piac
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az Andor-céghez kerül ki.
/Hangya Lajosné bizottsági elnök megérkezett./
Elmondta továbbá, hogy a Fı út menti fák rongálói megkerültek,
az anyagi kár 35 ezer forint lett.
Miután több bejelentés nem volt, így a testület áttért a napirendek tárgyalására.
Közmőtársulások támogatásáról szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Nagy Mária csoportvezetıt szóbeli kiegészítésének megtételére.
Nagy Mária csoportvezetı a következı kiegészítéseket javasolta a tervezetbe beépíteni.
1. A közmőtársulás támogatását csak úgy kaphatja meg a társulás, ha a saját erı fedezetét biztosítja.
2. Be kellene szabályozni a benyújtási határidıt. A bizottság
1993. évre a május 1-ét javasolja, a további évekre célszerő
lenne a költségvetési terv készítés kezdetéig, legkésıbb novemberig.
3. A 6. § ki kellene egészíteni, hogy a tényleges bekerülési
költségrıl köteles elszámolni. Itt a Hivatal csak azokat a
költségeket fogadja el, amit hivatalosan igazolnak.
4. A 4. §-hoz, hogy a folyósítás megkezdése egy bizonyos munka
készültségi fokának megléte után lehetséges.
Dr. Frankó Károly polgármester feltette a kérdést, hogy egyáltalán ennyi módosítás hallatán célszerő-e most vitát nyitni a
tervezeten, vagy a 23-i ülésre ismételten napirendre tőzik,
illetve vissza adják-e bizottságnak?
Gellai József az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke úgy gondolta, hogy a rendelet szellemén ezek a kiegészítések nem változtatnak.
A biztosíték beépítését mindenképpen célszerőnek tartotta. A
maga részérıl szerette volna, ha a képviselı-testület a kiegészítésekkel együtt elfogadná a rendelet-tervezetet, éppen az
idı csúszása miatt.
Pocsaji Zsolt képviselı amellett foglalt állást, hogy a tervezetet ne fogadja el a testület. Nem tartotta helyesnek a rendelet-tervezet 4. §-át, hiszen az a képviselı-testületet kizárja a támogatások odaitélésébıl. Ilyen fontos ügyet nem
szabad egyetlen bizottság hatáskörébe utalni.
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Nagy Mária csoportvezetı nem tartotta célszerőnek a hatáskör
testületnél tartását.
Gellai József bizottsági elnök úgy érezte, hogy eddig sem volt
e téren probléma, tehát nem tudja, miért ne lehetne ezt a hatáskört továbbra is a bizottságnál tartani.
Megyeri László fımunkatárs hangsúlyozta, hogy ha már rendeletben szabályozza a támogatás odaítélésének formáit, akkor
célszerő ezt olyan formában megalkotni, amely mindenki számára
egyértelmő és világos.
Nagyon fontos, hogy a rendeletbıl a lakosság számára egyértelmővé váljon milyen alaki követelményekkel, hova kell benyújtani a kérelmeket. Ha a bizottság hatásköre lesz a támogatás
megítélése, akkor célszerő azt is szabályozni, hogy milyen
feltételeket kell figyelembe venni a mérlegelésnél. A tervezet
szerint a bizottság saját belátásán múlik, hogy kinek, milyen
támogatást ad. Ez azért lényeges, mert ha fellebbezésre kerül
a sor, akkor e feltételek hiányában a testület nem tudja kellıen mérlegelni, hogy jogos volt-e a kérelem elutasítása.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett Pocsaji képviselıtárs javaslatával, miszerint a támogatás odaítélésének jogát a
testület megtartsa magának. Ezek a társulások olyan fontos városfejlesztési feladatokat oldanak meg, amelyek valóban az
egész város érdekeit szolgálja, így ennek odaítélése természetes, hogy a testület hatásköre marad.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozta, hogy amennyiben ez a
rendelet megszületik, akkor a támogatás odaítélése kötelezı,
amennyiben a társulás a pályázási feltételeknek megfelel. Éppen ezért ragaszkodik a maga részérıl ahhoz, hogy a rendeletben a benyújtási határidı rögzítve legyen. Ez évre vonatkozan
külön rendelkezéssel utalni lehetne arra,hogy amennyiben ez
évben nagyobb igény merül fel a lakosság részérül, mint amenynyire fedezet van, úgy csak abban az esetben lehetséges a támogatás odaítélése,ha külön forráskijelölés is történik.
Dr. Kovács Béla képviselı szintén egyetértett Pocsaji képviselı javaslatával.
Dr. Kulcsár László egyetértett azzal, hogy egy ilyen rendeletnek igen behatároló szerepe van a város arculatának fejlesztésében. Véleménye szerint is helyes úgy rendelkezni, hogy a támogatások odaítélését a testület hatáskörébe hagyni.
Szeretı Béla bizottsági elnök szintén azzal értett egyet, hogy
a tervezetet vissza kell adni az illetékes bizottságnak.
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Dr. Farkas Zoltán alpolgármester úgy ítélte meg, hogy ez súlyos politikai kérdés is, hiszen az emberek ezzel nagyon sokat
foglalkoznak, információt cserélnek.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasotla a
testületnek - az elhangzottak alapján -, hogy a rendelettervezetet adják vissza az illetékes bizottságoknak átdolgozásra, melyet a 23-i ülésre ismételten be lehet terjeszteni.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással - 12
igen szavazattal - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
43/1993./III.18./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmőtársulások önkormányzati támogatásáról szóló
rendelet-tervezetet visszaadja átdolgozásra az
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak.
Határidı: 1993. március 23.
Felelıs : Gellai József biz. elnök
/Dr. Valach Béla és Martinák Csaba képviselık megérkeztek, a
jelenlevı képviselık száma: 14 fı./
Vízgazdálkodási ágazati pályázatok benyújtása
Nagy Mária mőszaki csoportvezetı ismertette, hogy az elmúlt
évben a képviselı-testület elhatározta, a szennyvíz beruházásokkal kapcsolatban pályázatokat nyújt be. Tavaly is nyújtottunk be pályázatot, azonban nem nyertünk. Ebben az évben már
egyszer a 40. számú határozattal hozzájárult a testület, de
abban a határozatban 1994-re ütemezte a beruházásokat, a vízügyi alap 1995. és 1996. évekre kéri benyújtani a pályázatát.
Ennek megfelelıen kell a korábbi határozatot módosítani a határozati javaslatnak megfelelıen.
A második határozati javaslat a céltámogatásokról szól, ezt
tavaly a testület szintén jóváhagyta, azonban a kormány nem
bírálta el, visszaküldték, újból kell pályázni.
A harmadik határozati javaslat javításra szorul, mivel itt
minden terület szerepel, holott csak a Csókási, Népliget és
Tisztítótelepre szeretnénk környezetvédelmi alap benyújtani,
itt tudjuk indokolni a felszíni vizek védelmét, a többinél nem
szorosan függ össze.
Amennyiben a testület határozatával megerısíti ezeket, s esetleg nyerünk, de azt mondják akkor, hogy nincs rá pénz, abban
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az esetben nem jár kötelezettséggel.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı felvetette, ez azért is
lényeges, mivel a céltámogatást április 23-ig újból be kell
nyújtani 1993-ra. Ebben az évben már három olyan pályázat indul, amelyet a költségvetés nem tartalmaz. A céltámogatási
kormányrendelet szabályozza a benyújtást is, elképzelhetı,
hogy szerepeltetni kell az olyan beruházásokat 1993 indulással, ami 1994-ben indul, mert így fogják elbírálni egységesen
a céltámogatást. Az más kérdés, ha esetleg a pénzügyi teljesítés átnyúlik az 1994-es évre. Ne legyen aggálya a testületnek,
hogy három olyan beruházás is szerepel ez évben induló beruházásnak, igaz kevés összeggel, mivel az elképzelhetı, hogy csak
1994-ben történik a pénzügyi teljesítése.
Dr. Kulcsár László képviselı kérdése az volt, ez a saját forrás milyen tételeket foglal magában?
Nagy Istvánné pü. csoportvezetı ismertette a költségvetésben a
Blaha, Besenyszeg és a Szennyvíztisztítótelep szerepel, ez kimondottan önkormányzati pénzösszegként. Lakossági befizetést
az ez évi költségvetésünk nem tartalmaz, mert nem volt a tervezés során világos, hogy a lakossági befizetések mit takarnak. Az utolsó részben szerepel lakossági befizetés, de ez bizonytalan számítási összeg, erre nem tudok garanciát vállalni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök meglátása az volt, ha melléállnak ezeknek a beruházásoknak, akkor a lehetısége megvan a
megvalósításnak. Ha most elutasítjuk, akkor nem valószínő,
hogy az elkövetkezı idıszakban tudunk lépni benne. Ez kötelezettséget nem jelent csak a lehetıséget nyitja meg. A megindulás függ a lakossági támogatástól, az Önkormányzat pénzügyi
kondícióitól és az elnyert pályázatok mennyiségétıl. Ha most
benyújtjuk a pályázatokat, megindulhat a lakossági szervezés
is, s jövıre már konkrét adatokat ismerünk, mire számíthatunk
a lakosság kasszájából, valamint az önkormányzati támogatásokat is ismerjük.
Dr. Kulcsár László képviselı úgy vélte, ezen pályázatok elbírálását is el kellene napolni a következı testületi ülésre,
mivel az elızı rendelet-tervezet ehhez kapcsolódik, s annál
így jártunk el, ezt a kettıt szinkronba kellene hozni. Továbbá
a határozati javaslatban meg vannak nevezve területek, ahol
ezeket a bıvítéseket elvégzik, akik a rendelet megjelenése
után pályáznak, már nem esélyegyenlıséggel pályáznak.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, hogy nem társulási forma, hanem önkormányzati beruházás.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök ismertette, pályázni csak
vízügyi engedéllyel és teljes tervdokumentációval lehet. A
felsorolt területeken pilanatnyilag ez megvan. Ha tavaly lett
volna 15 millió forintja a városnak, hogy megterveztesse az
egész város területére, akkor tényleg csak döntés kérdése, melyiket referáljuk. Úgy vélte, legalább a tervezést a közpénzbıl meg kell csinálni, ha megvan utána lehet pályázni. A rendeletet és a pályázatot két külön dolognak tartotta. Végezetül
példákkal alátámasztva hozzátette, hogy teljes esélyegyenlıséget nem lehet garantálni.
Dr. Kulcsár László képviselı felvetette, az elızıleg elıttünk
lévı rendelet-tervezet eldönti, milyen esély mellett lehet utca társulásos konstrukcióban fejleszteni a közmőveket az utcákban. Ez a határozati javaslat azonban elıre behatárol területeket. Ugyanakkor ez a rendelet testületi döntési jogkörbe
telepíti ennek az elbírálását, a kettı ellentmond egymásnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök összefoglalta, miszerint két
lehetıséget lát, vagy mellé állnak annak, ami van, vagy figyelmen kívül hagyjuk azt az elvégzett tervezési munkát, s
egyenlıen indul az egész város. Azonban nem látja feloldhatatlan ellentmondásnak azt, hogy elvégzik azon területek bıvítését, amelyek már kész tervvel rendelkeznek.
/Hornok Lajosné képviselı megérkezett. Így 15 fı a testületi
tagok száma./
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy a rendezı elvek és
a kollektív bölcsességre való figyelem felhívásnak szánta felvetését. Nem tartaná ésszerőnek, hogy lemaradjon e miatt bármely régió. De azt figyelembe kell venni, hogy a képviselıtestületnek a lakosságot egyenrangúan kell képviselnie.
A továbbiakban támogatta a határozati javaslatokat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök emlékeztette, hogy volt egy
koncepció annak idején, mely szerint az egész város területét
megpróbálják lefedni szennyvíz-vezetékkel, ez anyagiak hiányában nem megvalósítható. A városfejlesztés lehetıségei 40 %-ra
lettek megnyírbálva. Javasolta, a határozati javaslatokat fogadják el.
Nagy Istvánné pü. csoportvezetı ismertette, a Képviselıtestületnek a nyár folyamán el kell dönteni, hogy 1995-ben
akar-e szennyvízcsatornát építeni vagy sem. 1994 januárjában,
februárjában engedélyes tervnek kell lennie, hogy 1995-re be
tudjuk adni a céltámogatást.
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Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint ahhoz, hogy ezt a
problémát meg tudjuk oldani, pénz szükséges.
A tisztítótelepet ki kell bıvíteni, mivel ha nem lesz mőködıképesre átalakítva, akkor nem lesz hozzá vízügyi engedély.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök úgy vélte a tisztítótelep
természetes, hogy bele van véve, hiszen az az egész várost
szolgálja. Akkor amikor kész helyzetben vagyunk, s egy jó tervezés elindult, inkább azon kellene gondolkodnunk, miért nem
tudjuk felgyorsítani azokat a tervezési munkákat, amelyekre
feltétlenül szükség van. Azért nem tudjuk, mert nincs rá pénz.
Így kérte a Városfenntartó Bizottság elnökét, amennyiben bevételek lesznek földterületekbıl stb. azon pénzösszegek kerüljenek a tervezési munkákhoz. Dr. Kulcsár László felvetésével
egyetértett, de úgy gondolta ezt a kész helyzetet ki kell
használni. Javasolta a képviselı-testületnek, támogassák ezeket a pályázatokat, a határozati javaslatokat fogadják el.
Megyeri László fımunkatárs felvetette, esetleg megoldható lenne az, hogy ilyen pályázati formában megkezdıdne azokban a régiókban, ahol még terv sincs, s lakossági erıforrás igénybevételével kezdıdne meg a tervezési munka.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök ezzel messzemenıkig egyetértett, csak itt nem 1-2 évrıl van szó, hanem esetleg 4-6 éves
átfutása van. Nem valószínő, hogy a lakosság felvállalja azt,
hogy készíttessék el a terveket, de nem lesz konkrét idıpont
meghatározva arra, hogy a város mikor tud a költségvetésbıl
erre szakítani. Végezetül hozzátette, minden tervezési munkát
és minden áthidaló megépítését fel kell vállalnia a városnak.
Dr. Frankó Károly polgármester úgy vélte, a város szennyvízhálózatát tovább kell fejleszteni. Nem Gyomaendrıdöt jelölték ki
a Körös Maros Nemzeti Park székhelyéül, de a Környezetvédelmi
Minisztérium messzemenıkig akceptállta azt a pályázatot, amely
Svájcba ment ki, továbbá azt, ahogy a város a környezetvédelemmel törıdik /szennyvíz, rend, tisztaság./
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint 10-15 évben kell
gondolkodni. Vigyázni kell arra, hogy a fejlesztések a város
területén egyenlıek legyenek, ne fejlesszenek esetleg az egyik
területen mód nélkül, viszont a mindenkori teherbíró képességet mindenképpen figyelembe kell venni.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye is az volt, hogy a
jövıben a tervdokumentációkat egyensúlyba kell hozni.
Javasolta a képviselı-testületnek, támogassák a Vízügyi Alap

74

támogatásra benyújtandó pályázatot.
A képviselı-Testület a javaslattal egyhangúlag - 15 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
44/1993./III.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a
tisztítótelep bıvítésével és a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztı beruházási programmal. A program
megvalósulása érdekében
támogatásra pályázatot nyújt be az alábbiakban:
A Képviselı-Testület egyetért a Besenyszeg, Blaha
utca és térsége, Népliget, Csókási, HısökBesenyszeg-Kazinczy utcák által határolt területeken
épülı csatornahálózat 104.850.- Ft + ÁFA és a tisztítótelep bıvítése 41.000 ezer Ft + ÁFA költségő önkormányzati beruházással és a Vízügyi Alap támogatás
20 %-os mértékét alapul véve saját forrásként a 80
%-ot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az
éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: 1993. március 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, támogassa a céltámogatási támogatásra benyújtandó
pályázatot.
A Képviselı-Testület a javaslattal egyhangúlag - 15 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
45/1993./III.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a
tisztítótelep bıvítésével és a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztı beruházási programmal. A program
megvalósulása érdekében
támogatásra
pályázatot nyújt be az alábbiakban:
A Képviselı-Testület egyetért a Besenyszeg, Blaha
utca és térsége, Népliget, Csókási, Hısök-Kazinczy
utcák által határolt területen épülı csatornahálózat
104.850 ezer Ft + ÁFA költségő önkormányzati beruházással és a céltámogatás 30 %-os mértékét alapul véve saját forrásként a 70 %-ot a beruházási adatlap

75

szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja, és a tisztítótelep bıvítése
41.000 ezer Ft + ÁFA költségő önkormányzati beruházással és a Céltámogatás 50 %-os mértékét alapul véve saját forrásként az 50 %-ot a beruházási adatlap
szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: 1993. április 14.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, fogadják el a harmadik határozati javaslatot is,
mely szerint a Környezetvédelmi Alap támogatására benyújtandó
pályázat mellett foglalnak állást.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag - 15 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
46/1993./III.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a
tisztítótelep bıvítésével és a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztı beruházási programmal. A program
támomegvalósulása érdekében
gatásra pályázatot nyújt be az alábbiakban:
A Képviselı-Testület egyetért a Népliget, Csókási
területen épülı csatornahálózat 18.750 ezer Ft + ÁFA
és a tisztítótelep bıvítése 41.000 ezer Ft + ÁFA
költségő önkormányzati beruházással és a Környezetvédelmi Alap támogatás 30 %-os mértékét alapul véve
saját forrásként a 70 %-ot a beruházási adatlap szerinti ütemezésben az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
Határidı: 1993. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Külterületi villamoshálózatok felújítása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést. A felszámolás alatt lévı Béke Mgtsz. által értesített ingatlan tulajdonosoknál az áramszolgáltatás megszőnik,
ugyanis a tsz már nem fogja tudni biztosítani. Ezért válna
szükségessé 1200 méter hosszúságú vezeték átépítése.
Kérte a képviselı-testületet támogassák ezt az elıterjesztést.
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A képviselı-testület egyhangúlag - 15 igen szavazattal - támogatta az elıterjesztést, s ennek megfelelıen a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
47/1993./III.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete benyújtja pályázatát a külterületi villamoshálózatok felújítására.
A bekerülési költség 50 %-ának pénzügyi fedezetét
biztosítja.
Az új vezetékek elkészültével az érintett ingatlan
tulajdonosok részére csak az ingatlanra esı 50 %-os
költségek megfizetése /Önkormányzat felé/ után szolgáltat a TITÁSZ elektromos áramot.
A költségek megfizetésére részletfizetési kedvezményt adhat a Képviselı-Testület az ingatlan tulajdonosának anyagi helyzetére tekintettel.
Határidı: 1993. március 20.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester tolmácsolta a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola köszönılevelét, amelyet a képviselı urak is megkaptak.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a 3. sz. Általános Iskolában nagyon rossz körülmények vannak. Március 24-én szerdán
nyílt napot tart az iskola, s erre tisztelettel meghívja a
képviselı urakat.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı ismertette, a szennyvíz
beruházásnál a céltámogatás finanszírozási rendszere is megváltozott, mostmár csak arra adnak támogatást, amelyet számlával dokumentálunk. Ezért kérte a testületet, hatalmazzák fel a
polgármester urat, a továbbiakban is ideiglenes pénzeszköz átadással legyenek finanszírozva a megállapodások, annak érdekében, hogy a beruházás ne szakadjon meg.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, bízzák meg azzal, hogy a beruházási költségek
megelılegezésére, a munkák elıkészítésére a vállalkozók részére ideiglenesen adjon át pénzeszközt, s errıl a megállapodást
kösse meg velük.
A Képviselı-Testsület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
48/1993./III.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a szennyvíz
beruházási költségek megelılegezésére, a munkák elıkészítésére a vállalkozók részére ideiglenesen adjon
át pénzeszközt, s a pénzeszköz átadásáról a megállapodást kösse meg a vállalkozókkal.
Határidı: 1993. április 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Hornok Lajosné képviselı megköszönte a GYOMASZOLG Kft. helytállását a februári hófúvásnál.
Kovács Mihály a mozgáskorlátozottak egyesületének képviseletében kérte, hogy számukra helyiséget biztosítson az Önkormányzat, vannak vidéki tagok, akik esténként nem tudnak a Mővelıdési Központban megjelenni, mivel nem lehetséges a visszautazás. Így egy olyan helyiségre lenne szükségük, ahol berendezhetnének egy irodát, s ott fogadhatnák egész nap az egyesületi
tagokat.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı ismertette, ez ügyben a jegyzı
úrral tárgyaltak Stef Istvánnal, s a Mezıgazdasági Bizottság
1993. március 16-i ülésén szerepelt elıterjesztésként. Stef úr
úgy nyilatkozott, az ún. Német Kaszinó tulajdonba adását kérik, amely a Fı út 172. szám alatt található. Ezt a hadirokkantak volt székháza a Kisréti Kaszinó lebontása miatt cserébe
kérik, ellenérték nélkül. Az épületen kívül még 100 hold földet is kérnek az Önkormányzattól, melyet a Horthy-korszak adományozott a Hadirokkantaknak. Azonban az említett épületet a
MEDOSZ bérli. A bizottság úgy foglalt állást, hogy tulajdonba
nem adja, mert nincs rá kötelezve az Önkormányzat, de bérleményként a MEDOSZ-szal közös megegyezés alapján bérelhetik.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Kovács Mihály urat,
hogy Kolohné Kulik Éva csoportvezetıvel vegye fel ez ügyben a
kapcsolatot.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı emlékeztette a tisztelt Képviselı-Testületet, az elızı ülésükön létrehozták az EXPO ügyekkel foglalkozó bizottságot, meg is tartotta elsı ülését, amelyen olyan téma vetıdött fel, amelyhez a testület jóváhagyása
szükséges. Ismertette, öt település Békésszentandrás, Mezıtúr,
Szarvas, Túrkeve és Gyomaendrıd közösen adnak be pályázatot az
EXPO-ra. Ehhez készítenek egy 20-25 perces filmet, amelynek
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költsége településenként durván 100.000.- Ft. A testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy ehhez a filmhez hozzájárulhassunk. Természetesen számítunk a vállalkozók támogatására,
mely valószínőleg csökkentené az említett összeget.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, járuljanak hozzá ennek a filmnek az elkészítéséhez, a tartalék terhére.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
49./1993./III.18./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 100.000.- Fttal hozzájárul az EXPO-val kapcsolatos film elkészítéséhez.
A Képviselı-Testület utasítja a polgármestert, hogy
keresse meg a vállalkozókat a film elkészítéséhez
szükséges összeghez való hozzájárulással kapcsolatban.
Továbbá a Képviselı-Testület felkéri a Pénzügyi és
Ellenırzési Bizottságot, hogy a vállalkozók esetleges felajánlásai és a tényleges bekerülési költség
közötti különbség fedezetére tegyen javaslatot.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel üdvözölte Deme
Zoltán országgyőlési képviselı urat, s átadta a szót.
Deme Zoltán országgyőlési képviselı köszöntötte a képviselıtestületet. Elmondta, hogy szeretné a képviselı-testülettel
szorosabbra főzni a kapcsolatot a felmerülı problémák megoldásában, összefogásra lenne szükség. Az elsı bizonyos törvényalkotási folyamatában, mint ennek a körzetnek a képviselıjét sok
tekintetben megismerték, önálló indítványai voltak a parlament
elıtt. Reményt lát arra, hogy Gyomaendrıd város bizonyos finanszírozási lehetıséget szerezzen.
Kérte a Képviselıket keressék fel egész konkrét ügyekkel. Úgy
látta, képviselınek és Önkormányzatnak szorosan együtt kell
mőködnie. A következı választásokkal kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy szeretne gyomaendrıdi képviselıt
látni az Országgyőlésen, mivel két egyenlı város Gyomaendrıd
és Szarvas.
Sérelmezte azt, hogy a legutóbbi gyomaendrıdi fogadóóráján 1
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személy jelent meg.
Elmondta, félnek attól, hogy a munkanélküliség még nagyobb
lesz. Ez a jelenlegi társadalom nem készíti fel a munkanélküliségre az embereket. Ismeri Gyomaendrıd problémáit, a tönkrement cipıipart, a termelıszövetkezetek felszámolását.
Kérte az észrevételeket, javaslatokat.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy hiányolta a
képviselı-testület a képviselı urat. A gyomaendrıdi lakosság
is hozzájárult Önnek a Parlamentbe juttatásához. Egy országgyőlési képviselınek nagyobb esélye van arra, hogy megoldjon
problémákat. Valóban nem sok érdeklıdı állampolgár jelenik meg
a fogadóóráin, de errıl nem a testület tehet. Azonban felkérte, ha mód és lehetıség van rá, akkor látogassa meg a testületi üléseket.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, hogy az oktatásban remélték, a rendszerváltással talán jobban ki lesznek emelve kormányszinten. Az általános iskolák a kormányzat által beosztott
normatívákból mőködni nem tudnak, s ezért részben a középiskoláktól csípik le a hiányzó összegeket, vagy máshonnan, máshogyan. A nyáron jött egy olyan pénzügyi rendelkezés, hogy mind
a már mőködı vagy most beinduló 6 és 8 osztályosoknak az általános iskola korosztályig, tehát 14 éves korig az általános
iskolai normatívát adja, holott nyílvánvaló ezek már az adott
gimnáziumokban tanulnak, az ott E, F és egyéb kategóriás és
bizonyos bérbesorolással megáldott pedagógusok tanítják ıket.
Következésképpen ezeknél az intézményeknél a pedagógusok nagyon sok plusz munkát felvállalnak, de kevesebb pénzt kapnak.
Adott esetben a nemzeti alaptanterv kapcsán, a képviselı úr
felvetné a problémát, hogy egyrészt nem lehet kijönni a megállapított normatívából, másrészt pedig a 6 és 8 osztályosoknak
a sorsa megoldódna. Országosan nem olyan sok ilyen pedagógus
van, s nem olyan nagy pénzösszeget jelent költségvetésnek.
Deme Zoltán országgyőlési képviselı elmondta, az egyházi iskolák esetében is ez a probléma. Az Önkormányzat egy szándéknyilatkozatban azon állásponton volt, hogy az egyházi intézményt
is ugyan úgy fogja támogatni, mintha városi iskolaként mőködne. Azonban ez az önkormányzat részérıl csak szándéknyilatkozat maradt. A Mővelıdési Miniszter erıfeszítéseit ismeri ezzel
kapcsolatban, a pedagógus lobbinál nem létezik, ami erısebb
lenne.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke megköszönte
azt a közbenjárást, amely segítségével a Bethlen G. Mezıgazdasági Szakközépiskola állami támogatásban részesült. Érdeklıdött afelıl, tervezi e a koalíció egyrészt az elmaradott tér-
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ségeknek a telekproblémáit valami olyan megoldással javítani,
amely alapján megkülönbözne a Dunántúl és a Tiszántúl, ugyan
miért szükséges teljesen egyenlı szinten tartani a két térséget, mivel így semmi esély nincs arra, hogy saját lábán megálljanak az elmaradott térségek.
Továbbá az elmúlt 40 év alatt óriási erkölcsi romlás érte a
magyar társadalmat a munkanélküliség kialakulásával. Ennek a
talpra állításával ez a jelenlegi munkanélküli segély finanszírozási rendszer nem segít. Talán egy célzott, szükségmunka
végzésére lehetne ugyanazt a munkanélküli segélyt kifizetni,
talán az erkölcsi romlás nem lenne ilyen nagy.
Továbbá úgy vette észre, jelenleg ebben az országban az ifjúsággal nem foglalkoznak. Egy megszokott stádiumból, tehát amikor van egy hivatalos rendszer, abból nehéz átállni alulról
jövı szervezkedésre. Ha jelenleg 10 gyerek összeáll, hogy csinál egy klubot, nem tudja a bizottságunk finanszírozni.
Deme Zoltán képviselı ismertette az elmaradott térségek finanszírozására sok elképzelés van. Vannak próbálkozások alföldi
térség fellendítésére. Úgy látja, ezt a kérdést hathatósan
csak elkülönített állami pénzalapokkal lehetne megoldani. Megnyugtató, hogy vannak, akik látják ennek a lehetıségét.
A munkanélküliség finanszírozási kérdésének köre egy kényszerpálya, természetesen ezt másképp kellene ezt intézni. Jelen
pillanatban úgy látja, a kormányzatnak ennyi ereje van, hogy
ezt a rendkívül adminisztratív problémát nem tudja másképp kezelni. Talán ennek az évnek a második felében ez a kérdéskör
többé-kevésbé rendezıdni fog. A magyar államnak van olyan felhalmozott kemény valuta készlete, amelynek egy része fel lesz
szabadítva. A második félévben az infrastruktúra fejlesztés
beindul, amely majd sok munkanélkülit le fog kötni.
A harmadik felvetésre elmondta, csupán az ifjúság szervezkedésén múlik. Szarvason létrehozták egyházi közösségben a Sziklát.
Ha valaki létrehoz egy ifjúsági közösséget, akkor az bejegyzésre kerül, s ezek után pályázhat a társadalmi szerveknek
juttatandó pénzeszközökbıl való támogatásra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök érdeklıdött afelıl, hogy az
infrastruktúra fejlesztésével mi lesz a várható koncepció. Jelen pillanatban az eddigi 50 %-os céltámogatások lecsökkentek
30 %-ra, de kibıvült a vízügyi alappal, mely pályázatunkkal
mindenhol elutasítást kaptunk. Konkrét támogatását szeretnénk
kérni a pályázatunk támogatásában.
Deme Zoltán képviselı elmondta, hogy a kormányzat lehetıségeit
a mindenkori költségvetési helyzet határozza meg. Elképzelhetınek tartja, hogy ismét lesz 40-50 %. Lehetetlennek tartja,
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hogy mindent elutasítsanak fıleg Gyomaendrıd térségében. Ha
nem válik be a vízügyi alapnak ez a funkcionálása, akkor mindenképpen vissza kell hogy álljon a régi rendszer. Kérte, hogy
ezeket a pályázatokat a város juttassa el hozzá, s megpróbálja
megkeresni ezzel kapcsolatosan a megfelelı személyeket.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a felajánlott segítséget. Végezetül megköszönte Deme Zoltánnak, hogy meglátogatta a képviselı-testületi ülést.
Ezek után megköszönte a képviselıknek a részvételt, ismertette, hogy a következı testületi ülést 1993. március 23-án tartják, majd az ülést bezárta.

K. m. f.
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