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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. április
30-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné,
Hunya Lajos, Jenei Bálint, Kruchió Lajos,
Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Istvánné, Nagy Mária, Kolohné
Kulik Éva, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltségvezetı, Megyeri László fımunkatárs,
önkormányzati intézmények vezetıi, gazdasági
egységek, pártok és társadalmi szervezetek képviselıi, az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselı-testület tagjait, a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy a képviselı-testület 13 fıvel határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítıinek dr. Farkas Zoltán és
Gellai József alpolgármestereket jelölte ki.
Ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit. A múlt héten Békéscsabán jártak Varga Gyulánéval, ahol
tárgyalásokat folytattak Dr. Szabó Ferenccel az endrıdi városrészen található régészeti leletek védetté nyilvánításával
kapcsolatban. Dr. Szabó Ferenc az alábbiakat ígérte. Amennyiben a lakosság összegyőjti a leleteket, abban az esetben a múzeum segítséget nyújt azok lezsőrizésében, s fentiek alapján
tesz javaslatot arra, hogy mit nyílvánítson a város védettnek.
A múlt vasárnap az egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezésével kapcsolatban az egyeztetı bizottság állásfoglalását tárgyalta meg az egyházi tanács. Ugyanis a Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium a pénzbeni kártalanítást támogatja, s ennek
megfelelıen a megállapodásokat módosítani szükséges. A Római
Katolikus Egyház mindkét településrészen az ingatlanok termé-

szetbeni visszaigénylésérıl lemond, s ezért pénzbeni kártalanítást kér. Abban egyezett meg a két egyházközség, hogy az Október 6. lakótelepen 4 vagy 6 tantermes általános iskolát építenek, amely ökumenikus lenne.
Ezek után tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Fı úton
lévı butiksornál lévı megállni tilos táblák azért kerültek kihelyezésre, mert a butikokhoz érkezı gépkocsik úgy álltak meg,
hogy zavarták az ott lévı gyalogos átkelıhelyen közlekedık
biztonságos átkelését. Tehát ezért kerültek oda azok a táblák,
s helytelen a Szóbeszéd legutóbbi számában megjelent azon állítás, hogy a polgármester úr kérésére kerültek kihelyezésre.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester ismertette, az elmúlt héten
Hódmezıvásárhelyen juhászversenyen vettek részt a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskolával, ahol jó kapcsolatokat
próbáltak kiépíteni. Jelen volt Raskó György, aki az ÁVÜ Igazgató Tanácsának tagja. Az ı segítségével van egy kis reményünk
arra, hogy az iskola megkaphassa a ványai és ladányi út találkozásánál lévı birtokot. Annak megszerzésével megoldódna a
kollégiumi gond is.
Szavazatszámláló bizottságok kiegészítése, póttagok választása
Dr. Frankó Károly polgármester mindezek után rátért az elsı
napirendi pontra. Felkérte Csorba Csaba jegyzıt, az elıterjesztést szóban egészítse ki.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztésben megtalálhatók azok a jogszabályi hivatkozások, amelyek alapján ezt a
rendkívüli testületi ülést meg kellett tartani. Tulajdonképpen
arról van szó, hogy május 21-én társadalombiztosítási képviselık választására kerül sor. A szavazatszámláló bizottságokat
ki kell egészíteni, amelynek az utolsó határideje április 30.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy az elıttük szereplı
listában módosítani kell a 2. sz. szavazókört, ugyanis Csapó
Gyula helyett Rajkó Sándornét javasolta felvenni. Értelem szerint ennek megfelelıen kell módosítani a határozati javaslatot
is.
Dr. Frankó Károly polgármester - mivel hozzászólás nem volt javasolta a képviselı-testületnek a határozati javaslatot a
jegyzı úr által felvetett módosítással fogadják el. Tagként
szerepeljen a határozatban Rajkó Sándorné Áchim utca 4. szám
alatti lakos.

A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 13 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
100/1993./IV.30./ számú határozata

A 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
tornaterem építésére vonatkozó pályázat
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a képviselıtestületet, az elmúlt ülésen hoztak egy határozatot az ipari
iskola tornaterem építésével kapcsolatban. Az a határozat nem
az írásos anyagon alapult, hanem a minisztérium tájékoztatása
alapján, amely szóban hangzott el. Kiderült azonban, hogy akkora alapterülető tornateremre nem adnak olyan összegő támogatást. Az Önkormányzat részére a 27 millió forint nagy terheket
róna. Ezért került újra elıterjesztésre, s itt már kisebb területő tornaterem szerepel. Abban egyetértettünk, hogy szükség
van erre a tornateremre, annál is inkább, mivel a Római Katolikus Egyház tervei között szerepel, hogy oda általános iskolát épít, s így annak is szüksége lenne a teremre.
Dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök érdeklıdött afelıl, milyen
funkciót lát el ez a tornaterem?
R. Nagy János iskolaigazgató ismertette, ennél a kisebb teremnél a küzdıtér nagysága csökkent.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, a határozati javaslatot fogadják el a következı
módosításokkal.
A határozati javaslat 3. pontjában a 40.494 eFt összeget
33.136 eFt-ra, a 17.299 eFt összeget 9.941 eFt-ra javasolta
módosítani.
A képviselı-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
101/1993./IV.30./számú határozata
1.

2.

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
egyetért a 617. sz. Ipari Szakmunkás- és Cipıipari
Szakközépiskola tornaterem építésének céltámogatással megvalósuló 40.494 eFt összköltségő önkormányzati beruházással. A képviselı-tetület saját forrásként 27.240 eFt-ot - a Beruházási adatlap szerinti
ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben
biztosítja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat KépviselıTestülete a 617. sz. Ipari Szakmunkás- és Cipıipari Szakközépiskola tornaterem építésének
céltámogatással megvalósuló 33.136 eFt össz3

3.

költségő önkormányzati beruházással egyetért.
A Képviselı-Testület egyetért azzal, hogy a saját forrás kiegészítésére 9.941 E Ft CKK támogatásra pályázatot nyújtson be a polgármester.
A Képviselı-Testület saját forrásként 9.941 E
Ft-ot - az Egyszerősített beruházási adatlap
szerinti ütemezésben - az éves költségvetési
rendeletben biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete ezzel egyidejőleg 91/1993./IV.15./számú határozatát visszavonja.

Határidı:1. pont vonatkozásában:1993.június 10.
2. pont vonatkozásában:1993.május 10.
3. pont vonatkozásában: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Céltámogatás benyújtása Idısek Háza férıhely létesítésére
Dr. Frankó Károly polgármester rátért az Idısek Háza férıhely
létesítésére céltámogatás benyújtásával foglalkozó elıterjesztésre.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, a költségvetésben szerepel a
szociális otthon kialakításának normatívája. Azért került késıbb a testület elé, mert az engedélyeztetési eljárással voltak bonyodalmak. Maga a testület azt átminısíthette volna magát a Szállást biztosító részt, szociális otthonná, azonban
ehhez nem lettek volna tervek, s nem lettek volna meg az
Á.N.T.SZ. engedélyei. Sikerült egy olyan terv megoldást kialakítani, ami viszonylag mőszakilag elfogadható, az átalakítás
költségei is elfogadhatóak, s az Á.N.T.SZ. számára is megfelelı volt, s ennek alapján engedélyezi a szociális otthon kialakítását. Azonban ezek elkészülte után nem volt testületi ülés,
s ezért testületi határozat nélkül került benyújtásra a céltámogatási pályázat. A képviselı-testületnek arról kell döntenie, támogatja-e a pályázatot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzátette, nem a mi hibánk,
nem az iskolavezetés hibája, hogy újra kellett tárgyalni ezt a
pályázatot, hanem a minisztériumé, mivel a pályázat abszolult
szakszerőtlen meghirdetése eredményezte ezt.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek támogassa a pályázat benyújtását, fogadják el a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 13 igen sza4

vazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
102/1993./IV.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete egyetért a 25
férıhelyes Idısek Háza kialakításának céltámogatással történı megvalósulásával, 2.350.000.- Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-Testület saját forrásként a beruházási
adatlap szerint 1.410.000.- Ft-ot az 1993. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidı: a pályázat benyújtás kiegészítésére:
1993. június 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
.Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, a tervezett testületi ülések a hónap második keddjén lesznek, a nem tervezett,
rendkívüli testületi ülés a hónap utolsó keddjére esik.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, április 23-án
11 céltámogatásra és 6 céltámogatást kiegészítı keretre nyújtottunk be pályázatot. Ha nem nyerünk más alapból, sem pénzügyi alapból sem céltámogatást kiegészítı keretbıl, akkor
1994-ben közel 70 millió, 1995-ben 38 millió forint saját erı
van kijelölve.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy a helyi autóbuszjárat május 1-tıl beindul, amely még csak próbajáratként közlekedik.
Ezért kérte, ha valakinek problémája lesz az autóbusz közlekedéssel kapcsolatosan, jelezzék a mőszaki csoportnál.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke ismertette,
a Körösökön levonult árhullám segítségével sikerült feltölteni
a a Németzugi, a Torzsási holtágat. Nem sikerült viszont vizet
vinni a Kecsegésbe. Eddig olyan holtágakat említettem, amelyekhez nincs tápcsatorna, meg kell majd építeni.
Dr. Frankó Károly polgármester felvetette, lomtalanítás volt
áprilisban, s úgy vélte meggondolandó a negyedévenkénti lomtalanítás kérdése.
Jenei Bálint képviselı felvetette, hogy a lomtalanítás során
maradtak ki kupacok, amelyeket nem szállítottak el. Továbbá jó
lépésnek tartaná, ha bevezetnének egy átalányt a köztisztaságra, s úgy mindenkinek elszállítanák a szemetét. Egyenlıen fi5

zetne minden állampolgár, mivel jelenleg az a helyzet áll
fenn, hogy sokan több ezer forintot kiadnak a kukákért, s mások pedig a lomtalanítást várják meg.
Hornok Lajosné képviselı felhívta a figyelmet a Polányi Máté
utcára, ahol sorozatosan nem került elszállításra a szemét.
Nagy Mária mőszaki csoportvezetı ismertette, a közeljövıben
elszállítják az otthagyott lomot.
Dr. Frankó Károly polgármester mivel más hozzászólás nem volt,
így megköszönte a megjelenést, s a testületi ülést bezárta.
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Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

Gellai József
hitelesítı
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