Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. augusztus
10-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos,
Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Kolohné Kulik Éva, Nagy Istvánné, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó
Györgyné kirendeltségvezetı, Megyeri László fımunkatárs.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a tisztelt képviselıket és valamennyi megjelentet.
Megállapította az ülés határozatképességét, jelen volt az ülésen 12 fı /Hornok Lajosné képviselı késıbb érkezett/. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte dr. Kovács Béla és dr. Valach
Béla képviselıket.
Ezt követıen az alábbi napirendre tett javaslatot, mely javaslatot a testület elfogadott.
1./

Sportcsarnokkal kapcsolatos költségvetés elfogadása
/aminocell lebontása, elszállítása, megsemmisítése/

2./

Néhány aktuális bejelentés

A napirendek tárgyalása elıtt elmondta, hogy a Mővelıdési Központ igazgatói állására kiírt pályázatra két pályázat érkezett
a határidın belül, míg a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi állására egy pályázat érkezett. Tájékoztatta a tisztelt képviselıket az Igazfalvai R.M.D.Sz.-szel folytatott levelezésérıl,
mely alapján az önkormányzat képviseletében egy késıbbi - határon való könnyebb átkelés idején - idıpontban fognak kiutaz- 253 -

ni.
Tájékoztatta továbbá a testületet arról, miszerint a Református Presbitérium kérelemmel fordult az önkormányzathoz a templom külsı felújításának támogatására. A polgármesteri alap
terhére 100.000 Ft támogatásra tettem ígéretet. Emellett ígéretet tettem arra - mondta, amennyiben az 1994. évi költségvetésben lehetıség lesz rá, további támogatást biztosítunk a
munkák befejezéséhez.
Az új piac átadásának tervezett idıpontja szeptember 1-10. között lesz. A napokban lesznek az utolsó forgalomtechnikai
egyeztetések.
Miután sem az alpolgármesternek, sem a képviselıknek nem volt
napirend elıtti bejelentése, áttértek a napirendek tárgyalására.
Sportcsarnokkal kapcsolatos költségvetés elfogadása
Dr. Frankó Károly polgármester az írásos elıterjesztés kiegészítéseként a jegyzıkönyv mellékletét képezı szakvélemény
részletet ismertette a testülettel. Tájékoztatta továbbá a
képviselıket, hogy a Kecskemétre elszállított anyagból tovább
hasznosítható kémiai elemeket kivonva fogják tovább szállítani
az aminocellt Dorogra. A kivont anyagok értéke némileg csökkenteni fogja a költségeket.
Amennyiben a tisztelt képviselı-testület úgy dönt, hogy biztosítja a hiányzó 3 millió forintot a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelıen, úgy a munkákat meg lehet kezdeni.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint végleges megoldásra kell törekedni.
Balázs Imre képviselı szintén támogatta a határozati javaslat
elfogadását. Javasolta, hogy a hivatal vegye fel a kapcsolatot
a környezetvédelmi hivatalokkal, hátha kapható támogatás a
környezetszennyezı anyag eltávolítására.
Dr. Frankó Károly polgármester a felvetésre elmondta, hogy
természetesen az említett hivatalokat megkeresték. Az általuk
adott tanácsok, útmutatások figyelembe lettek véve.
Hunya Lajos képviselı hozzászólásában hangsúlyozta, megítélése
szerint a csarnok helyreállítását el kell halasztani, az épületet be kell zárni. A képviselı-testület nem vállalhatja fel,
hogy esetleg hitel felvételére kényszerüljön a 3 millió forint
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biztosítása érdekében. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezzel
még nem oldódik meg teljes egészében a csarnok ügye, további
pénzráfordítást fog igényelni.
Emlékeztette a tisztelt jelenlévıket arra, hogy az endrıdi mozit bezárta a testület azért, mert nem volt rendtábilis a mőködése, szintén az endrıdi bölcsödét zárta be azért, mert mőködése nem volt gazdaságos. Ha Endrıdön lehet intézményeket
bezárni, akkor a gyomai részen is be lehet zárni egy olyan intézményt, amire eddig még csak költeni kellett, eredményt nem
mutatott fel.
Javasolta, hogy a kérdésben névszerinti szavazással döntsön a
képviselı-testület.
Dr. Kovács Béla képviselı továbbra is fenntartotta azon véleményét, miszerint a gyermekeknek meg kell teremteni a lehetıséget az egészséges testnevelésre. Az, hogy a csarnok még nem
mutatott fel eredményt, nem lehet figyelembe venni, hiszen még
az önkormányzat sem biztosította a mőködéséhez szükséges feltételeket.
/Hornok Lajosné képviselı megérkezett./
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint is biztosítani kell
a fedezetet az aminocell eltávolítására. Elgondolkodtatónak
tartotta, hogy magas szintő szakértık sem mondták ki ezidáig
egyértelmően az aminocell felhasználhatatlanságát. Ha kezdettıl fogva kellı tájékoztatást, szakvéleményt kapott volna a
testület, akkor a korábbi döntéseket is annak megfelelıen hozta volna meg. Megítélése szerint nem szabad ebbıl politikai
ügyet csinálni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elismerte a munka elvégzésének szükségességét, azonban a felelısséget meg kell vizsgálni.
A szakvéleményben foglaltak szerint a záróréteg elhelyezése
utáni további formaldehid képzıdés oka a fóliaréteg felhelyezésének hiányosságaira vezethetı vissza.
A felelısségrevonás felett nem szabad elsiklani.
Bátori Gyula képviselı szerint célszerő lett volna az anyagban
szerepeltetni a helyreállítás további költségigényét is.
Nem értett egyet azzal, hogy végleges megoldás mellett kell
most dönteni, illetve azzal sem, hogy a csarnokot a gyerekek
szempontjából mindenképpen használhatóvá kell tenni. Nemzedékek nıttek fel tornacsarnok nélkül. Egyetértett a névszerinti
szavazással, azonban a döntéshez szükséges a további költségek
ismerete is.
Szeretı Béla bizottsági elnök egyetértett ugyan a felısség ki-

- 255 -

vizsgálásával, azonban a határozati javaslat elfogadását is
javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt képviselıket a Mőszaki Egyetem szakemberei által tett helyreállítási javaslatra. Az akkori szakvélemény szerint a párazáró réteg
elhelyezése mellett a tetıtér gépi szellıztetését is meg kellett volna oldani, de ez utóbbi költségkímélés miatt elmaradt.
Sajnos a képviselı-testület döntését is mindig befolyásolja a
költség tényezı.
Hangya Lajosné bizottsági elnök szintén egyetértett a határozati javaslattal. Ugyanakkor megítélése szerint a csarnokot
csak akkor szabad ismételten megnyitni, ha a szükséges további
munkák is el lettek végezve, illetve szakemberek mondanák meg,
mik azok a munkák, amiket a biztonságos üzemeltetéshez el kell
még végeztetni. Mint szülı akkor tudná nyugodt lelkiismerettel
engedni gyerekeit a sportcsarnokba.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, valóban további anyagi forrásra lesz még szükség, hiszen az
aminocell eltávolítását követıen a tetıtér szellıztetését meg
kell oldani a páralecsapódás miatt. Egyetértett azzal, hogy a
korábbi felelısségrevonások elmaradása a szakértı véleményekbıl adódott.
Sajnos az ÉMI nem írta le egyértelmően azt, hogy az aminocell
felhasználása nem volt szakszerő, technológia hiba történt a
munka elvégzése során.
Véleménye szerint az aminocell eltávolítása után a csarnokot
ismét üzembe lehet helyezni, és az üzemelés tapasztalatai
alapján lehet a további lépéseket megtervezni, illetve megkezdeni.
Krcuhió Lajos képviselı javasolta a testületnek, hogy a határozatban kerüljön be az is, miszerint a sportcsarnokot a hiányzó hıszigetelés és gépi szellıztetés mellett meg kell próbálni üzemeltetni, illetve ha szükséges, úgy annak pótlásáról
az 1994. évben gondoskodni kell.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az elızı javaslattal egyetértve javasolta a testületnek, hogy bízzák meg a Pénzügyi Ellenırzı, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottságokat a sportcsarnok kapcsán történt intézkedések, stb. kivizsgálásával, az
esetleges felelısségrevonásra történı javaslattétellel.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után javasolta
a testületnek, hogy a dr. Valach képviselı úr által tett indítványt fogadják el. A határozat a bizottságoknak az októberi
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testületi ülésig kell végrehajtani.

A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve 12 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1993./VIII.10./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete megbízza
a Pénzügyi Ellenırzı, valamint a Jogi Ügyrendi
Bizottságát a városi sportcsarnok helyreállítási munkái kapcsán tett intézkedések kivizsgálásával.
A Képviselı-testület utasítja a két bizottságot, hogy a vizsgálat eredményérıl az október
havi testületi ülésen számoljon be.
Határidı: 1993. október 15.
Felelıs : Szeretı Béla
Gellai József bizottsági elnök
Dr. Frankó Károly polgármester a határozat meghoztala után javasolta a testületnek a névszerinti szavazás kérdésében dönteni.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással - 13 szavazat a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1993./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
sportcsarnok aminocell szigetelıanyagának
eltávolítási költségének elfogadására névszerinti szavazást rendel el.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a Kruchió képviselıtárs által felvetett kiegészítéssel, illetve az aminocell szigeletıanyag eltávolításának költségbiztosításával értsen egyet.
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A javasolt határozattal kapcsolatban a képviselık a névszerinti szavazás során az alábbiak szerint adták le szavazatukat:
Balázs Imre - igen, Bátori Gyula - igen, dr. Frankó Károly - igen, dr. Farkas Zoltán - igen, Hangya Lajosné igen, Hornok Lajosné - igen, Hunya Lajos - nem, Jenei Bálint - igen, Knapcsek Béla - igen, dr. Kovács Béla igen, Kruchió Lajos - igen, Szeretı Béla - igen, dr.
Valach Béla - igen.
A polgármester megállapította, hogy a névszerinti szavazás során 12 képviselı igennel, 1 képviselı nemmel szavazott. Ennek
megfelelıen a testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1993./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a városi
sportcsarnok szigetelı anyagának, mint veszélyes hulladéknak eltávolítási költségeit elismeri.
A szigetelıanyak eltávolításának 4,5 millió forintos költségét 1,5 millió forint erejéig a
sportcsarnok mőködési és fejlesztési költségébıl fedezi, míg a hiányzó 3 millió forint fedezetének kijelölésére 1993. IV. negyedévében kerül sor.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az 1993. évi költségvetés módosításról a fedezet kijelölés után gondoskodjon.
A Képviselı-testület a sportcsarnokot a hiányzó
hıszigetelés, és a hiányzó tetıtér szellızı berendezés ellenére beüzemeli.
A Képviselı-testület megbízza a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot, hogy a sportcsarnok helyreállítási költségeire készítsen elızetes kalkulációt, és azt terjessze a testület elé.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Szeretı Béla biz. elnök
Csorba Csaba jegyzı
Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos menetrend
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Dr. Frankó Károly polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a menetrend kialakításánál igyekeztek figyelembe venni a különbözı lakossági igényeket, visszajelzéseket.
Természtesen mindenki tisztában van azzal, hogy minden utas
számára megfelelı, éppen jó menetrendet kialakítani nem lehet.
Hornok Lajosné képviselı elismeréssel szólt a magánvállalkozó
eredményérıl. A menetrendet elfogadásra javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester más hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot kérte elfogadni.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással - 13 szavazat - a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1993./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a helyi
autóbusz-közlekedés menetrendjét 1993. szeptember hó 1. napjától az elıterjesztésben meghatározottak szerint, változatlan tartalommal elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a menetrend közzétételére, a megállóhelyeken való
kifüggesztetésére.
határidı: a menetrend közzétételére:
1993. augusztus 15.
a menetrend bevezetésére:
1993. szeptember 1.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Pénzeszköz átcsoportosítás
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót az elıterjesztı
bizottsági elnöknek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérte a testülettıl a határozati javaslat elfogadását.
Szeretı Béla bizottsági elnök a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság
nevében egyetért az elıterjesztéssel.
Javasolta, hogy a Kner Imre Gimnázium é Kereskedelmi Szakkö-
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zépiskola a szociális bolt kialakításához ne kamatmentes hitelben, hanem támogatásban részesüljön. E támogatás összegét
az iskola abban az esetben fizetné vissza, ha a benyújtott
pályázatokkal nyernének.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök csak abban az esetben értene
egyet a támogatás megadásával, ha az nem a szociális keretbıl
történne.
Dr. Kovács Béla képviselı - az érintett iskola igazgatójaként
felhívta a testület figyelmét arra is, hogy míg a másik két
középfokú intézménynél a gyakorlati oktatás feltételeinek megteremtésére komoly anyagi fedezetet biztosított az önkormányzat, addig a kereskedelmi és vállalkozási képzéshez ezidáig
csak erkölcsi támogatást nyújtottak. Azt sem szabad szemelıl
téveszteni, hogy a bolt beindításával szociális feladatot is
ellátnak majd. Emellett az sem elhanyagolandó, hogy amennyiben
a támogatási összeget az iskolának nem kell visszafizetnie,
úgy a boltban képzıdött nyereséget az iskola taneszközök fejlesztésére tudja fordítani.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, elıször a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökének
módosító javaslatáról döntsenek, illetve hogy a pénzeszköz átcsoportosításokról két külön határozatban foglaljanak állást.
Javasolta a testületnek Szeretı képviselıtárs módosító javaslatának elfogadását.
A javaslatot figyelembe véve a testület 9 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal és 2 tartózkodással a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1993./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner
Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola
részére a szociális bolt kialakításához 1 millió forint önkormányzati támogatást biztosít.
A támogatási összeg fedezetéül a lakásfenntartási támogatás szakfeladaton lévı összeget jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a támogatás átutalására intézkedjen,
illetve az 1993. évi költségvetési rende-
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let módosítását a fentiek szerint készítse
elı.
határidı: 1993. augusztus 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

A határozat meghozatala után kérte a testületet, hogy a határozati javaslat további kérdéseiben is döntsenek.
A maga részérıl a javaslatban szereplıket támogatta.
A fentieket figyelembe véve a testület 9 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1993./VIII.10./számú határozata

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a lakásfenntartási támogatás szakfeladaton lévı
7.680.000 Ft összegbıl
-2.000.000 Ft-ot lakáscélú támogatás szakfeladatra,
-4.000.000 Ft-ot átmeneti segély szakfeladatra rendel átcsoportosítani.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az átcsoportosítást a költségvetési rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Határidı: azonnal
Fı út 112/1. szám alatti ingatlan értékesítése
Dr. Frankó Károly
elfogadni.

polgármester javasolta az elıterjesztést

A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, egyhangú
igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1993./VIII.10./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Fı út 112/1. szám alatti ingatlant
értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan vevıjéül a FEER COOP Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-t jelöli ki, az ingatlan
eladási árát 200.000 Ft-ban határozza meg.
A Képviselı-testület a vételár kiegyenlítését
az alábbiak szerint határozza meg:
Az adásvételi szerzıdés aláírásakor esedékes
150.000 Ft megfizetése, míg 50.000 Ft-ot a Kft.
1993. december hó 31. napjáig köteles megfizetni.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdés megkötésével.
határidı: 1993. augusztus 20.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı szóbeli tájékoztatást nyújtott a tisztelt
képviselı-testületnek, miszerint a Társadalombiztosítási igazgatóság megkeresése alapján az Önkormányzatnak nyilatkoznia
kell a társadalombiztosítási finanszírozás módja felıl - konkrétan, hogy a finanszírozási összeget az önkormányzat számlájára kérik-e utalni, avagy a jövıben is közvetlenül az Egészségügyi Gondnokság számlájára kérik utalni. A további ügyintézés változatlan.
A Képviselı-testület vita nélkül egyetértett abban, hogy a TB.
finanszírozás átutalási módja a jövıben is változatlanul az
Egészségügyi Intézmények Gondnokságához kerül közvetlenül,
majd a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1993./VIII.10./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul az Egészségügyi Intézmények Gondnoksága
közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához.
Határidı: azonnal
Önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyontárgyak nyilvántartásba
vétele, kataszteri felmérése
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Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet az elıterjesztés megvitatására.
A maga részérıl nem támogatta azt a megoldást, hogy a hivatal
dolgozóival kössön az önkormányzat megállapodást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában felvetette a
kérdést, amennyiben a hivatal dolgozói kerülnek megbízásra,
úgy azok munkaidıben, vagy munkaidın túl végzik a feladatot,
illetve nem fér-e be a munkaidejükbe a nyilvántartás elkészítése.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı hangsúlyozta, hogy a munka elvégzése a dolgozók munkaidejébe már nem fér bele, hiszen így
is nagy a leterheltségük. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy
amennyiben nem a hivatali dolgozók kerülnek megbízásra a feladat elvégzésével, úgy a nyilvántartás elkészíttetését meg
kell hirdetni. Nem szabad szemelıl téveszteni azt sem, hogy a
rendelkezésre álló idı nagyon rövid, ugyanakkor az ingatlan
felméréseket követıen még 1993. december 31-ig a vagyonkataszteri nyilvántartást a hivatalnak el kell készíteni. Amennyiben
a felmérések nem készülnek el idıben, úgy a törvényben meghatározott nyilvántartást sem tudja a hivatal elkészíteni határidıben.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása után kérte a
testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásában döntsenek.
A maga részérıl a határozat elfogadását a továbbiakban sem támogatta.

A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 6 tartózkodással és 4
ellenszavazattal az elıterjesztett határozati javaslatot nem
fogadta el.
Egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/1993./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanvagyon nyilvántartásához szükséges felmérések elkészítését
az elıterjesztéstıl eltérı módon kívánja megoldani.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
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hogy a munka elvégzésére
intézkedését.

tegye meg a szükséges

Határidı: 1993. szeptember 6.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Hornok Lajosné képviselı az írásos anyagok megtárgyalása után
felvetette, hogy a testületnek meg kellene keresni annak lehetıségét, miszerint a városban még meglévı mőemléki értéket
képviselı régi polgári stílusú házak külsı megjelenésének megóvására. Véleménye szerint nem szabadna megengedni, hogy ezeknek az épületeknek a külsı megjelenési formáit a tulajdonosok
oly mértékben változtassák, hogy az annak mőemléki értékét jelentısen károsítsa.
A Képviselı-testület a képviselını felvetésével egyetértett,
azonban a konkrét intézkedés megtétele komoly anyagi terhet is
jelentene a testületnek.
Több bejelentés nem lévén a képviselı-testületi ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Kovács Béla
hitelesítı

dr. Valach Béla
hitelesítı
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