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JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. május 10 i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné,
Márton Gábor, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Pápai Pálné,
Liszkainé Nagy Mária, Balogh Károlyné, Nagy
Istvánné, Gyuricza Máté csoportvezetık,

a sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a tisztelt képviselıket a hivatal csoportvezetıit és valamennyi megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt 13 fı.
Jenei Bálint, dr. Kulcsár László és dr. Koleszár József képviselık jelezték távolmaradásukat. Pocsaji Zsolt és Martinák
Csaba képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hornok Lajosné és dr. Kovács Béla képviselıket.
A képviselık tájékoztatására elmondta, hogy az idı rövidsége
miatt az írásos elıterjesztések kiosztására az ülés megkezdése
elıtt került sor.
Ezt követıen az alábbi napirendre tett javaslatot, mely javaslatot a testület egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1./

A víz-és csatornadíjakról szóló rendelet módosítása

2./

Bejelentések
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Dr. Frankó Károly polgármester az elsı napirendi pont szóban
történı kiegészítésére felkérte a Városfenntartó Bizottság elnökét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a polgármester úr felkérésének eleget téve elmondta, a 7/1994./II.25./KT. számú a víz-és
csatornaszolgáltatási díjakról szóló rendelet módosítására
csupán formális okok miatt van szükség. A formális változtatás
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Békés Megyei Vízmő Rt. pályázatot nyújt be árkiegészítési támogatásra a kormány felé. A
kormány a helyi lakossági víz és csatornaszolgáltatás hatósági
díjai alapján állapítja meg az árkiegészítési támogatást.
Amennyiben a helyi víz és csatornaszolgáltatási díjakról szóló
rendeletben a lakosság által fizetendı díj is szerepel, abban
az esetben a rendelet a pályázat benyújtására nem megfelelı.
A módosítással a 7/1994./II.25./ KT sz. rendeletben meghatározott díjak változatlanok maradnak. Az önkormányzat intézményei, valamint a lakosság által fizetendı vízdíjak külön szerzıdésben kerülnek megerısítésre a Békés Megyei Vízmő Rt. és az
Önkormányzat között.
Dr. Frankó Károly polgármester az Bizottsági elnök úr által
elmondottakat figyelembe véve javasolta a testületnek a rendelet módosításáról szóló elıterjesztés elfogadását.
Egyben felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 13 fı igen szavazattalmegalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
14/1994./V.../ KT számú rendelete
a 7/1994./II.25./ KT sz. rendelet módosításáról
Westel 900 GSM amerikai távközlési Rt.
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, hogy a hazánkban egyre inkább elterjedt a 900
GMS amerikai távközlési rendszer. A részvénytársaság menedzser
csoportja beruházási javaslattal kereste fel hivatalunkat. A
fejlesztéssel megbízott ügyintézıjük bejelentette, hogy cégük
Gyomaendrıd teljes ellátására 15 km-es sugarú körben alkalmas
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adóállomást kíván létesíteni.
A létesítmény elhelyezésére egy 10 m * 20 m nagyságú területre
van szükségük, amelyet meg kívánnak vásárolni az önkormányzattól. A helyszíneken folyatatott bejárásnál erre a célra a
GYOMASZOLG Kft telephelyét találták legalkalmasabbnak.
A helyi forgalmi értéket figyelembe véve az önkormányzat és a
részvénytársaság 500.-FT/m2 -ben tudnának megállapodni, illetve
a vevı vállalta a telekkialakítással kapcsolatos költségek
megtérítését.
Kérte a tisztelt képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.

Miután a képviselık részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag vita nélkül
egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/1994./V.10./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a tulajdonát képezı gyomaendrıdi 3741/5
hrsz-ú természetben Ipartelep u. 2.szám
alatti ingatlanából kb. 200 m2 területet
elad a Westel 900 GSM Rt. Budapest vevı
részére.
A Képviselı-testület az ingatlan vételárát 500.-Ft/ m2-ben határozza meg.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az ingatlan eladásával kapcsolatos feladatok végrehajtásával.
Határidı: azonnal
Gyuricza Sándor területvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés szóban történı
ismertetésére felkérte dr. Valach Béla képviselı urat a Városfenntartó Bizottság elnökét.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, Gyuricza Sándor
Gyomaendrıd, Toronyi u. 10/1. szám alatti lakos 1983-ban megvásárolta a Nagylaposi 7681/4 hrsz-ú ingatlant az önkormányzattól.
Fent nevezett eredeti elképzelése alapján a fafeldolgozó telep
elektromos ellátását a " volt" Gumiüzem felıl kívánta megoldani, azonban a Titász Rt. ezt az elképzelését utólag nem engedélyezte. Mivel a fafeldolgozó telepet elektromos energiaellátás hiányában nem tudja üzembe helyezni, így azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy 7681/5 hrsz-ú önkormányzat
tulajdonát képezı ingatlan, valamint a 7681/ 3 hrsz-ú FORTIKÓ
Kft. tulajdonát képezı határos területen 4 m szélességő területet részére adjon el az önkormányzat, hogy saját költségén a
telep elektromos betáplálását eltudja végeztetni.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a kérelem támogatását javasolta.

/ Szeretı Béla képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 12 fı. /

A Képviselı-testület a kérelmet egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatta és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
136/1994./V.10./ számú határozatúa

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a gyomaendrıdi 7681/5 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú telek, valamint a gyomaendrıdi
7681/3 hrsz-ú FORTIKÓ Kft. tulajdonát képezı telek között 4 m széles területrésztamely az önkormányzat tulajdona 30.-Ft / m2 egységáron elad Gyuricza
Sándor Gyomaendrıd, Toronyi u. 10/1. szám
alatti lakos részére.
A telekalakítással kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.
A képviselı-testület megbízza dr.
Frankó Károly polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1994. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
/ Szeretı Béla képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 13 fı. /
Dr.Frankó Károly polgármester elmondta, az elmúlt napokban
Bátori Gyula képviselı úr kereste fel a hivatalban és lakossági észrevétel alapján arra a kérdésre kért választ, hogy Kovács Gábor az 1.sz. Általános Iskola igazgatójának nyugdíjba
vonulásakor munkájának elismeréseként az "Arany Katedra " kitüntetésre való felterjesztése kinek a hozzájárulásával történt, mert tudomása szerint a képviselı-testület ilyen irányú
határozatot nem hozott.
Nem túl szerencsés módon a Szó Beszéd legutóbbi számában úgy
jelent meg, hogy Kovács Gábor az 1.sz. Általános Iskola igazgatója nyugdíjba vonulása alkalmából megkapta az" Arany Katedra" kitüntetést. Azonban ez a hír nem igaz, mert a hivatal az
elmúlt napokban a Minisztériumtól azt a tájékoztatást kapta,
hogy Kovács Gábor az "Arany Katedra " kitüntetését nem kapta
meg.
Csorba Csaba jegyzı a polgármester úr által elmondottakat kiegészítve elmondta, elsıként amikor az intézményvezetık vezetıi pótléka került megállapításra a bizottsági ülésen és az
azt követı képviselı-testületi ülésen is szóba került, hogy
Kovács Gábornak lényegesen alacsonyabb a vezetıi pótléka, mint
más intézmény vezetıknek. Konkrétan személy szerint Jenei Bálint képviselı úr vetette fel, hogy Kovács Gábor igazgatónak
rendezni kell a vezetıi pótlékát. A bizottsági véleményekkel
egyetértve a tisztelt testület azt a tájkoztatást kapta, hogy
nem volna célszerő ezt a vezetıi pótlék rendszert felborítani,
hiszen ez a vezetıi pótlék rendszer az ellátandó feladatokhoz
nagymértékben kapcsolódik. Ezek figyelembevételével Jenei Bálint képviselı úr azt kérte - amellyel a testület is egyetértett,- hogy valamilyen módon rendezni kellene a nyugdíj elıtt
álló Kovács Gábor munkájának elismerését. Ekkor hangzott el az
a javaslat dr. Valach Képviselı úr részérıl, hogy az igazgató
urat munkája elismeréseként jutalomban kellene részesíteni
amely jutalom lehet erkölcsi és anyagi elismerés is.
Mindkét formát támogatta a hivatal egyetértésben a Kulturális
Bizottsággal, és így került felterjesztésre Kovács Gábor az "
Arany Katedra " kitüntetésre. Ez azt jelenti, hogy csak maga
a felterjesztés lehetısége adott a képviselı-testületnek, illetve a hivatalnak, mivel az elbírálás teljesen más dolog,
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szakmai és egyéb szempontokat vesznek figyelembe, valamint nagyon minimális számban ítélik oda a kitüntetést.
Tehát a felterjesztés során közel sem volt biztosítható elıre,
hogy Kovács Gábor a kitüntetést megkapja.
Ezen kívül hangsúlyozni kívánta, hogy a 1994. február 8-i képviselı-testületi ülésen a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatok végrehajtásáról készült jelentésben a
319/2993/XI.09./ számú határozat végrehajtásával kapcsolatos
jelentést a testület egyhangúlag elfogadta.
Mint azt a polgármester úr is említette a Miniszter Úr a felterjesztést nem hagyta jóvá, így az igazgató úr ilyen módon
történı elismerése nem történhetett meg. Értelem szerint azonban nem érinti azt az anyagi elismerést amit a képviselıtestület az elmúlt ülésén jóváhagyott.
Azt azonban tudni kell, hogy amennyiben Kovács Gábor megkapta
volna az " Arany Katedra" érdemérmet abban az esetben a képviselı-testület még mindig dönthetett volna arról, hogy egyetért-e vele, vagy nem.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 14 fı. /
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen tájékoztatta a
tisztelt képviselıket arról, hogy az Állami Számvevıszék tartott ellenırzést a Polgármesteri Hivatalban valamint az önkormányzat intézményeiben. Az ellenırzés során szerzett tapasztalatokról elismeréssel szóltak, dicsérték a hivatal és az intézmények precíz munkáját, ahogyan az állami juttatásokból kapott pénzt felhasználják és kezelik.
További bejelentésként elmondta, a képviselı-testület az elmúlt testületi ülésen az 114/1994./V.03./ sz. határozatában
határozott úgy, hogy a gyomaendrıdi rendırırs kérelmét erkölcsileg elismeri, azonban a rendırırs munkáját pénzügyi forrás
hiánya miatt anyagilag támogatni nem tudja.
Ezt követıen kereste fel Demeter László rendırırnagy a szarvasi rendırkapitányság vezetıje és elmondta amennyiben a
gyomaendrıdi Képviselı-testülete nem támogatja anyagilag a
gyomaendrıdi rendırırsöt, úgy a szarvasi Képviselı-testület
sem fogja támogatni a szarvasi rendırkapitányságot. Ismételt
kérelmet fognak benyújtani a képviselı-testület felé.
Latorcai János Ipari-és Kereskedelmi Miniszter úrnál tett látogatás alakalmával többek között tájékoztatták a Miniszter
urat Gyomaendrıd ivóvíz minıségérıl is. Ezzel kapcsolatosan a
Miniszter úr közbenjárásának eredményeként kapott levelet a
napokban a Népjóléti Minisztériumtól. / Továbbiakban a levél a
jegyzıkönyv mellékletét képezi. /
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Szintén a napokban érkezett levél a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı
igazgatójától, mely a jegyzıkönyv melléklete.
A polgármester megítélése szerint a Városfenntartó Bizottság
valamint a Polgármesteri Hivatal és a Kft. vezetıinek kell
egyeztetéseket folytatni annak érdekében, hogy a közterületek
rendje javuljon.
Csorba Csaba jegyzı az elhangzottakat a maga részérıl annyiban
kívánta kiegésziteni, hogy az önkormányzat által erre a szakfeladatra fordított összeg nem csökken. Az önkormányzat mindössze annyit kér és annyit szeretne elérni, hogy ez az összeg
tételes elszámolás alapján kerüljön felhasználásra. A
Gyomaszolg Kft-t annyiban érinti hátrányosan, hogy nem az 1.2
bontást kapják, hanem az elvégzett munka után kapják meg az
elszámolást.
Azt a tény elfogadhatónak találta, hogy ez a normatív elszámolástól kissé eltérı és egy adott negyedévben hátrányosabban
érintheti a Kft-t, de ez nem igaz egy adott gazdasági évre.
Itt kívánt visszautalni azokra a problémákra amiket a testület
akár az İ részére akár a Gyomaszolg Kft részére joggal fogalmazott meg, hogy a közterületek karbantartása nem minden esetben panaszmentes.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen két pénzügyet
érintı dologban kérte a testület állásfoglalását. Elsıként tájékoztatásként elmondta, hogy sajnos az elmúlt héten a Polgármesteri Hivatal asztalos mőhelyét ismeretlen tettesek feltörték és eltuljdonították az ott lévı gépeket, szerszámokat, így
a mőhely munkaképtelenné vált. Az eltulajdonított gépek, szerszámok értéke kb. 100.000.-Ft. A mőhely további mőködéséhez az
eltuljdonított gépeket, szerszámokat valamilyen forrásból pótolni kell.
Másik pénzügyet érintı dolog, hogy a szarvasi Tőzoltóság kapott egy kiváló minıségő 17 millió Ft értékő Tőzoltó autót. A
szarvasi Tőzoltóság minimális segítséget kérne a környezı településektıl. Gyomaendrıdnek mindössze 107.000.-Ft-ot kellene
adni a szarvasi Tőzoltóságnak, amelyet a szarvasi Önkormányzat
megelılegez a városnak, csak kérik, hogy az idei évben ezt az
összeget adja oda a város.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt képviselık figyelmét
arra, hogy a szarvasi Tőzoltóság segítsége nélkül nem lett
volna Önkéntes Tőzoltó Egyesület gyomaendrıdön.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte Nagy Istvánné pénzügyi
csoportvezetıt tegyen javaslatot a beszerzések és a támogatás
fedezetére.
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Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı javasolta a testületnek,
hogy az összeget biztosítsa, egyben kérje fel a Pénzügyi és
Ellenırzési bizottságot, hogy a IV. negyedévben tegyen javaslatot az összeg fedezetére.
A maga részérıl az asztalos mőhely gépeinek pótlására nem tudott javaslatot tenni.
Dr.Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselıknek, hogy a pénzügyi csoportvezetı véleményét fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/1994./V.10./számú határozata
1./ Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete az asztalos mőhely gépeinek
pótlásának szükségességét tudomásul
veszi.
Az összeg fedezetét a Pénzügyi
és Ellenırzı Bizottság javaslata
alapján a IV. negyedévben jelöli ki.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete a szarvasi állami Tőzoltóság részére 107.000.-Ft támogatást biztosít .
Az összeg fedezetét a
Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság
javaslata alapján a IV. negyedévben jelöli ki.
Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság el-

nöke
Csorba Csaba jegyzı ezt követıen tájékoztatta a tisztelt képviselıket arról, hogy az 1994. május 8-i Országgyőlési képviselı választás gyomaendrıdön probléma mentesen lezajlott panasz, észrevétel a szavazatszámláló bizottságok munkájával
kapcsolatban nem érkezett. A választás eredményeit a tisztelt
képviselık megkapták, melyek mintegy 90%-ban már jogi ered-
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ménynek tekinthetık.

Miután több kérdés interpelláció a képviselık részérıl nem
hangzott el dr. Frankó Károly polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Hornok Lajosné
hitelesítı

dr. Kovács Béla
hitelesítı
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