Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. november
29-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Márton Gábor, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos,
dr. Kulcsár László, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı távollétében annak helyetteseként Tímárné Binges Irén, Balog Károlyné, Nagy
Istvánné, Kurilla János csoportvezetık, Nagyné
Látkóczki Margit kirendeltségvezetı,
az 1. napirendi pont tárgyalásánál Vizsnyai
Józsefné a gyomaendrıdi Földhivatal képviseletében,
a 2. napirendi pont tárgyalásánál Gubucz József
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola igazgatója tárgyalási joggal voltak
jelen,
önkormányzati intézmények vezetıi és a sajtó
képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait a hivatal csoportvezetıit, az intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jelen volt az ülésen 16 fı. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Gellai József és Bátori Gyula képviselıket.
Mindezek után a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezett.
Napirend:
1./

A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrıdi Kirendeltségének
ingatlanvásárlási ügye
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2./

Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola ingatlanvásárlási kérelme

A Szarvasi Földhivatal Gyomaendrıdi Kirendeltségének ingatlanvásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid
ismeretése után kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Dr. Kulcsár László képviselı felszólalásában elmondta, jelenleg a városi Földhivatal annyiban mőködik hiányosan, hogy
nincs mőszaki apparátusa. Az általuk benyújtott kérelem,
amely ha a testület által támogatást nyer lehetıvé tenné, hogy
egy komplett szolgáltatást nyújtó Földhivatallal gazdagodjon
városunk. Véleménye szerint a döntés során azt is mérlegelni
kell, hogy ez a város fejlıdése szempontjából méltó-e arra,
hogy egy saját komplett szolgáltatást nyújtó Földhivatala legyen, vagy csak mint kirendeltség lássa el feladatát. Kétségtelen tény, hogy a jövı évi költségvetés is legalább ennyire
nehéz lesz mint az idei volt, de ezt a lehetıséget mindenképpen pozitívan kellene mérlegelni. A maga részérıl támogatta a
benyújtott kérelmet.
Hunya Lajos képviselı egyetértett az elıtte felszólaló képviselı véleményével a kérelem támogatása mellett foglalt állást.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint ahhoz, hogy a testület érdemben tudjon dönteni ismerni kellene az anyagi lehetıségeket is.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a képviselık tájékoztatására elmondta, abban az idıben a tanács a Földhivatal kialakítására több mint 1 millió forintot költött. Az épület állami
tulajdon volt és a tanács kezelésébe tartozott. Mivel a Földhivatal központi költségvetésbıl gazdálkodó szerv, volt egy
olyan irányzat, hogy az épületért bérleti díjat a tanács majd
késıbb az önkormányzat nem szedhet, így a Földhivatal ingyen
és bérmentve használhata és használja ma is az épületet. Lényegében az önkormányzat a reá esı részét már akkor odaadta
mikor biztosította az épületet és anyagilag is hozzájárult a
Földhivatal kialakításához. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy
a Földhivatal nem csak a város lakosságának tesz szolgálatot,
hanem Dévaványa és Ecsegfalva földügyeinek intézése is ide
tartozik.
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Ami a jövı évre vonatkozó anyagi kihatását illeti, figyelembe
véve az állami költségvetés alakulását meggyızıdése, hogy igen
nagy gondot fog jelenteni az önkormányzatnak intézményeinek
fenntartása és mőködıképességük biztosítása.
A maga részérıl javasolta a testületnek, hogy egy központi
költségvetésbıl gazdálkodó szervet az önkormányzat ilyen szempontból ne támogasson.
Jenei Bálint képviselı a maga részérıl egyetértett az elıtte
felszólaló képviselık azon véleményével, hogy a testület támogassa a Földhivatal épületvásárlási kérelmét. Véleménye szerint a Földhivatal korszerősítésével, kibıvítésével olyan
szolgáltatással bıvülne városunk, amely a lakosság széles rétegét érintené.
Dr. Kulcsár László képviselı emlékeztette a képviselıket arra,
hogy az elmúlt négy év alatt pozitív elgondolása volt a testületnek, hogy saját Rendırkapitánysága, Bírósága, Közjegyzısége
legyen és ebbe az elgondolásba igen jól beleillene, hogy saját, önállóan mőködı Földhivatallal is gazdagodjon a város.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, amennyiben a Földhivatal ingatlanvásárlási szándéka a Gyızelem Tsz központi
épületében lévı orvosi rendelıre nem vonatkozik, úgy abban az
esetben támogatja a Földhivatal kérelmét.
Dr. Frankó Károly polgármester azt kifogásolta, hogy miért
csak most került ez az épületvásárlási kérelem a testület elé,
hiszen már két éve lesz, hogy a Gyızelem Tsz felszámolás alatt
áll.
A maga részérıl legkézenfekvıbb megoldásnak azt tartotta, hogy
a kért összeget biztosítsa a testület és a felszabadult épületet adják át a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola részére kollégium férıhely biztosítása céljából.
Dr. Farkas Zoltán
árjában fejezıdik
let nem tud a mai
tületnek lesz még

alpolgármester tudomása szerint 1995. febrube a Tsz felszámolása. Így ha a ez a testüülésen érdemi döntést hozni a következı tesideje dönteni ebben a kérdésben.

Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a képviselı-testületnek az elmúlt záró ülésén el kellett volna határolnia magát a jövı évi költségvetés további terhelésétıl,
mint ahogy tették azt más városokban és településeken. A maga
részérıl teljesen etikátlannak tartotta, hogy a következı testület költségvetésének terhére foglalna állást. Tartózkodni
fog a szavazástól.
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Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı furcsának találta, hogy
az elmúlt ülésén a képviselı testület a saját intézményeivel
szemben még sem úgy döntött, hogy a jövı évre vállalja a kötelezettséget. Példának említette, hogy a fül-orr-gégészeti
szakrendelés beindítás kérdésénél a testület úgy foglalt állást, hogy támogatja, amennyiben a jövı évi költségvetés azt
lehetıvé teszi.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint a döntés során elsısorban azt kell figyelembe venni, hogy az önálló Földhivatal
létesítése a város lakosságának az érdekét szolgálná.
Balázs Imre képviselı szakmai szempontból támogatta, de anyagi
szempontból nem értett egyet a kérelemmel. Kérdése az volt,
hogy vizsgálták-e annak lehetıségét, hogy az endrıdi kirendeltség épületében megoldható lenne a egy önállóan mőködı
Földhivatal elhelyezése?
Bátori Gyula képviselı ismételten amellett foglalt állást,
hogy meg kell keresni azt a megoldást amely lehetıvé tenné a
Földhivatal számára a bıvítés és az önállósodás lehetıségét.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint nem volna túl szerencsés, ha a képviselı-testület egy szándéknyilatkozat szintjén túl elkötelezné magát a jövı évi költségvetés terhére. A
maga részérıl abban az esetben támogatta a kérelmet, ha a testület a döntés során kinyilatkozza, hogy egyetért, és támogatja a Földhivatal célját, amennyiben az 1995. évi költségvetés
tud erre fedezetet biztosítani.
Dr. Frankó Károly polgármester arra a kérdésre kért választ a
Földhivatal képviselıjétıl, hogy az épületvásárlásra nyújtandó
FM támogatás csak mint szándéknyilatkozat az FM részérıl?
Vizsnyai Józsefné a Földhivatal képviselıje a kérdésre válaszolva elmondta, a FM a Földhivatal számlájára 3 millió forintot utalt át épületvásárlás céljára. A képviselık tájékoztatására elmondta, hogy az általuk megvásárlandó épület vételi ára
4 millió Ft+ ÁFA.
Szeretı Béla bizottsági elnök véleménye szerint a testület
annyiban tudja a Földhivatal törekvését segíteni, hogy kinyilvánítja, amennyiben a Földhivatal szakmailag elırelép, emeli a
lakossági szolgáltatást, valamint javítja a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal szakembereivel, úgy a képviselı-testület
támogatását adja az ingatlancserével kapcsolatban, de pénzügyi
fedezetet jelen helyzetben nem áll módjában erre a célra biz-
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tosítani. Megítélése szerint a Földhivatal vezetésének fel
kellene keresni a dévaványai és ecsegfalvi önkormányzatot,
hogy lehetıségeikhez mérten anyagilag támogassák céljuk megvalósulását.
Dr. Frankó Károly polgármester a vitát összegezve javasolta a
testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a képviselıtestület támogassa a Szarvasi Földhivatal Gyomaenrıdi Kirendeltségének épületvásárlási kérelmét. Az önkormányzat az 1995.
évi költségvetés terhére azzal a feltétellel nyújtson 2 millió
forint anyagi támogatást, hogy a Földhivatal Gyomaendrıd és
vonzáskörzete vonatkozásában teljeskörő szolgáltatást nyújt,
valamint a Földhivatal az ingatlanvásárlásával egyidejőleg lemond az ingyenes épülethasználati jogáról. A képviselıtestület kérje fel a polgármestert és a Földhivatal vezetıjét
folytasson tárgyalást a dévaványai és ecsegfalvi önkormányzatokkal az épületvásárlás támogatására. A képviselı-testület
kérjen tájékoztatást a tárgyalás eredményérıl, valamint arról,
hogy a Földhivatal 1995-ben mikortól tudja biztosítani a teljes körő szolgáltatást.
A Gyomaendrıd Város Önkormányzata által biztosítandó 2 millió
forintot csökkenti a dévaványai és ecsegfalvi önkormányzatok
támogatási összege.
Hunya Lajos képviselı javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy
a Földhivatal átal benyújtott épületvásárlási kérelemrıl névszerinti szavazással döntsenek.
A képviselı-testület a névszerinti szavazásra tett javaslattal
egyhangúlag egyetértett, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/1994./XI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Szarvasi Földhivatal Gyomaendrıdi Kirendeltségének épületvásárlási kérelmérıl
névszerinti szavazással dönt.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
Balázs Imre igen, Bátori Gyula igen, dr. Frankó Károly igen,
dr. Farkas Zoltán igen, Gellai József igen, Hangya Lajosné
igen, Márton Gábor igen, Hornok Lajosné tartózkodott, Hunya
Lajos igen, Jenei Bálint igen, Knapcsek Béla igen, dr. Kovács
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Béla tartózkodott, Kruchió Lajos igen, dr. Kulcsár László
igen, Szeretı Béla igen, dr. Valach Béla tartózkodott.
A szavazat eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a
Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, majd kihirdette a határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/1994./XI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
a Szarvasi Földhivatal Gyomaendrıdi Kirendeltségének épületvásárlási kérelmét támogatja. Az önkormányzat az 1995. évi költségvetés terhére 2 millió forint anyagi
támogatást nyújt azzal a feltétellel, hogy
a Földhivatal Gyomaendrıd és vonzáskörzete
vonatkozásában teljeskörő szolgáltatást
nyújt, illetve törekedni kell az intézmény
önállóvá történı felfejlesztésére.
A Földhivatal az ingatlan megvásárlásával egyidejőleg lemond a Gyomaendrıd,
Hısök útja 56. szám alatti ingatlan ingyenes épülethasználati jogáról.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert és a Földhivatal vezetıjét tárgyalás folytatására a dévaványai és
ecsegfalvi önkormányzatokkal az épületvásárlás támogatására, miután a Gyomaendrıdi
Kirendeltség látja el a fenti két település ezirányú igényét is.
A Képviselı-testület a tájékoztatást
kér a tárgyalás eredményérıl, valamint arról hogy a Földhivatal 1995-ben mikortól
tudja biztosítani a teljes körő szolgáltatást.
A Képviselı-testület a tájékoztatás
eredményétıl függıen megállapodást köt a
Földhivatallal a pénzeszköz, illetve a Hısök úti ingatlan átadásáról.
A Gyomaendrıd Város Önkormányzata által biztosított 2 millió forintot csökkenti a dévaványai és ecsegfalvai önkormány-
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zatok támogatási összege.
Határidı: 1994. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola ingatlanvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése
után emlékeztette a képviselıket arra, hogy az ez évi költségvetésében a képviselı-testület a költségvetésén felül vállalta, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola részére megvásárolja a volt MAVAD telep varrodaépületét ahol többek között
kollégiumi férıhely bıvítése is szerepelt az iskola tervei között. Az épület vételára 7.481.000 Ft+ ÁFA volt.
Felkérte a tisztelt képviselıket a kérelem megvitatására.
Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola igazgatója
a polgármester úr által elmodottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, hogy a varrodaépület vételárához az iskolai saját költségvetésébıl 2.306.000 Ft-al járult hozzá. Kétségtelen, hogy az
akkori tervek között úgy szerepelt, hogy a varrodaépületet
kollégiumi férıhely bıvítésére fogják felhasználni. De tekintettel arra, hogy az épület eléggé kiesik a várostól az iskola
vezetése úgy gondolta, hogy a Fı 222. szám alatt lévı leánykollégium épületének bıvítésével, illetve a Hısök út 63. sz.
alatti volt óvodaépület megvásárlásával - melynek vételi ára
most igen kedvezı lenne - a város központjában mégis csak jobb
körülmények közé tudnák elhelyezni a bentlakó tanulóikat. A
megvásárolt varrodaépületbe a Bajcsy úton lévı kisállattartó
tanüzem került kihelyezésre, valamint 1995-ben szeretnék a
gépjármőveket és a szerelımőhelyet is oda vinni.
A szakemberek véleménye szerint a Bajcsy úton lévı fiú kollégium épülete olyan állapotban van, hogy annak felújítási öszszege felérne egy új épület felépítésének az árával. Ezért az
iskola vezetése egyeztetve a város vezetıivel az épület 1995ben történı értékesítése mellett foglalt állást.
Dr. Kulcsár László képviselı felszólalásában elmondta, hogy
személyesen is volt alkalma megtekintette a Bajcsy úton lévı
kollégium épületét, amely jelenlegi állapotában nem felel meg
azoknak a követelményeknek amelyek egy ilyen intézmény mőködtetéséhez szükségesek lennének. Ezeken a körülményeken mindenképpen változtatni kell. Véleménye szerint a Hısök úti épület
olyan kedvezı vásárlási lehetıség amelyet nem volna célszerő
elszalasztani.
A maga részérıl javasolta a testületnek, hogy támogassák az
iskola épületvásárlási kérelmét, tekintettel arra, hogy az is-
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kola vezetése vállalja, hogy az önkormányzat által meghitelezett vételi árat 1995-ben visszafizetik a város költségvetésébe.
Hunya Lajos képviselı azzal a feltétellel támogatta a kérelmet, hogy a Bajcsy úti kollégium épület értékesítésébıl befolyó összeg a város költségvetését fogja gyarapítani.
Szeretı Béla bizottsági elnök javasolta a testületnek, hogy
kollégiumi férıhely bıvítés céljából a kért vételi árat hitelezze meg az iskola számara, 1995-ben történı visszafizetés
feltételével.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozta, hogy a megvásárolandó ingatlan önkormányzati tulajdon lesz csakúgy, mint a Bajcsy
Zs. úti fiú kollégium épület együttese is. Tehát az önkormányzat nem adhat kölcsönt az intézménynek, dönthet ingatlan vásárlásban, illetve eladásban.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek határozatban rögzíteni miszerint a Képviselıtestület a Gyomaendrıd, Hısök útja 63. szám alatti ingatlant
az 1995. évi költségvetés terhére megvásárolja. A megvásárolt
ingatlant a képviselı-testület a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Iskola fiú kollégiumának áthelyezésére hasznosítja. A Képviselı-testület utasítsa a polgármestert az adásvételi szerzıdés
megkötésére, illetve az 1995. évi költségvetés készítésénél a
fenti kötelezettséget tervezze be.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
301/1994./XI.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Gyomaendrıd, Hısök útja 63. szám alatti
ingatlant az 1995. évi költségvetés terhére megvásárolja.
A megvásárolt ingatlant a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola fiú kollégiumának áthelyezésére hasznosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdést
kösse meg, illetve az 1995. évi költségve-
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tés készítésénél a fenti kötelezettséget
tervezze be.
Határidı: az adásvételi szerzıdés megkötésére december 31.
fedezet biztosításra az 1995. évi költségvetés elfogadása
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után a képviselık részérıl kérdés, interpelláció nem hangzott el, így dr. Frankó
Károly megköszönte a képviselık részvételét és az ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester megbízásából

Tímárné Binges Irén
csorportvezetı

Gellai József
alpolgármester

Gellai József
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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