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Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson
résztvevı
állampolgárokat,
a
képviselı-testület
megjelent
tagjait, valamint Hernyák Imrét a Dél magyarországi Tervezı
Vállalat munkatársát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 19 képviselı közül jelen van 15 képviselı.
Javasolta, hogy a testület jegyzıkönyv hitelesítéssel bízza meg
Hornok Lajosnét és dr. Valach Bélát. A testület tagjai a
javaslattal egyetértettek.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
l./Gyomaendrıd Város
gálata
Elıadó: Hernyák Imre

Általános

Rendezési

Tervének

felülvizs-

2./Gyomaendrıd Város hosszú távú terület és településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata, lakossági véleményeztetés
Elıadó: dr. Frankó Károly polgármester
3./Lakossági kérdések, vélemények, közérdekő bejelentések
A jelenlevık az ülés napirendjével egyetértettek.
A polgármester átadta a szót Hernyák Imrének, a DÉTERV munkatársának.
Hernyák Imre
köszöntötte a képviselı-testületet, valamint a
város lakosságát. Elmondta, hogy a Tervezı Vállalat hosszú évek
óta kapcsolatban van a településsel, hiszen a 70-es évek végén
ık készítették a jelenleg felülvizsgálat alatt lévı ÁRT. Az

akkori rendezési terven az 1980-as évek közepén kisebb módosítást végeztek el. A maguk részérıl úgy állapították meg, hogy
az elkészült ÁRT a realitásokon alapult, attól jelentıs eltérést nem mutatnak a megvalósult adatok. A felülvizsgálat célja,
hogy az új feladatoknak, új célkitőzéseknek jobban megfeleljen
az ÁRT. A két településrész központja már korábban kialakult,
a jövıben arra nem lát realitást, hogy a két településrész
közötti területen új városközpont alakuljon ki. Ugyanakkor a
két településrész közötti területen lehetıség adódik az intézmények megtelepedésére is. Ezen a területen fıleg lakossági
építkezést javasolnak majd. Mindez következik abból is,hogy a
települést a Körös vonala északi irányban lezárja, tehát a
terjeszkedés keleti és nyugati irányban valósulhat meg. Erre a
részre szükségesnek látják részletes rendezési terv kidolgozását. A két település közötti részen meg kellene határozni, ki
kellene jelölni az utcákat, erre igényt tartanának a különbözı
közmővek kezelıi is. Az ipari területet a vasút mentén déli
irányban javasolják megjelölni. Ugyancsak javasolják megjelölni
azon területet, déli részen, ahol kisiparosoknak biztosítanak
területet, iparos telkeket. Zöldterületnek javasolják meghagyni
a lezárt temetıket, melyeket célszerő kegyeleti parkká alakítani. Szintén zöldterületnek kell fenntartani a Főzfás-zugi
holtág környezetét. A jövıben itt kell megvalósítani egy szabadidı sport telepet. Elmondta, hogy tudomásuk szerint e területre külföldi érdeklıdés is van, akik szintén hasonló jellegő
beruházást kívánnak itt megvalósítani. A módosított ÁRT az
Erzsébet-Liget melletti sporttelep egy részét egy gyógyszálló
területéhez csatolja. A Tervezıvállalat megítélése szerint a
gyógyszálló megépítése jelentısen növelné a város idegenforgalmát.
Fontosnak tartaná a tervezı kollektíva, és a város figyelmébe ajánlja egy új üdülıterület kijelölését is. A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele miatt fontos lenne a
keltetı kitelepítése a városon kívülre, az ipari területre.
Ugyancsak a környezetvédelemhez tartozik a 46-os úttal kapcsolatos elképzelés. A testületnek azt az elképzelést ajánlják
elfogadni, amely szerint az új út a várost teljes mértékben
kikerülné. A pontos útvonal a térképen látható, melyet mind a
szünetben, mind pedig már a közmeghallgatás elıtt megtekinthetett a lakosság. Ugyancsak a természetvédelemhez tartoznak a
védett területek, valamint a Körös árterülete, amely természetvédelmi terület. A töltések közötti területen semmi féle létesítmény nem engedélyezhetı.
Elmondta még, hogy az ÁRT elfogadását követıen a vállalat ki
fogja dolgozni a városra vonatkozó helyi építési elıírásokat. A
különbözı megkötéseket e helyi rendeletben lehet majd rögzíteni. A térképen megjelölték azokat a külterületi részeket,
amelyek alapján a tanyás, majoros térségeket ki lehet alakítani.
Elmondta, hogy természetesen errıl még nagyon sokat lehetne
beszélni, de úgy érezte, hogy inkább csak nagyvonalakban szól
róla, hiszen a térkép /mely természetesen csak egy munkapéldány/ mindenki számára áttekinthetı ezen a délutánon.
Megköszönte a lehetıséget, hogy részt vehetett e közmeghallgatáson, elmondta, hogy a felvetıdı kérdésekre szívesen válaszol.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a tervezı beszámo-

lóját, majd a város hosszú távú fejlesztési koncepcióját ismertette.(Az anyag a jegyzıkönyv melléklete.) A hosszú távú fejlesztési koncepció ismertetését követıen elmondta, hogy a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi állásárai kiírt pályázati
határidıt a sajtóban való késıi megjelenés miatt meghosszabbították 1991. május 24-ig.
Mindezek elhangzása után kérte a jelenlevıket mondják el véleményüket, javaslatukat az ÁRT-vel és a hosszú távú fejlesztéssel kapcsolatban.
Ugor Csaba felvetette,hogy a mőemléki védett területet megtartja e a rendezési terv. Az ipari területtel kapcsolatban felvetette, hogy korábban volt szó egy közraktár megvalósításáról. A
mostani tervek ezzel már nem foglalkoznak. Mi ennek az oka? Mi
indokolja az intézményi terület növelését?
Kovács Mihály megítélése szerint a tervezı vállalatnak nagyobb
súlyt kell fektetnie a lakótelepek, lakóépületek külsı megjelenítésére. A polgármester úr beszámolójában elmondta,hogy egy
várost jellemez a kultúra iránti igénye is. Sajnos tapasztalata
szerint a gyomaendrıdi polgárok nem érdeklıdnek kellıen a
kultúra iránt, hiszen egy-egy színházi elıadás alatt a nézıtér
igen foghíjas. Ekkora városban elvárható lenne, hogy telt ház
legyen ilyen alkalmakkor. Nagyon fontosnak tartaná, ha a különbözı iparosokat, szolgáltatást végzıket igyekezne az önkormányzat megnyerni és ezzel javulna a szolgáltatás színvonala.
Kérte, hogy Lenin úton a besenyszegi részen zebra legyen elhelyezve. A gyalogos közlekedés szempontjából mindenképpen indokolt lenne.
Babos József véleménye szerint a két településrész között egy
területet fenn kell tartani a majdani városháza épületéhez.
Megítélése szerint amennyiben a gyógyszállóhoz igénybe veszik a
gyomai sportpálya egy részén, annak pótlására nem kell új
edzıpályát kialakítani, hiszen Endrıdön van jó pálya, oda is
lehet járni. Az endrıdi pálya megyei szinten is a legjobb.
Hernyák Imre a felvetett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy
beszámolójában valóban nem tért ki a mőemléki környezetre.
Természetesen ezt is szem elıtt tartják, és a helyi építési
elıírások szabályozása során erre is kitérnek. A közraktár
azért nem szerepel a terven, mivel úgy ítélték meg, hogy a
terület nem alkalmas e célra. Az intézményi terület növelésére
azért került sor, mert nincsenek konkrét igények e területre,
így ezeket a területek intézményi területként tervezik meghagyni. E intézményi területen meg lehet valósítani esetlegesen
majd egy új városházát. Kovács úr felvetésére elmondta, hogy az
új épületeket nem a DÉTERV tervezte, így az épületek külsı
megjelenítésében nincs szerepük. A mezıberényi épületek külsı
megjelenése azért szebb, mivel azok újabb lakások, míg a
gyomaendrıdi lakótelepi lakásokat régebben tervezték és építették.
Dezsı Zoltán aziránt érdeklıdött milyen összefüggés van
zöldterületek, a közlekedés és a fásítás között a tervben?

a

Kiskéri György megkérdezte, mi a helyzet a kikötıvel?
Hernyák Imre ismételten elmondta, hogy a kikötıt nem szerepeltették a terven, mivel az hosszú távon sem kerül megvalósításra.
Elmondta
továbbá,
hogy
a
zöld
területekkel
kapcsolatos
elırírások a helyi építési elıírásokban fognak szerepelni. A
zöld területeken semmi féle olyan létesítmény nem lehet létesíteni, amely nem a zöld területet szolgálja. Ezzel a meglévı
területeket kívánják védeni. A közlekedési utak menti fásításnál már nincsenek megkötések, azt levették napirendrıl.
Pápai Pálné elmondta, hogy a korábbi ÁRT-ben szerepelt a vasúti
keresztezıdés közlekedésének megoldása. Ezzel kapcsolatban mi
szerepel jelenleg a tervben?
Hernyák Imre válaszolva elmondta, hogy az ÁRT-ben konkrétan ezt
nem sem alul, sem felüljáró vonatkozásában nem szerepeltetik.
Megítélésük szerint a közeljövıben ez nem is fog napirendre
kerülni, hiszen ennek komoly anyagi kihatása lenne. Tudomása
szerint a következı 15 évben ez nem fog megvalósulni, de a
tervbe bármikor beilleszthetı. Hozzátette még, hogy véleménye
szerint aluljárót lenne célszerőbb ott megvalósítani.
Dr. Frankó Károly kiegészítve a Hernyák úr által elmondottakat
hozzátette, hogy ennek a megoldása állami feladat lesz, de a
költsége kb. 70 millió forint lenne. Babos úr felvetésével
kapcsolatosan elmondta, hogy megítélése szerint nem az új
városháza megépítése a legfontosabb és legsürgısebb feladat,
hiszen 2-3 km távolság jó közlekedés esetén nem jelenthet
problémát. Az emberek ügyes-bajos dolgaikat naponta intézik.
Az edzıpályával kapcsolatosan meggyızıdése, hogy az edzéseket
akár a gáton is meg lehet tartani, hiszen futni ott is lehet,
emellett pedig csak két kaput kell felállítani, ami nem túl
költséges. Az pedig, hogy hol edzenek, a sportvezetık feladata
eldönteni. A kultúra iránti érdeklıdéssel kapcsolatban azt is
szükséges azért elmondani – hangsúlyozta -, hogy bizony a
Katona József Mővelıdési Ház színpada nem a legcélszerőbben
lett megtervezve. Elmondta továbbá,hogy ebben az évben sor
kerül a Lenin út közvilágításának korszerősítésére. A Shell kút
mögötti területen fognak épülni egyrészt üzlethelyiségek,
másrészt a megmaradó területen lehetıség lesz még vállalkozások
beindítására. Vannak elképzelések egy bevásárló központ kialakítására is.
Kovács Gábor elhangzottakat nagyon szépnek tartotta. Megítélése
szerint óriási lehetıségek állnak a város elıtt. A település
adottságai óriásiak, ezt nem szabad kihasználatlanul hagyni.
Sajnos azonban az itt lakó emberek nem becsülik meg a természeti adottságokat. Most viszont új helyzet, új lehetıségek vannak. Az új lehetıségekbıl a város valamennyi lakójának elınye
származik abból, ha a tıkések ide pénzt hoznak. Nagyon fontos,
hogy emberi körülményeket teremtsünk.
Az elképzelések nagyon
jók, az állampolgároknak a szemléletét kell megváltoztatni,
törekedni kell arra, hogy minden lakó a lakása környezetére
legyen igényes, gyermekeinket úgy neveljük, hogy szeresse a

rendet, a tisztaságot, mert csak akkor várhatjuk el, hogy az
idegenforgalom fellendüljön. Természetesen nem csak az egyes
állampolgároknak,hanem a közintézményeknek, a városban lévı
gazdálkodóknak is többet kell a közterületek rendjével foglalkozni.
Udvari Antal
nagyon helyesnek tartotta az idegenforgalommal
kapcsolatos elképzeléseket. Aziránt érdeklıdött, hogy a termálkút vize elegendı lesz-e a gyógyszálló ellátásához is, vagy új
kutat kell fúrni. Nagyon helyesnek tartja az ÁFÉSZ monopóliumának megszüntetését. Aziránt is érdeklıdött, mennyibe fog kerülni a Főzfás-zugban a kisajátítás az elképzelések megvalósításához. Nagyon fontosnak tartaná, ha a különbözı közmőveket helyi
vállalatok, helyi érdekeltségő társulások vennék át, mert így
elképzelhetı lenne bizonyos költségcsökkentés. A közmővesítéssel alapjaiban egyetért, csupán a közmővek utáni költségeket
magasnak, éppen ezért látja szükségesnek ez ügyben valamilyen
lépést tenni. A kultúrával kapcsolatosan véleménye szerint a
gyomaendrıdi polgárok is jobban elmennének moziba, színházba,ha
olcsóbbak lennének a jegyek. Talán még akkor is megérné az
árakat csökkenteni, hiszen így a látogatottság nıne.
Dr. Frankó Károly a felvetettekre válaszolva elmondta, hogy
jelenleg a termálkút hozama 370 l/perc, a gyógyszálló megépítése után 500 l/perc mennyiségre lenne szükség, tehát egy új kút
fúrása szükségessé válik mindenképpen. A Főzfás zugban nem csak
magántulajdonú kertek vannak, hanem az önkormányzat tulajdonába
is kerülnek földek az új földtörvény megalkotását követıen.
Természetesen e területre különbözı építési tilalmakat is el
kell majd rendelni. A közmővesítéssel kapcsolatban elmondta,
hogy a szennyvízhálózat kiépítéséhez elképzelhetı lesz a jövıben, hogy állami támogatást is lehet majd kapni. Azt azonban
látni kell, hogy mindent felvállalni anyagiak hiányában nem
lehet.
Babos József megítélése szerint azért jöttek el csak ilyen
kevesen, mert sokan nem tudták mi az a közmeghallgatás. Talán
ha jobban van propagálva, az emberek többen megjelentek volna.
Fontos lett volna - mondta, ha a közmeghallgatásra meghívja a
hivatal az ÁFÉSZ elnökét is, aki igen sok kérdésre tudott volna
válaszolni. Nagyon örül a szép terveknek, bízik benne, hogy a
polgármester úr által elmondottakat meg is tudják valósítani,
és akkor Gyomaendrıd igazi város lesz. Elmondta, hogy olvasta a
Gyomaendrıdi Szóbeszédet, melyben az egyik alpolgármester és a
volt tanácselnök kisebb szóváltását is megírták. Véleménye
szerint a volt tanácselnök nem tett semmi jót a városért. Amit
tett, az is rossz volt.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a jelenlévık figyelmét
arra, hogy azért a volt tanácselnöknek és a korábbi vezetésnek
is igen sok érdeme volt,hiszen a jelentıs közmővesítést elindították, több milliós érték épült be a földbe. Ugyanakkor más
eredmények is voltak. Természetesen voltak hibák is. Az ÁFÉSZszel kapcsolatosan elmondta, hogy a közelmúltban volt egy
megbeszélésük az ÁFÉSZ vezetıivel, ahol néhány kérdést sikerült
tisztázni. E megbeszélésen felkérték az ÁFÉSZ vezetıit, hogy

egységeik elıtt a közterületeket tegyék rendbe és azt gondozzák
is. Erre a határidı június l-ében lett megállapítva.
Hanyecz Margit az ismertetett terveket nagyon szépnek tartotta. A tervek megvalósulásával a város arculata jelentısen meg
fog változni.
Úgy gondolja mindenkinek a maga területén
kell a város fejlesztéséhez hozzájárulni. A városfejlesztéshez hozzátartozik az
is, hogyan alakulnak a mőút melletti területek. Sokan szeretnének majd a visszaigényelt földjükön gazdálkodni, nagyon fontos
lenne, hogy ezek a kisgazdaságok a mőutakhoz közel legyenek,
mind közlekedési szempontból, mind esztétikai szempontból
fontos lenne ez. Gyomaendrıdrıl hat kivezetı mőút van, amit
ilyen értelemben is ki kell használni.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a város
vezetése mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a földtörvény megszületését követıen a majdani kisgazdaságok a mőutak
mellett alakuljanak ki.
Hernyák Imre elmondta, hogy a külterületi építkezésekre is van
programjuk. A mőutak mentén úgynevezett gazdasági portás telkek
kialakítása vetıdött fel. Megítélésük szerint ezeket a kisgazdaságokat nem közvetlenül a mőút mellett kellene elhelyezni,
hiszen ott a legporosabb, legszennyezettebb a levegı, ami a
város bioprogramjával sem egyeztethetı össze. Természetesen
mindenki ott telepszik le, ahol éppen akar, ahol a legbiztosítottabbnak látja a jövıjét. Természetesen a helyi építési
elıírások készítésekor erre is ki kell majd térni. Azt is
figyelembe kell majd venni, például a TITÁSZ a településtıl
délre kívánja az elektromos vezetékek fejlesztését megvalósítani. Azt is figyelmébe ajánlotta a jelenlévıknek, hogy mezıgazdasági hasznosítású területeken építési tilalmat nem lehet
elrendelni, ezeken a területeken csak korlátozásokat lehet
életbe léptetni.
Gyuricza Zoltánné elmondta, hogy a távlati tervekrıl más sok
szó esett a mai napon, de nem beszélt még senki pl. a Blaha úti
szennyvíz és csapadékvíz elvezetésrıl. Jó lenne ha megnéznék az
ottani állapotokat, mivel vannak olyan lakók, akik az utcára a
szennyvizet is kiengedik. Emellett a csapadékvíz-elvezetı
árkokat is rendbe kellene tenni, hiszen vannak helyek, ahol
tócsákban áll a víz a járdán. Ezt követıen aziránt érdeklıdött,
hogy a polgármester úr által elmondott fejlesztések közül
melyek azok, amelyek Endrıdön valósulnak meg. Vagy Endrıd
továbbra sem fejlıdik, csak úgy mint eddig? Tudomása szerint a
város költségvetésében 8 millió forint szerepel a fiatalok
lakásépítési, vásárlási támogatására. Szeretné kérni, hogy
azoknak a nevét, akik ebbıl a pénzbıl támogatáshoz jutnak,
mindig tegyék közzé a Gyomaendrıdi Híradóban és hirdetı táblákon is, hogy a lakosság lássa mire és kikre fordítják a lakosság pénzét. Megítélése szerint joga van ezt mindenkinek tudni.
Megítélése szerint mielıtt a közelmúltban a közkifolyókat
lezárták, biztosítani kellett volna a lakosságnak az ártézi
kutakat.

Dr. Frankó Károly polgármester válaszolva elmondta, hogy a
hosszú távú fejlesztési koncepcióban vannak olyan tervek amelyek az endrıdi részen fognak megvalósulni, mint pl. a Templomzugi szabad strand melletti kemping kialakítása, de túl kell
már azon lépni, hogy Endrıd vagy Gyoma fejlıdik, hiszen
Gyomaendrıdért kell tevékenykedniük, ık Gyomaendrıd önkormányzati képviselıi. Az egységben kellene már gondolkodni. Amennyiben konkrét elképzelés kialakul az endrıdi részen, természetesen támogatni fogják.
Csorba Csaba a Szociális és Egészségügyi osztály vezetıje
elmondta, hogy a korábbi években rendszeresen megjelent a
lakásvásárlási támogatásban részesültek névsora, azzal a céllal, hogy a lakosság részérıl érdemi segítséget kapjon az
odaítélı testület. Sajnos nem a kívánt eredményeket hozta ez a
közzététel, elsısorban személyeskedések lettek belıle, azonban
a bejelentı soha nem vállalta fel azt, hogy esetleg a bejelentését írásban is megtegye, illetve bejelentéséért vállalja a
felelısséget. Ezen okok miatt nem tartották értelmét annak,
hogy a továbbiakban is közzé tegyék.
Kiszely István aziránt érdeklıdött, hogy a 46-os keresztezné-e
a szarvasi utat, amennyiben a tervezık által javasolt formában
valósulna meg.
Hernyák Imre válaszában elmondta, hogy a szarvasi utat e megoldással keresztezné a 46-os út. Ez ügyben máig további egyeztetéseket kell folytatni, de eddig úgy tőnik a KM a
jelenlegi Bajcsy úti szakasz meghosszabbítását szeretné megvalósítani. Megítélésük szerint azonban ez az egyik legrosszabb
megoldás, javasolta a képviselı-testületnek és a város lakosságának, hogy az elkerülı útszakaszt támogassák.
Gellai Józsefné a nagylaposi és öregszılısi lakosság nevében
kívánt szólni. Elmondta, hogy talán többen lettek volna a
közmeghallgatáson, ha az emberek jó része tudta volna mi is az
a közmeghallgatás, illetve, ha a korábbi évek gyakorlatának
megfelelıen lehetıség lett volna arra is, hogy a külterületi
lakosság bejutását a hivatal megszervezte volna. A közkifolyók
megszőnésével, illetve az idıs lakosságnak nyújtandó támogatással kapcsolatban elmondta, hogy az anyagi segítségen kívül
nagyon jó lenne, ha a közhasznú munkásokat rá lehetne állítani
arra, hogy fizikai munkával segítsenek az idıs embereknek,
hiszen ez a legfontosabbak egyike lenne számukra. A Lenin úti
gázvezeték építéssel kapcsolatosan javasolta, hogy a vezetéket
a Csókás zugi lejáróig építsék ki, mert így több utca rácsatlakozása is megoldható lenne. A Blaha úti szennyvízcsatorna
helyzetét valóban meg kellene oldani, de ott lakossági társulási formában nem lehet kivitelezni, mivel nagyon sok a közintézmény. Javasolta az önkormányzatnak, hogy a külföldi tıkéseknek
mutassák meg a nagylaposi meleg vizet is.
Pintér László egyetértett azzal, hogy az elhangzott tervek
nagyon szépek. Egyetért azzal, hogy a lakosság sok szemetet
csinál, nem törıdik megfelelıen a környezetével, de az intézmé-

nyek sem. Véleménye szerint fel kellene ıket szólítani, hiszen
az egységeknek vannak vezetıik, akik felelısek ezekért a dolgokért is. A sportlétesítményekkel kapcsolatosan elmondta, nem
ért egyet azzal, hogy új edzıpályát építsen a város.
Dr. Frankó Károly polgármester ismételten elmondta, hogy a maga
részérıl egyetért azzal, hogy edzeni az endrıdi pályán is
lehet. A maga részérıl edzıpályával kapcsolatos beruházást nem
támogat.
Dávid István
közérdekő bejelentést tett, mely szerint kérte,
hogy a Diófa utcai közkifolyó elıtti járdaszakaszt az önkormányzat javítsa ki.
Dr. Frankó Károly polgármester ígéretet tett, hogy a felvetett
közérdekő bejelentéseket ki fogják vizsgálni és megoldására is
ígéretet tett. Meggyızıdése, hogy ha a hivatalban jó szakemberek dolgoznak, akkor nem lesznek hasonló panaszok.
Megköszönte a lakosság részvételét, kérte a jelenlévıket, hogy
a júniusi képviselı-testületi ülésen is vegyenek részt, melyen
szintén szó lesz az ÁRT felülvizsgálatáról, valamint a város
fejlesztési programjáról is. Ezt követıen megkérte a képviselıtestület tagjait, valamint a hivatal osztályvezetıit, hogy a
szüntet után maradjanak még a teremben, mivel néhány kérdésben
a testületnek döntenie kell.
A szünet után átadta a szót dr. Tímár Gyöngyi jegyzınek, aki
néhány szóbeli bejelentést terjesztett a testület elé.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy kérelem önkormányzathoz a Légi Személy és Áruszállítási Kft., amelyben az önkormányzat hozzájárulását kérte a mezıgazdasági repülıtér évi 4-5
alkalommal
történı igénybevételéhez. Az önkormányzatnak környezetvédelmi szempontból kell a hozzájárulását megadni. A
repülıtéren tulajdonosával és használójával ez évre az együttmőködési megállapodást már megkötötték, s a Légügyi Hatósági
engedély megszerzéséhez kell az önkormányzat hozzájárulása is.
Dr. Frankó Károly
polgármester kérte a testületet, ha nincs
észrevételük ez ügyben, úgy határozatot hozzanak arra nézve,
hogy az évi 4-5 alkalommal történı igénybevételhez az önkormányzat a hozzájárulást megadja.
A képviselı-testület jelenlévı 15 tagja egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/1991/V.21./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a THERMÁL AERO Légi
Személt és Áruszállítási Kft. számára hozzájárulását
adja a mezıgazdasági repülıtér évi 4-5 alkalommal
történı használatához.

Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy az 1990. évi LXXXII.
törvény értelmében a rendırkapitányság vezetıi beosztásokat
nyilvános pályázat útján kell betölteni. A rendırkapitányi
kinevezés elıtt ki kell kérni a kapitányság illetékességi
területéhez tartozó önkormányzatok véleményét is. Ennek megfelelıen a Békés Megyei Rendır- Fıkapitányság vezetıje, dr. Gál
László r.ezredes megkereste a polgármester urat azzal, hogy
Demeter László r. százados / a szarvasi rendırkapitányság
leendı vezetıjének/ kinevezéséhez az önkormányzat véleményét
kikérje. A levelében Demeter László eddigi pályafutásáról adott
tájékoztatást. Elmondta továbbá, hogy a törvény értelmében az
önkormányzatnak lehetısége van arra, hogy személyes találkozást
kérjen .
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület véleményét. A
maga részérıl annyiban egészítette ki az elhangzottakat, hogy
lehetısége volt személyesen találkozni Demeter Lászlóval, aki
nagyon jó benyomást tett rá.
Jenei Bálint
képviselı a maga részérıl egyetértett Demeter
László kinevezésével, jó szakembernek tartja.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület tagjait, amenynyiben másnak nincs hozzászólása, úgy javasolta a testület
foglaljon állást Demeter László r.százados kinevezése ügyében.
A képviselı-testület jelenlevı tagjai egyhangúlag egyetértettek
a javaslattal és a következı állásfoglalást fogadta el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület Demeter László r.százados
Szarvasi Rendırkapitányság vezetıi kinevezésével egyetért.
Megbízta a polgármestert, hogy a z önkormányzat állásfoglalásáról tájékoztassa a Szarvasi Polgármestert.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı elmondta, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az önkormányzat támogatását
kérte az iskola udvarán egy Bethlen park kialakításához. A
testület felé a konkrét kérés annyiban fogalmazható meg, hogy a
park kialakítását /mely Bethlen szoborból és annak méltó környezetének kialakításából áll/ közérdekő célra történı kötelezettség vállalásnak nyilvánítsa. Elmondta továbbá, hogy mindennek költsége 350 ezer forint lesz. A Képzımővészeti Alaptól 100
ezer forintot kap az iskola, míg a fennmaradó 250 ezer forintot
az iskolában dolgozó pedagógusok adják össze. Éppen ezért
kérik, hogy az önkormányzat közérdekő célnak nyilvánítsa,
hiszen ebben az esetben az SZJA-ból a befizetett összeg levonható. Az önkormányzatnak ezzel semmi nemő pénzügyi kötelezettsége nem lesz.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület tagjait, hogy
amennyiben egyetértenek a közérdekő céllá történı nyilvánítással, úgy határozatot hozzanak erre. A maga részérıl támogatja

az ötletet, és nagyon jónak tartja.
A képviselı-testület jelenlévı 15 tagja egyhangúlag egyetértett
a javaslattal és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/1991/V.21./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola
Bethlen Gábor szobor és annak méltó környezetének kialakítását közérdekő célra történı kötelezettség vállalásnak nyilvánítja, az iskola ilyen irányú kérését
jóváhagyja. (A Ptk. 594. $. /1/ bek. szerint kapott
felhatalmazás alapján.)
Utasítja a jegyzıt, hogy határozatáról az iskola vezetést
értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı

Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı a továbbiakban elmondta, hogy dr.
Lizák Anna körzeti orvos azzal a kéréssel fordult a képviselıtestülethez, hogy járuljon hozzá egy ultrahangos orvosi készülék megvásárlásához olyan formában, hogy a mőszer költségét
közadakozásból fedeznék. Elmondta, hogy a doktornı elızetesen
már tárgyalt gazdasági vezetıkkel, akik az anyagi hozzájárulást
megadnák, az önkormányzattól annyit kérne, hogy egyrészt közérdekő célnak nyilvánítsák a mőszer beszerzését, másrészt pedig,
hogy a Polgármesteri Hivatal a pénz kezelését vállalja fel
magára. A doktornı tájékoztatása szerint eddig 700 ezer forintra van felajánlás.
Dr. Frankó Károly
polgármester elmondta, hogy a készülék
nagyon jó lenne, azonban neki vannak aggályai vele kapcsolatban. Javasolta, hogy a mőszert független szakemberrel vizsgáltassák meg. Ugyanakkor nem biztos, hogy célszerő anyagi támogatást kérni a vállalatoktól akkor, amikor nem tudjuk, hogy a
jövı évtıl a mőszer mőködtetését finanszírozza-e Társadalombiztosítási Igazgatóság.
Dr. Kulcsár László
képviselı megítélése szerint a vállalatok
felajánlását nem szabad elszalasztani, ki tudja lesz-e még
módjuk máskor is segíteni. Ugyanakkor a lakosság egészségügyi
ellátásának javítását sem szabad szem elıl téveszteni.
Dr. Kovács Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a készülék
milyen célra alkalmas?
Dr. Frankó Károly
polgármester elmondta, hogy a szóban forgó
készülék egy több célra hasznosítható készülék. Az elképzelések
szerint a Fürst Sándor utcai rendelıben lenne felállítva és
Bánki doktor úr kezelné a készüléket.

A képviselı-testület tagjai megítélése szerint a készüléket
szakember által történt átvizsgálást követıen meg kell vásárolni.
Ennek megfelelıen egyhangú szavazással az alábbi határozatokat
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1991/V.21./ számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
az
egészségügy
mőszerellátottságának és az egészségügyi ellátás teljesebb körővé tétele érdekében egyetért egy ultrahangos készülék beszerzésével, annak megvásárlását
közérdekő célra történı kötelezettség vállalásnak
nyilvánítja. /A Ptk. 549. $. /1/ bek. szerinti felhatalmazás alapján./
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/1991/V.21./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 83/1991/V.21./
számú határozatában megjelölt orvosi mőszert gazdálkodó egységek felajánlásából kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében a Képviselı-testület megbízza
dr. Lizák
Anna körzeti orvost a közcélú adományok összegyőjtésével. A mőszer megvásárlása elıtt annak mőszaki állapotáról független szakember véleményét ki kell
kérni.
Az adományokkal kapcsolatos adminisztratív teendıket a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el, a
befolyt összeget elkülönítve kell kezelni, annak felhasználását csak az ultrahangos készülékre engedélyezi.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : dr. Lizák Anna
Nagy Istvánné osztályvezetı
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a testület tagjainak
a jelenlétet, majd az ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Tímár Gyöngyi
j e g y z ı
dr. Valach Béla
hitelesítı

dr. Frankó Károly
polgármester
Hornok Lajosné
hitelesítı

