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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1991. június
4-i ülésérıl.
Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek
Balázs Imre, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok
Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Kovács Béla, dr. Koleszár József, Kruchió
Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Pocsaji
Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla,
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı, Auer György r.százados,
valamint a gazdálkodó egységek, pártok képviselıi,
az érdeklıdı lakosság
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a testületi ülésen
megjelent vendégeket és a képviselı-testület tagjait. Elmondta, hogy a 19 képviselı közül egyedül Bátori Gyula képviselı
nincs jelen, aki baleset miatt nincs itt.
Javaslatot tett a jegyzıkönyv hitelesítık személyére Balázs
Imre és Hangya Lajosné képviselık személyében.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
l./

Gyomaendrıd Város ivóvíz ellátásának, valamint a bel és
csapadékvíz elvezetés fejlesztésének programja
elıadó: dr. Valach Béla biz. elnök
Nagy Pál mőszaki oszt. vez.

2./

Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervének felülvizsgálata, valamint a hosszú távú terület és településfejlesztési koncepciója
elıadó: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Valach Béla biz. elnök

3./

Bejelentések

A képviselı-testület a javasolt napirendet elfogadta.
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Ezt követıen a polgármester beszámolt a május 2-i ülés óta eltelt idıszak munkájáról.
Részt vett az Újrakezdési Szövetség által rendezett gazdasági
találkozón, ahol alkalma volt találkozni Bethlen István úrral,
akitıl igen hasznos tanácsokat hallott. Május 5-én találkozott
a THERMÁLINVEST Rt. vezérigazgatójával, akinek szándéknyilatkozatot adott a város nevében a gyógyszálló ügyében. Ezen a
találkozáson Borbola úr ajánlatott tett a Templomzug mellett
egy esetleges kemping kialakítására. Az RT vezérigazgatója
ígéretet tett arra, hogy amennyiben a gyógyszálló környezetének továbbfejlesztése érdekében fel kell áldozni a sportpálya
egész területét, úgy helyette újat alakítanak ki a Főzfászugian. úgy tőnik, hogy a főzfás-zugi terület után többen is
érdeklıdnek. Május 16-án volt egy beszélgetés a pártok vezetıivel, bizottsági elnökökkel az ÁRT-vel kapcsolatosan, valamint
a hosszú távú fejlesztési koncepció felülvizsgálatáról.
Május hónapban részt vett egy fogadáson Békéscsabán a Garzon
szállóban, ahol a megye városainak polgármesterei és banki
szakemberek vettek részt. Május 21-én került megtartásra a
közmeghallgatás, melyen az ÁRT és a hosszú távú településfejlesztési koncepció került megvitatásra. Május 22-én volt egy
találkozó a biováros programmal kapcsolatosan budapesti menedzserek, valamint a helyi értelmiség részvételével.
Gyomaendrıdön járt Csehák Judit, aki igen érdekes elıadást
tartott.
Május 29-én részt vett dr. Habsburg Ottó tiszteletére adott
díszvacsorán. Ugyancsak a város bioprogramjával kapcsolatos
megbeszélést tartottunk a városházán a menedzserek és a város
egyes értelmiségi vezetıivel. El kell azt is mondani, mondta,
hogy ezek a menedzserek igen komolyan foglalkoznak a bio programmal, nagy lehetıséget látnak benne és errıl kívánják meggyızni az itt élı embereket is.
Mindezek elhangzása után felkérte az alpolgármestereket és bizottsági elnököket,hogy amennyiben van beszámolójuk, mondják
el.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy részt vett május
25-én a Tájház kiállításának megnyitóján. A kiállítás alkalmával olyan információt kapott, hogy Budapesten nyugati tıkés
kapcsolattal rendelkezı társaság élénken érdeklıdik a bogárzói
meleg víz és környéke iránt. úgy tőnik újabb lehetıség kínálkozik.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Nagy Sándor
utca lakói csapadék és szennyvíz problémával keresték meg, melyet a polgármesteri Hivatal felé is jeleztek. Kérte, hogy az
elsı napirend tárgyalása során lehetıség szerint erre is tér-
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jenek ki az elıadók. Elmondta hogy a Mezı Imre lakótelepen a
kábeltévé kb. 150 lakásban már üzemel.
Hangya Lajosné szociális biz. elnöke néhány szóban ismertette
a bizottság májusi üléseinek eseményeit. Többek között tájékoztatta a testületet arról, miszerint pályázatot nyújtott be
a Hivatal a Népjóléti Minisztériumhoz egy otthonház kialakítására, illetve egy diesel üzemő gépkocsi vásárlására.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet arról, hogy a FKgP meghívására részt vett
a párt egyik ülésén. Sajnálattal állapította meg, hogy a pártban a 20-40 év közötti korosztály hiányzik.
Dr. Kovács Béla a Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatta a
testültet arról, hogy május 16-án együttes ülést tartottak a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottsággal, melynek témája volt a Mővelıdési Központnál végzett célvizsgálat megállapításainak megvitatása.
Az ülés végére a Mőv. Központ vezetıje vállalta, hogy újra értékelik az évet, megpróbálnak valamilyen karcsúsító megoldást
találni.
Az ülés másik napirendje volt a volt KISZ tábor sorsa. Mint az
elızı üléseken már volt róla szó a GYEFISZ megszőnésével a tábort átadta a Sportkör Turisztikai Szakosztályának. A Bizottsági ülésen olyan döntés született, hogy ez évben a szakosztály végig viszi a megkezdett szezont, majd év végén leltárt
készítenek és ismételten döntenek a tábor sorsáról, hogy marad-e a szakosztálynál vagy az iskolák kapják meg a tábor kezelıi jogát. Tárgyaltak továbbá arról is, hogy mi legyen a
sorsa a korábban Mővelıdési Osztály irányítása alatt mőködı
tanmőhelynek, mely az iskolákat volt hivatott kiszolgálni. A
bizottság megítélése szerint a státuszokat az oktatási intézmények között kellene szétosztani.
Dr. Valach Béla elmondta, hogy május 9-én járt a Városszépítı
Egyesület képviselıjével a Parlamentben, ahol a Környezetvédelmi Bizottság nyílt napot rendezett. Itt szereztek tudomást
arról, hogy az országgyőlés környezetvédelmi bizottsága ez évben 60 millió forintot osztott szét, de hogy milyen ismérvek,
szempontok alapján, erre kielégítı választ a jelenlevık nem
kaptak.
Részt vett egy találkozón, melyet a Béke Tsz szervezett, ahol
egy bejáráson is részt vettek a holtágak körül. A résztvevıkkel sajnos a holtágak összeköttetésének megteremtése ügyében
megegyezésre nem tudtak jutni, erre késıbb ismételten vissza
fognak térni és a mezıtúri egységeket is be kell vonni ebbe.
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Dr. Frankó Károly polgármester a napirendek tárgyalása elıtt
emlékeztette a testület tagjait arra, hogy az 1990. évi zárszámadás tárgyalásával egyidejőleg a pénzügyi osztály készített egy áttekintı anyagot a VII. ötéves terv teljesítésérıl
is, melyet a testület akkor a nagy terjedelme miatt nem tárgyalt és úgy foglaltak akkor állást, hogy a következı ülésen
visszatérnek rá. Úgy kérte a testületet, amennyiben ezzel kapcsolatban van kérdésük, tegyék fel.
A képviselı-testület tagjainak a VII. ötéves tervvel kapcsolatban kérdése nem volt.
Ezt követıen kérte a testületet, amennyiben a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban
észrevételük, kérdésük van, szíveskedjenek feltenni.
A képviselı-testület tagjainak ezzel kapcsolatban kérdésük nem
volt, a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag elfogadták, és a következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
85/1991/VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
17/1991/I.29./,59/1991/V.02./, 61/1991/V.02./,
63/1991/V.02./, 65/1991/V.02./, 74/1991/V.02./,
75/1991/V.02./, 76/1991/V.02./ számú határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadása után a testület áttért az elsı napirend tárgyalására. A polgármester felkérte a napirend elıadóját, amennyiben
van szóbeli kiegészítése, tegye meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni a maga részérıl, azonban felkérte a Békés Megyei
Víz- és Csatornamő Vállalat vezetıjét, hogy néhány szóban egészítse ki az írásos elıterjesztést, illetve dr. Weisz Katalin
fıorvos asszonyt a Tisztiorvosi Szolgálattól, aki a víz minıségérıl tud tájékoztatást adni.
Rau József a beszámolót néhány szakmai adattal egészítette ki.
A víz mennyiségével úgy ítélik meg, hogy nincs különösebb
gond, a lakosságot is inkább a víz minıségével kapcsolatos
kérdések irritálják. A minıségi problémák a víz összetételébıl
adódnak.
Rendkívül magas a víz vas és egyéb más ásványi anyag tartalma.
A nitrit tartalom miatt azonban nem üzemeltethetik a
vastalanítót, melynek következtében a víz sárgább és néha kis-
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sé zavaros.
Sajnos ezen sokat változtatni nem tudnak mindaddig, amíg a
vastalanítót nem tudják alkalmazni. erre azonban a nitrit tartalom miatt nincs lehetıség. Sajnos a jelenleg ismert technológiák szerint a vastalanító berendezést mindaddig, amíg nitrát tartalma van a víznek, addig nem tudják használni. Próbálnak erre megoldást keresni. A hálózatot folyamatosan mosatják.
Sajnos azonban a munkájukat hátráltatja a
csapadékvízelvezetési rendszer hiányossága. A hagyományos mosás mellett bevezettek egy un. szivacslövedékes hálózat tisztítást. Sajnos azonban létszám és egyéb, mőszaki problémák miatt vontatottan tudják végezni. Ezzel a módszerrel a vezetékrendszer csıfalát lehet letisztítani. A személyi gondok mellett jelentısen befolyásolja munkájukat a hálózat mőszaki állaga.
A beszámoló tartalmazza a meglévı kutak felújítását. Legfıbb
programjuk emellett az a rekonstrukciós program, melynek megvalósításához pályázatot is nyújtottak be az önkormányzattal
közösen. úgy tudják, hogy a megvalósításhoz bizonyos pénzöszszeget is megkaptak. Rendkívül fontos feladat a fıellátó vezeték keresztmetszetének növelése.
Megköszönte a lehetıséget, hogy néhány szóban kiegészíthette a
beszámolót, az esetleges kérdésekre szívesen válaszol.
Dr. Frankó Károly polgármester az elnyert céltámogatással kapcsolatban annyiban egészítette ki az elhangzottakat, hogy a
céltámogatást vagy a második félévben, vagy a jövı évben kapják meg a vízprogramhoz.
Ezt követıen felkérte dr. Weisz Katalin fıorvos asszonyt, hogy
a víz minıségével kapcsolatban adjon rövid tájékoztatást.
Dr. Weisz Katalin elıször is megköszönte a lehetıséget, hogy
részt vehet a testületi ülésen. Elmondta, hogy a KÖJCL a vízminıséget rendszeresen ellenırzi, a Vízmőnél a vizsgálati
eredmények mindenkor rendelkezésre állnak. Emellett negyedévenként végeznek biológiai vizsgálatokat is.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a mélyfúrású kutak
vízminısége nem felel meg a szabványoknak, ezért meg kell találni a lehetıséget és a pénzforrást a vízminıség javítására.
Természetesen nem egyedi gyomaendrıdi problémák ezek.
Megoldás lenne az is, ha a mélyfúrású kutakból az ammóniát ki
tudnák venni, vagy a vastalanító berendezést úgy át tudnák
alakítani, hogy a vastalanítás következtében sem növekedne a
víz nitrát tartalma. Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét
arra is, hogy a gyomaendrıdi víz jódtartalma nagyon magas.
Távlatokban a jód kivonását is meg kell oldani, de a mőszaki
megoldását a szakembereknek kell megtalálni.
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A vízbiológiai vizsgálatok egyértelmően
rendszer mosását szinte soha nem tudják
végeznek, újra lehet kezdeni. Biológiai
kikerült víz a rendszerben éri el azt a
szintet, amit a vizsgálatok mutatnak.

azt mutatják, hogy a
befejezni, mert mire
szempontból a kutakból
baktérium és egyéb

Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte a fıorvos asszonyt,
amennyiben tudja, úgy rangsorolja a körzetébe tartozó települések vízminıségét.
Dr. Weisz Katalin válaszolva elmondta, hogy konkrétan nem tudja a rangsorolást elmondani, hiszen nem volt elegendı ideje a
felkészülésre. Mindenesetre a vízminıségi problémák az utóbbi
években szinte mindenhol jelentkeztek, más-más gondokkal.
Hunya Lajos képviselı kérte, hogy a hasonlítsa össze a fıorvos
asszony a régi artézi kutak és a jelenlegi vezetékes rendszer
vízminıségét.
Dr. Weisz Katalin hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kutak is mind
artézi kutak. A kutak vízminısége az jó, csak a hálózatba kerülve lesznek rossz minıségőek.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a testületet, hogy a
napirend második részére, a csapadékvíz-elvezetı rendszer tárgyalására térjenek át. Felkérte a napirend elıadóját szóbeli
kiegészítésének megtételére.
Dr. Valach Béla a kiadott írásos anyagot annyiban egészítette
ki, hogy a rendszer felújítását az egyes vízgyőjtı rendszerenként kell megkezdeni. Sajnos annyi a súlyos, akkut probléma,hogy rendszerezett tervet készíteni lehetetlen. Nagyon fontosnak tartja a bizottság, hogy a Bánomkerti részre egy csapadékvíz rendezési tervet készíttessenek.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, amennyiben
az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem vetıdik fel, úgy
fogadják el az elsı napirend beszámolóit.
A képviselı-testület tagjai egyhangú szavazással a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1991/VI.04./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város vízellátásának helyzetérıl, a fejlesztés lehetıségeirıl
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szóló beszámolót, valamint a Városfenntartási, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottság 1991. évi belés csapadékvíz elvezetı rendszerrıl készített programját elfogadja.
Határidı: azonnal

A határozat meghozatala után áttértek a második napirend tárgyalására.
A polgármester felkérte Hernyák Imrét, a DÉLTERV munkatársát,
hogy az ÁRT-vel kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg.
Hernyák Imre kiegészítıjében a két településrész közötti terület sorsára hívta fel a figyelmet. Hiszen e terület igen értékes, így ennek megfelelıen kell hasznosítani. Természetesen a
hasznosításnak nem feltétlenül kell megvalósulnia 1-2 éven belül, de mindenképpen szem elıtt kell tartani. A maga részérıl
nagyon támogatja a gyógy-idegenforgalomra irányuló fejlesztési
elképzeléseket, illetve a Főzfás-zugi szabadidı központ kiépítését. Mindkét beruházás megvalósulása jelentısen megváltoztatná a város életszínvonalát. Felhívta a figyelmet az endrıdi
öblözetek területén már kialakult üdülıterületet, melyhez javasolnának egy üdülıterületfejelsztési programot kidolgozni.
Ugyancsak részletes tervek kidolgozását javasolnának az ÁRTben megjelölt területekre. Felajánlotta a DÉLTERV segítségét
olyan vonatkozásban, hogy a piaccal kapcsolatos elképzelések
megvalósításához megfelelı helyet keressenek, ingyenes tervezéssel meg tudnák határozni azokat a területeket, ahol leginkább megvalósíthatóak lennének a piacok és vásárcsarnokok, illetve azok szerkezeti felépítését.
Dr. Frankó Károly megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd a
maga részérıl a hosszú távú fejlesztési tervhez kiegészítésképpen annyit kívánt hozzátenni, hogy az CFÉSZ elnökével folytatott a napokban megbeszélést, aki tájékoztatta arról, miszerint az CFÉSZ a 60-as években tulajdonába került pavilont értékesíteni kívánja. A vállalkozó, aki meg kívánja vásárolni,
az olyan létesítményt akar ott létrehozni, amely a város hoszszú távú fejlesztési tervébe is beilleszthetı. A megbeszélés
során kérte az CFÉSZ elnökét, hogy a vevı esetlegesen tájékoztassa majd a polgármesteri hivatalt személyesen is az ottani
terveirıl.
Hernyák Imre felhívta a figyelmet arra, hogy a szóban forgó
terület csakúgy, mint az egész Erzsébet-liget, természetvédelmi terület.
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy ebbıl eredıen az
önkormányzatnak joga van tájékoztatást kérni az ottani tervekrıl, illetve esetlegesen bele is szólni.
Erre megítélése szerint fel kell hívni az CFÉSZ figyelmét is.
Amennyiben a testület egyetért, úgy ezzel kapcsolatban tárgyalni fog az érintettekkel.
Dr. Kulcsár László képviselı hozzászólásában a hosszú távú terület és településfejlesztési koncepciót a ciklus meghatározójának kell tekinteni. A koncepció kritikus volta miatt i nagyon reálisnak tartja. Teljes mértékben egyetért azzal, miszerint jelenleg falusi szinten él a város lakossága. Alapvetı
feladatnak tartja ı is az elvándorlás megállítását, a fiatalok
itt tartását.
Egyetért azzal a gondolattal is, hogy a két városrész közötti
lelki és fizikai egységet meg kell teremteni. Az infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése ehhez feltétlenül szükséges.
Azzal is messzemenıkig egyetért, hogy a lakosság véleményét,
kérését mindenkor tiszteletben kell tartani, ki kell kérni. A
rendszeres kapcsolattartás nagyon fontos, ezeken a lakossági
találkozókon nagyon sok hasznos információhoz jut a testület.
Kritikaként vetette fel, hogy az idegenforgalomnak a 7. fejezet helyett inkább elsıdleges szerepet kellene szentelni. Ezt
indokolja a város adottsága. Az adottságok kihasználásával még
célirányosabban kellene foglalkozni. Nagyon fontosnak tartaná
a fürdı további fejlesztését. Az endrıdi szabad strand környékét szintén fejleszteni szükséges, illetve a kemping áthelyezésével is egyetért. Nagyobb figyelmet kell fordítani megítélése szerint a holtágak menti üdülı területekre. Meg kell oldani a holtágak vizének tisztítását, vízminıségének javítását.
A koncepcióval egyetért, azt elfogadásra javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy a
THERMÁLINVEST RT. által készítendı tervdokumentáció a fürdı és
környezete vonatkozásában, illetve a biováros program vonatkozásában konkrétabb, részletesebben kidolgozott dolgokat fog
tartalmazni.
Hangya Lajosné képviselı aziránt érdeklıdött, hogy mekkora terület van a Füzfás-zugban az önkormányzat tulajdonában, illetve mekkora összegbe kerül majd a kisajátítás e területen?
Nagy Pál osztályvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
szóban forgó területének 2/3-ad része téesz kezelésben van,
1/3-ad része van magánkézben, ezek azonban nem építési telkek,
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mezıgazdasági tevékenységre hasznosíthatóak, ott üdülı építésre nincs engedély jelenleg. Ebbıl következik, hogy nem kell
nagy pénzre gondolni a kisajátításnál.
Dr. Valach Béla képviselı egyetért magával a koncepcióval, azzal is egyetért, hogy a holtágak vízminıségét javítani kell,
azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az ehhez szükséges
szivornyák és egyéb szükséges dolgok megvalósítása 9-10 millió
forintba kerülne.
Jenei Bálint képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az üdülıterületre lehet-e olyan fejlesztési tervet készíteni, amit realizálni is lehet? Emlékeztette a jelenlévıket arra, hogy az említett területre készült már egy fejlesztési terv, azonban bebizonyosodott, hogy az használhatatlan a tulajdoni viszonyok
alakulása miatt. Ugyancsak a rendezési tervhez kapcsolódóan
kérte a tervezıt pontosítsa, hol lesz az endrıdi részen a házhely osztására kijelölt terület.
Hernyák Imre a felvetett kérdésre válaszolva elmondta - illetve a térképen bemutatta - hogy a házhely osztási terület
Endrıd Déli részén, a temetıtıl Keletre lévı zártkerti részen
lehetne. Igaz, mondta, hogy az endrıdi üdülıterületre van már
egy terv, azonban megítélésük szerint az egész endrıdi
öblözeteket együttesen kellene vizsgálni és tervet készíteni
rá. A terv készítésénél a tulajdoni viszonyokat mindenképpen
figyelembe kell venni és szem elıtt kell tartani.
Jenei Bálint képviselı elöljárójában elmondta, hogy a hosszú
távú fejlesztési koncepciót és az ÁRT-t alapjaiban támogatja.
Nem ért azonban egyet azzal az állítással, hogy falusi szinten
él a lakosság. Nem szabadna ledegradálni azt, mait eddig elértek ebben a városban, hiszen a városi rangot mégis csak megkapta a város, e mögött pedig igen sok embernek, sok munkája
fekszik.
Nem kell azt szégyelleni, hogy városok vagyunk. Természetesen
sokat kell még tenni azért, hogy igazi városok legyünk. Vitathatatlannak tartja azt a tényt, hogy a város tovább kell fejleszteni mind közmővesítés, mind pedig intézményrendszerének
fejlesztése vonatkozásában.
Az ÁRT-vel kapcsolatban elmondta,hogy azzal minden tekintetben
egyetért. úgy érzi, hogy a korábbi ÁRT megállta a helyét, reális alapokon volt.
A hosszú távú koncepcióról elmondta, hogy jónak tartja, azokat
a munkákat folytatja tovább, melyek korábban elkezdıdtek. Hiányosságnak ítélte meg, hogy a koncepció nem súlyoz, egy kissé
csomóba rakja a dolgokat. Úgy nem érzıdik ki a racionális kon-
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cepció, az egész egy csomagnak tekinthetı. Ugyan egyetért a
Főzfás-zugi sport és szabadidı központ tervbevételével, itt
lát olyan problémát, visszalépés fog történi a sportpályák vonatkozásában, illetve hogy csak hosszú idı múltával fog megvalósulni.
Amennyiben a gyógyszálló építése érdekében a gyomai jelenlegi
sportpályát megszüntetik, megítélése szerint még élet, támadó
visszhangja lehet. Megítélése szerint az önkormányzat vállalkozásait is szerepeltetni kellene a koncepcióban. A jelenlegi
kemping megszüntetésével nem ért egyet, hiszen a fürdı egyik
nagy vonzereje, hogy a kemping és a fürdı szomszédságban vannak. A fürdı bıvítésére pedig még van terület.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy a falusi közérzetet nem szabad nem figyelembe venni, hiszen attól hogy nem beszélünk róla még az van. Arról senki sem tehet, hogy a korábbi
években pont olyan munkák folytak, melyek nem voltak látványosak.
A holtágak vizének rendbetételére mindenképpen anyagiakat kell
áldozni, hiszen a holtágak jelenlegi vízminısége még a bio
programot is veszélyezteti.
Kruchió Lajos megítélése szerint a lakosságra kell támaszkodni
a városkép javítására. A közterület felügyelınek talán nagyobb
odafigyelést kellene tanúsítani a házak és környezetének rendben tartására, fel kellene szólítani a lakókat.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
arra, hogy addig míg a testület nem tud felmutatni valamit,
addig nem nagyon van jogalapja kérni a lakosságtól. Jenei Bálint hozzászólását nagyra értékeli. Az általa felvetett sérelmesnek ítélt dolgokat javasolta, hogy a koncepcióban javítsák ki és helyesbítsék. Az azonban tény, hogy nagyon sok még a
tennivaló.
A hosszú távú tervben foglaltak jelentıs részét külföldi befektetésbıl kívánják megvalósítani.
Jenei László a Gyomakör nevében köszöntötte a képviselıtestületet, ,ajd néhány szóban elmondta az egyesület programját.
Néhány szóban a Gyomakör nevében szerette volna jellemezni a
hosszú távú koncepcót. Az elmúlt napokban több telefont kaptak
a sportpálya ügyében. úgy tőnik nagyobb vihart fog felkavarni
e kérdés. A sportpálya Gyoma egyik jellegzetes területe. A lakosság jórésze érzelmileg is kötıdik a pályához. Felvetıdött
bennük, hogy a gyógyszállónak a legmegfelelıbb hely lesz-e az
a terület.

11
Véleményük szerint a könnyebb megoldást választották az erre
illetékesek. Véleményük szerint a Vízmő sor melletti terület
inkább megfelelı lenne, e terület mellett szólna az is, hogy
mind a gáz, mind a szennyvízvezeték ki van építve. Megítélése
szerint a sportkör vezetését is meg kellett volna kérdezni errıl.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem lát garanciát egyrészt
arra, hogy a megszüntetett edzıpálya helyett újat építenek,
másrészt ha ez meg is történik, még akkor sem hoztak létre új
értéket. A Főzfás-zugi szabadidıs központ azonban 4-5 éven belül nem fog megvalósulni.
Mint magánember nem tartotta jónak, hogy a koncepcióban is
szerepel, miszerint az egyház segítségével egy új arculatú,
magasabb erkölcsi szintő erkölcsi magatartásra nevelést az ifjúság vonatkozásában így próbálnak megoldani. A megfogalmazásból úgy tőnik, mintha csak az egyházra támaszkodva kívánnák
ezt megvalósítani. A koncepcióban szerepel, hogy sok a kocsma
jellegő intézmény melyeket meg kell szüntetni. Alapjaiban
egyetért vele, azonban az is tény, hogy ezeket az intézményeket az oda járók teszik azzá, ami. Tudomásul kell venni, hogy
erre van egyelıre igény. A vásárcsarnok építésének gondolatával egyetért, jónak tartja.
Dr. Frankó Károly polgármester elıször is köszöntötte a
Gyomakört, amennyiben a hagyományok ápolása, a jó célok támogatása a célja az egyesületnek, úgy létrehozásával egyetért.
A sportpályával kapcsolatosan válaszolva elmondta, hogy a
sportkör vezetıségével több ízben is tárgyalt, az elképzelésekrıl tájékoztatta ıket a tervekrıl. Tudomásul kell venni azt
a tényt, hogy azok, akik itt szállodát akarnak építeni, azok a
szóban forgó területhez ragaszkodnak.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint aki közügyekkel
foglalkozik, annak munkáját is csak késıbb fogják esetlegesen
elismerni. A tervnek az erényét éppen abban értékeli, hogy nem
elég racionális, ugyanis akkor, amikor a kormány és a parlament alapvetı törvényeket nem hoz meg, akkor nem is lehet racionalitást várni egy ilyen programtól sem. Erényének tatom,
hogy emberszabású, a városi környezetet próbálja népszerővé
tenni.
Biztosra veszi, hogy a sportpálya addig nem lesz megszüntetve,
amíg helyette nem lesz új. Megítélése szerint meg kell adni a
külföldi, tıkésnek a lehetıséget, hogy kiválassza azt a helyet, ahova be kívánja fektetni a pénzét. A koncepció hiányosságának tartja, hogy nincs szó a meglévı intézmények fejlesztésérıl. A gyermekintézmények fejlesztését is jó lenne megcélozni.
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A maga nevében a programot jónak tartja, azt elfogadásra javasolta a testületnek.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint a hiányosságok, melyeket a testület tagjai hozzászólásaikban érzékeltettek, az anyagba beépíthetı ha a testület is úgy dönt.
Hunya Lajos képviselı hangsúlyozta hozzászólásában, miszerint
mindenkinek egyaránt megfelelı tervet nem tudnak készíteni. A
lényeg a fejlıdés útmutatója. Jenei László elmondta, hogy a
gyomai lakosság érzelmileg is kötıdik a sportpályához. El kell
mondanom - mondta, hogy akkor, amikor az endrıdi pályát felszámolták, az endrıdi lakosság is kötıdött a pályához, ı személy szerint is. Akkor az volt a fejlıdés útja, ma pedig a
koncepcióban szereplık. Mindenkinek tudni kell, hogy az élet
áldozatokat követel. Akkor feláldozták az endrıdi pályát Gyoma
érdekében, ma úgy néz ki ezt a területet kell feláldozni.
Egyetért azzal, hogy nem lehet úgy megszüntetni, hogy ne biztosítsanak helyette másikat. A Főzfás-zugian kialakítandó szabadidı sport telepért mindenkinek áldoznia kell.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a jelenlevıket, amennyiben tudnak adni egy olyan területet, amely hasonló környezetben van, mint a szóban forgó terület, akkor örömmel fogadja.
Az más kérdés,hogy egy edzıpályát kötelezı-e építeni. Hiszen
az endrıdi pálya meg van, ott is lehet edzeni. Ez csak szervezés kérdése.
Jenei Bálint képviselı javasolta a PV bázis mögötti területet,
ami teljesen közmővesített terület, nyugodt környezet.
Megítélése szerint érdemes lenne a THERMÁLINVEST-nek, mint alternatívát felajánlani. Amennyiben a feszültség elkerülhetı,
jobb ha elkerülik. Az endrıdi sporttelep sorsát és ezt a jelenlegi helyzetet nem szabad összevetni. Az endrıdi sportpályát azok hagyták el, akik azt igénybe is vehették volna. Nem
a gyomaiak tehettek arról, hogy a pálya úgy leromlott.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület és a jelenlevık figyelmét arra, hogy a képviselı úr által említett terület magántulajdonban van, annak kisajátítása komoly pénzbe kerülne.
El kell döntenie a testületnek, hogy meg akarják e valósítani
a gyógyszállót, vagy a focipályához ragaszkodnak. Az azonban
mindenki elıtt világos kell, hogy legyen, miszerint Magyarországot nem a labdarúgás fogja felemelni.
Az elhangzottak után a vendégek közül szót kért Gál István a
serdülı labdarugó csapat edzıje.
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Gál István tájékoztatta a testületet, hogy a pályára a foci
rajongók mellett nagyon sok gyerek jár. Amennyiben az edzıpálya helyett kapnak egy másik pályát, úgy annak megszüntetését
nem ellenzik, de csak akkor, ha már kész lesz az új edzı pálya.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a gyógyszálló
elhelyezésével kapcsolatban a következı testületi ülésen végérvényesen dönteni kell. Most azonban javasolta a testületnek,
amennyiben az ÁRT-t, valamint a hosszú távú fejlesztési koncepciót elfogadják, úgy határozatban foglaljanak errıl állást.
Elmondta a polgármester, hogy az ÁRT végleges elfogadását rendeletbe kell foglalni, melyet javasolt, hogy a szeptemberi
ülésen vitasson meg a testület, illetve javasolta, hogy azt a
szeptemberi ülésre ismételten terjesszék a testület elé.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület jelenlévı 18 tagja egyhangú szavazással a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1991/VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Város Általános Rendezési Terv felülvizsgálatának programját
elfogadja.
Felkérte a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatallal
közösen a rendelet-tervezetet készítse el és terjessze azt elfogadásra a képviselı-testület elé.
Határidı: 1991. szeptember 30.
Felelıs : Dr. Valach Béla biz. elnök
dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1991/VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a város hosszú
távú terület és településfejlesztési koncepcióját
elfogadja.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A képviselı-testület a két fı napirend megtárgyalását követıen
áttért a bejelentések meghallgatására.
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Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a testülettel, hogy
a polgármesteri Hivatal osztályvezetıi állásaira kiírt pályázatra 14 pályázat érkezett. A pályázókat május 23-án a két alpolgármester és a jegyzı jelenlétében személyesen meghallgatták.
Miután úgy ítéltük meg, hogy a beérkezett pályázók közül a jelenlegi osztályvezetıknél magasabb végzettségő, jobb szakemberek nem jelentkeztek, úgy döntöttünk osztályvezetık nem kerülnek kinevezésre, hanem csoportvezetıket nevezünk ki. Ezek a
csoportok a testület által meghatározott osztályszervezetekre
épülnek.
A döntésünk meghozatalakor figyelembe vettük azt is, hogy a
közszolgálati törvényt még nem alkotta meg a Parlament, valamint nem ismeretes még a hatásköri törvény sem. Úgy ítéltük
meg, hogy a megjelenı törvények függvényében még alakíthatóak
lesznek ezek a csoportok. Ismertette a csoportvezetık neveit.
A pénzügyi csoportvezetı Nagy Istvánné, az adócsoport vezetıje
Pápai Pálné, a szociális és egészségügyi csoport vezetıje
Csorba Csaba, az igazgatási csoport vezetıje Gellai Attiláné,
a mőszaki, építéshatósági csoport vezetıje Nagy Pál, a városüzemeltetési csoport vezetıje Nagy Mária lett. A Kirendeltség
vezetıjének Kolohné Kulik Évát neveztük ki. A titkárság közvetlen vezetıi irányítással fog a jövıben dolgozni. A vállalkozási csoport vezetıje - igaz, hogy jelenleg csak egy fı dr. Varjú Ernıné lesz. Van még egy kis bizonytalanság az intézményirányítási csoportnál, ahol az egészségügyi intézményekkel Balogh Károlyné, a közmővelıdési intézményekkel Varga
Gyuláné fog foglalkozni, míg jelenleg az oktatási intézményekkel foglalkozó személyrıl nem kíván beszélni. A döntés meghozatalakor figyelemmel kellett lenni a hivatal mőködıképességére. Fenntartja magának azt a jogot, hogy a jövıben természetesen mindezen változtasson. Pillanatnyilag ezt a megoldást
találták a legjobbnak.
Kérte a testületet, hogy vegyék tudomásul a bejelentést.
Jenei Bálint képviselı kérdése, hogy mi indokolta azt, hogy
nem lettek osztályvezetık kinevezve?
Dr. Frankó Károly polgármester válaszolva elmondta, hogy pl. a
pénzügyi osztályvezetıi állásra nem jelentkezett közgazdasági
végzettségő személy, akit jobbnak tartottam volna, mint a jelenlegi osztályvezetı, aki tulajdonképpen a hivatalvezetés bizalmát is élvezi. Ugyanakkor a másik két osztályra sem jelentkeztek olyan emberek, akik a jelenleginél jobbak lennének.
Megítélése szerint a jelenlegi szervezet is alkalmas lesz a
feladatok ellátására. Talán így utólag elmondhatják, hogy túl
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nagyok lettek volna ezek a szervezetek.
Dr. Kulcsár László képviselı megkérdezte, hogy a korábbi testületi ülés határozata az hatályon kívül lett helyezve?
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, hogy az osztályok a testület által meghatározott szervezeti felépítés szerint mőködnek, csak nincsenek osztályvezetık. Csoportok viszont abban az esetben is lettek volna, ha kineveznek osztályvezetıket.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı kiegészítve a polgármester úr által
elmondottakat elmondta, hogy a szervezeti felállás ugyan az,
amit a testület jóváhagyott, csak nem lettek kinevezve az osztályvezetık.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint azzal hogy a
jelenlegi osztályvezetıket nem nevezte ki, nem ıket minısítette, hogy nem alkalmasak osztályvezetınek, a maga részérıl jobbakat akart. Úgy érzem, mondta ezért ık nem sértıdtek meg.
Ugyanakkor meghagyta a lehetıséget arra, ha lesz rá mód ismételten pályázatot írjon ki és esetleg osztályvezetıket nevezzen ki. Nem lehet az a cél, hogy mindenáron új embereket hozzanak ide.
Dr. Kulcsár László megítélése szerint az elhangzottak alapján
azt tudják megállapítani, még is csak csoport struktúra lett
kialakítva.
Dr. Kovács Béla képviselı úgy értelmezte, hogy ezek a csoportvezetık most osztályvezetıi feladatot látnak el. Mivel jókora
pályázat volt az egész, nem biztos abban, hogy szerencsés megoldás lett a bejelentésben szereplı.

Dr. Tímár Gyöngyi válaszolva elmondta, hogy a csoportvezetık
akkor is ki lettek volna nevezve, ha osztályvezetık is kinevezésre kerültek volna, hiszen figyelembe kell azt venni, hogy a
testület által meghatározott osztályszervezet olyan nagy,
szerteágazó lett volna. Az osztályvezetık a most vázolt csoportoknak lettek volna a koordinálói. Gyakorlatilag az osztályok csoportokban fognak mőködni, osztályvezetık nélkül.
A hivatal mőködıképességét biztosítottnak látom - mondta.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint az elhangzottak csak azt erısítik meg, hogy csoport struktúrában fog a hivatal mőködni. A korábbi testületi határozatot kell megítélése
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szerint visszavonni, mely talán idı elıtti is volt.
Gellai József alpolgármester megítélése szerint a határozat
azt nem rögzíti, hogy a kiírt pályázatok után a pályázók közül
feltétlenül választani kell osztályvezetıt. Azok, akik most
csoportvezetıkként dolgoznak, azok munkahelye nem ideiglenes,
mert ha az osztályok élén osztályvezetık állnak, akkor a jelenlegi felállás szerint ık csoportvezetıkként tevékenykednek
tovább.
Egyetértett a polgármester úrral abban, hogy nem követekkel el
nagy hibát, amikor a pályázók közül nem neveztek ki osztályvezetıket. Véleménye szerint a képviselı-testület határozata továbbra is él, és álláspontja szerint csak a közszolgálati törvény megszületése után várhatnak érdemi pályázatokat. Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a pályázat határidejét tegyék
késıbbi idıpontra.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı megítélése szerint ezt az egész problémát ketté kell választani. Egyrészt a testület döntését senki nem bírálta felül, hiszen ugyan az a csoportrendszer lett
kialakítva, melyet az osztályszervezet esetén is ki kellett
volna alakítani. Egyedül a három osztályvezetı kinevezése maradt el ideiglenes. Másrészt mindennek az elırebocsátásával a
legfıbb cél, hogy a hivatal ellássa feladatát, mőködése zavartalan legyen.
A házon belül bizonyos létszám átcsoportosítások folyamatban
vannak és lesznek.
Kruchió Lajos képviselı a polgármester úr szavaiból azt értette ki, hogy az osztályvezetık többek között azért nem lettek
kinevezve, mivel a közszolgálati törvény elıttünk áll. Ha most
csoportokban mőködik tovább a hivatal, és az idı mégis azt mutatja, hogy ez a csoport rendszer osztályvezetık nélkül még
sem jó, akkor még mindig lehet osztályvezetıket kinevezni.
Jenei Bálint képviselı az elhangzottak alapján csak azt tudja
megállapítani, hogy a hivatal a továbbiakban csoportszervezetben fog mőködni. Mindezt csak akkor cáfolhatná valaki, ha arról is lenne szó, hogy megbízott osztályvezetık is lettek. Neki az a meggyızıdése, hogy nem tapasztalható Gyomaendrıdön tömeghisztéria az ügyben, hogy új arcok kerüljenek a hivatalhoz.
Az elmúlt idıben ennek éppen az ellenkezıje lett bebizonyítva.
Azt nem vitatta, hogy a polgármesternek joga van - és ezzel
messzemenıkig egyet is ért -, hogy a lehetı legjobb megoldást
keresse meg. Kicsit furcsának tartja azonban, egyetlen jó megoldást sem talált.
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dr. Frankó Károly polgármester ismételten hangsúlyozta, hogy a
régi vezetıket nem akarta leminısíteni, hiszen alapjaiban véve
a munkájukat megfelelınek tartják. A hivatal vezetés részérıl
ık ezt a megoldást találták jónak.
Dr. Kovács Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy amennyiben
a késıbbiek folyamán újra meg lesznek pályáztatva az osztályvezetıi állások, úgy azok egyben csoportvezetık is lesznek-e,
vagy sem.
Hangya Lajosné képviselı javasolta a képviselıknek, hogy a
polgármester úr bejelentését fogadják el, ne hagyják cserben,
hiszen a döntése nagyon ésszerő volt. Ilyen döntések máshol is
megtörténtek már, hiszen ha nem találnak olyan vezetıt, akit
megfelelınek tartanának, nem törvényszerő, hogy az állást akkor is be kell tölteni. A cél mindenképpen az kell, hogy legyen, a választópolgárok, a lakosság érdekeit szolgálják. Megítélése szerint a képviselı-testület legfeljebb vissza vonhatja a korábbi határozatát.
Dr. Kulcsár László képviselı úgy érezte, hogy a vita során a
félreértések tisztázódtak. úgy érzi, hogy a testület döntése
továbbra is hatályban van.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint a polgármester akkor
tett volna igazán rosszat, ha három idegen személyt nevez ki
az osztályok élére. A döntést a maga részérıl helyesnek ítélte
meg. Véleménye szerint a közszolgálati törvény megszületéséig
nem kell ezen változtatni.
Dr. Koleszár József képviselı véleménye szerint a testület korábbi döntése jó volt, arról volt szó, hogy kvalifikált embereket bíznak meg az osztályok vezetésével. A képviselık - különbözı szakmai végzettségük alapján - nem tudják a város vezetését érdemben végezni, az érdemi munkát a szakembereknek
kell végezni. Az osztályvezetık kinevezését nem szabad elkapkodni a döntést. A maga részérıl azt tartaná jónak, ha a testület a határozatát fenntartja továbbra is és keressenek megfelelı szakembereket megfelelı fizetésért.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy korábban ı az osztályszerkezet mellett szólt, de ma elfogadja a csoportszerkezetet
is. Ha a jegyzı és a polgármester a jövıben jobban meg lesz
elégedve a most megállapított felállással, akkor még újra
vissza lehet majd térni a határozat visszavonására.
Nagy Istvánné osztályvezetı megítélése szerint kicsit elhamar-
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kodott volt a pályázat kiírása, hiszen a közszolgálati törvény
tervezet már nem is tartalmaz osztályszervezeteket. Ha most
ide hoznak embereket osztályvezetınek, talán nem lett volna
túl jó megoldás velük szemben.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselı-testület
tagjait adják meg a lehetıséget arra, hogy a csoportrendszert
kipróbálják és ha nem válik be, akkor még mindig meg lehet pályáztatni az osztályvezetıi állásokat.
Megkérdezte a tisztelt testületet, hogy bejelentését elfogadják e.
A képviselı-testület a bejelentést tudomásul vette.
Ezt követıen a képviselı-testület az utcanevek változtatásával
kapcsolatos bejelentés megvitatására tért át.
Dr. Tímár Gyöngyi jegyzı kérte a testület tagjait, hogy az
írásos elıterjesztés számszaki részét hagyja figyelmen kívül,
helyette az ülés elıtt kiosztott kiegészítést vegye figyelembe.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy azt azért tudnia
kell mindenkinek, hogy ezek a számok nem igazán reálisak, hiszen a lakosság jó része nem azért nem küldte vissza mert
egyetért a változtatással, hanem azért, mert érdektelenek.
Ugyanakkor mindenki elıtt ismeretes, hogy a református lelkész
a sajtóban tiltakozott a református egyház és hívıi nevében
tiltakozott a Lenin út Szent István út névre változtatása ellen. Mindenki elıtt köztudott, hogy meg Endrıd katolikus, addig Gyoma református vallású túlnyomó részt. Megítélése szerint tiszteletben kell ezt tartani. A maga részérıl elképzelhetı megoldásnak tartaná azt is, ha a Lenin út endrıdi része
Szent István, a gyomai rész pedig István király út legyen.
Martinák Csaba képviselı azt semmi esetre sem támogatná, hogy
az útnak két elnevezése legyen. A maga részérıl mind a Szent
István, mind az István király utat elfogadja.
Hunya Lajos képviselı emlékeztette a tisztelt jelenlévıket,
hogy a gyomai református vallásúakra figyelemmel Gyomán Kálvin
János emlékének áldozva neveztek el utcát. Ugyanakkor azt is
tudja mindenki, hogy országalapító István királyunkat mind a
katolikus, mind a református egyház elismerte szentként.
Dr. Kovács Béla képviselı az elıtte szólót erısítette meg anynyiban, hogy Magyarországnak öt István nevő királya volt, de
az államalapító István királyt a szent megkülönböztetı jelzı-
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vel illeti mindkét egyház. Ugyanakkor az is tény, hogy I. István király neve a világ minden táján a szent névvel fonódik
össze, a külföldiek is így ismerik. Ugyanakkor az ország más
tájain ebbıl nem csinálnak problémát.
Kruchió Lajos képviselı elmondta, hogy ı annak idején a múlt
rendszerben az elemi iskolában, mely református iskola volt,
államalapító királyunkat Szent István királyként tanulta. Megítélése szerint ez a kérdés nem református vagy katolikus ügy.
I. István királyt mindenkor elismerték szentnek, hát mi se vegyük el tıle - mondta. A maga részérıl ha szavazni kell a
Szent István út mellet marad.
Jenei Bálint képviselı arra hívta fel a figyelmet, hogy amenynyiben a Szent István név mellett maradnak, úgy a gyomai lakosság úgy fogja érezni, hogy az endrıdiek ráerıltették a gyomaiakra a szenteskedést. Ennek a késıbbiekben esetleg káros
hatása lehet.
Dr. Kulcsár László képviselı azokkal a képviselıkkel értett
egyet, aki a Szent István út mellett szóltak.
Gellai József alpolgármester néhány szóban elmondta az utcanév
változtatás elızményeit. Beszélt a Gyomaendrıdi Híradóban megjelentetett cikkekrıl, a Híradó szerkesztıségéhez, a képviselıkhöz érkezett levelekrıl. Elmondta, hogy az utcaelnevezésekre tett javaslatokat az Ügyrendi Bizottság többször is megtárgyalta. Ugyanakkor az elıkészítés során figyelembe vették a
hagyományokat és a történelmi tényeket. Megítélése szerint a
képviselı-testület sokat árt azzal, ha az utca elnevezését
megbontja, nem egységes útként kezeli. Ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra is, hogy a képviselı-testület korábbi határozatának megfelelıen, az abban meghatározott formában a lakosság megkeresése megtörtént, a lakosság véleményt nyilvánított
e kérdésben. Megítélése szerint a megkérdezett 130 ember véleményét nem lehet egyszerően figyelmen kívül hagyni.
Dr. Frankó Károly polgármester azokkal értett egyet, akik e
kérdést kicsit politikai kérdésként kezelik. Kérte a testületet, hogy fontolják meg a Lenin út elnevezését, ne döntsenek
elhamarkodottan.
Szeretı Béla képviselı elmondta, hogy lakókörnyezetében a református vallású emberek nem értenek egyet a Lenin út Szent
István útra történı változtatásával. A város fı utcájának elnevezése nem lehet csak az abban az utcában lakó emberek ügye.
Kérte a testületet, hogy a gyomai emberek véleményét és kéré-
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sét vegye figyelembe.
Dr. Valach Béla képviselı
mögött politikai látszatot
testület meghátrál, késıbb
milyen számára sérelmesnek

véleménye szerint nem kell a kérdés
sejteni. Ha most a képviselıaz endrıdi lakosság jön majd valavélt intézkedés ellen.

Balázs Imre képviselı felvetette, hogy minek kérdezték meg a
lakosságot, ha végül is figyelmen kívül hagyják a véleményüket?
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint ebbe a kérdésbe
nem szabad bele vinni Gyoma-Endrıd kérdését. A város lakosságának jó része vallási szempontból nem csinál ebbıl az utcaelnevezésbıl olyan problémát, mint most itt kitőnik. Megítélése
szerint e kérdésben a döntést a testületnek fel kell vállalni
és nem szabad mindig elıhozni a valós és vélt sérelmeket.
Martinák Csaba képviselı véleménye szerint a legjobb megoldás
az lenne, ha egy harmadik nevet keresnének az útnak.
Gellai Józsefnénak az volt a véleménye, hogy a lakosság jó része azért nem küldte vissza a kérdıívet, mivel meg sem értette
azt. Hangsúlyozta, hogy a maga részérıl nem értene egyet azzal, ha az út elnevezése különbözı lenne a gyomai és endrıdi
területen.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy döntsenek a határozati javaslat elfogadása
tárgyában.
Miután az utcanevek változtatásával kapcsolatban elhangzott
egy olyan módosító javaslat, miszerint a javasolt utcanév változások közül a Lenin út elnevezését vegyék ki és a többit fogadják el, így javasolta, hogy elıször a módosító indítványról
szavazzanak. Ugyanakkor javasolta Martinák Csaba képviselı,
hogy az út elnevezéséhez keressenek egy harmadik, semleges nevet.
Kérte a testületet, amennyiben egyetértenek azzal,hogy az utcanevek elnevezése az elıterjesztésnek megfelelıen változzon
meg a Lenin út kivételével, illetve azzal, hogy a Lenin t elnevezésére a következı testületi ülésen térjenek vissza, úgy
szavazzanak.
A képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

21
89/1991/VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alábbiak
szerint változtatja meg a közterületek neveit a mai
naptól.
Asztalos János utca
Bethlen Gábor utca
Dimitrov utca
Kiss Bálint utca
Engels utca
Körgát utca
Felszabadulás utca
Mirhóháti
Karikás Frigyes utca
Szent Antal utca
Marx Károly utca
Kálvin János utca
Mezı Imre lakótelep
Vásártéri lakótelep
Mezı Imre utca
Mester utca
Munkásır utca
Selyem út
November 7. lakótelep
Ifjúsági lakótelep
Sziklai Sándor utca
Rácz Lajos utca
Vorosilov utca
Kisréti utca
Vörös Hadsereg utca
Apponyi utca
November 7. tér
megszőnt, az ide számozott
ingatlan a Lenin úthoz kerül
A Képviselı-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a változtatásból adódó feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidı: 1991. augusztus 31.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testülettıl, hogy az
elıterjesztés második határozati javaslatával kapcsolatban is
foglaljanak állást. Amennyiben a testület egyetért azzal, hogy
a közterületi nevekkel a közterületek rendjérıl és a városképrıl szóló tanácsrendelet felülvizsgálata során visszatérnek,
úgy határozatot hozzanak erre.
A képviselı-testület tagjai 17 szavazattal l tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1991/VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterületek rendjérıl és a városképrıl szóló hatályos tanácsrendelet
felülvizsgálata során építsen be a rendeletbe a közterületek neveinek változtatásáról szóló fejezetet
is.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
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Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a testületnek, hogy a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola nemzetközi sporttalálkozót rendezett. A korábbi években is hagyományosan megrendezésre kerültek ezek a sportnapok, melynek költségeihez a
tanács is rendszeresen hozzájárult. Az iskola vezetése ez évben szintén kérte a testületet, hogy az Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola MEDOSZ Ifjúsági
Alapszervezetének támogatásként 20.000 Ft-ot utaljon át.
Javasolta a tisztelt testületnek, hogy a kért összeget az iskolának szavazzák meg, illetve javasolta, hogy a támogatás fedezetének az 1991. évi költségvetési tartalékot jelöljék meg.
A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és a
következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
91/1991/VI.04./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola MEDOSZ IFJÚSÁGI Alapszervezetét a nemzetközi
sporttalálkozó megrendezéséért 20.000 Ft támogatásban részesíti.
A támogatás fedezete az 1991. évi költségvetési tartalék.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési tartalék felhasználását a pénzügyi nyilvántartáson vezesse át, a támogatást az ifjúsági alapszervezetnek utalja át.
Határidı: 1991. június 30.
Felelıs : dr. Tímár Gyöngyi jegyzı
A képviselı-testület a határozat meghozatala után a bejelentések megtárgyalását elhalasztotta a következı testületi ülésre.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester
Balázs Imre
hitelesítı

dr. Tímár Gyöngyi
j e g y z ı
Hangya Lajosné
hitelesítı

