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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. január
21-iki ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné,
Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, dr. Koleszár József,
dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Szeretı Béla,
dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai
Pálné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Balog
Károlyné csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva, Megyeri László fımunkatársak,
Csuka Zsigmond a Körös VOLÁN Vállalat igazgatóhelyettese, Nagy Pál a GYOMASZOLG Kft. ügyvezetıje, Szabó Attila a Szilencium Temetkezési
Vállalkozás vezetıje, az Önkormányzat intézményeinek, gazdálkodó egységeknek, pártoknak,
társadalmi szervezeteknek és egyházaknak képviselıi,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a város érdeklıdı állampolgárait, valamint a hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a Képviselıtestület határozatképes. Pocsaji Zsolt és Knapcsek Béla igazoltan vannak távol. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Martinák
Csabát és dr. Kovács Bélát jelölte ki. Javaslatot tett az ülés
napirendjére.
1./

Rendelet módosítás
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 4/1991./III.29./
KT számú
A menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb
díjairól szóló rendeletének 1. sz. mellékletének módosítása

2./

elıadó: dr. Frankó Károly polgármester
Bejelentések

A javaslattal a képviselı-testület egyetértett.
Ezek után ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak eseményeit.
Január 8-án tárgyalást folytattak a Gyomaendrıd és Vidéke
CFÉSZ megbízott elnökével, dr. Kulcsár Lászlónéval. Ezen a
tárgyaláson részt vett dr. Koleszár József a Mezıgazdasági,
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság elnöke is. A
testületet érintı dolgokról tárgyaltak. Eredményes tárgyalás
volt, megegyeztek abban, hogy közösen mennek el a testület által kért helyszínre.
Január 9-én a szarvasi rendırkapitánnyal a helyi rendırörs
sorsáról beszélgettek. A következı 3 évben bıvítik a helyi
rendırség állományát még 14 fıvel, ami feltehetıleg önálló kapitányságot is jelenteni fog. A szarvasi kapitány megkérte arra, hogy valamilyen anyagi segítséget adjanak, akár gépkocsi
vásárláshoz, akár technikai fejlesztéshez. A költségvetés
részletes tárgyalásánál erre majd visszatérnek.
Január 11-én a volt önkéntes rendıröknek az összejövetelén
vett részt. A Képviselı-testület nevében is megköszönte azt a
értelmes és szép munkát, amit ezek az emberek végeztek.
Január 12-én a Körös Horgász Egyesület évi közgyûlésén volt
jelen.
Január 17-én a jegyzıvel megkeresték a Thermál Invest vezetıjét a stranddal kapcsolatos dolgokról beszélgettek, valamint
kérték a strandról készítendı tanulmány módosítását.
Ezen a napon voltak a Munkaügyi Hivatalban, ahol dr. Nagy Ágnessel tárgyaltak a Munkaügyi Központ Gyomaendrıdi Kirendeltségének átköltözésérıl.
Itt kívánta megjegyezni, hogy jelenleg Gyomaendrıdön 673 nyilvántartott munkanélküli van. 124 fıvel csökkent, miután nekik
a munkanélküli segély tovább már nem jár. Körzetünkben több
mint 1700 munkanélküli van, ami az aktív keresık számának több
mint 14 %-a.
Elmondta továbbá, hogy részt vett valamennyi bizottsági ülésen.
Mindezek elhangzása után megkérdezte az alpolgármestereket,
bizottsági elnököket kívánnak e hozzászólni. Sem az alpolgármestereknek, sem a bizottsági elnököknek nem volt napirend
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elıtti bejelentése.
Ezek után áttértek az 1. napirendi pont megtárgyalására.
Dr. Frankó Károly polgármester a napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy a helyi autóbusz közlekedés díjtételeit a Pénzügyminisztériumnak meg kell küldeni jóváhagyás végett, illetve
az új díjtételek bevezetésére csak a pénzügyminisztériumi jóváhagyást követıen kerülhet sor.
A napokban kapta meg a hivatal a PM. helyettes államtitkárának
állásfoglalását a díjtételek megállapításával és mértékével
kapcsolatosan, mely állásfoglalást valamennyi képviselı megkapott.
Mindezek elhangzása után átadta a szót a képviselıknek.
Kruchió Lajos véleménye szerint a VOLÁN elıterjesztésében szereplı tarifa emelés teljesen elfogadhatatlan. Ha a pénzügyminisztériumi rendelkezésben foglaltaknak akarunk eleget tenni,
a menetjegy árát 16 Ft-ra vesszük, akkor 14,3 %-kal emeljük,
17 Ft esetében már 25,4 %-kal, ha a bérletek 400 Ft helyett
385 Ft-ba kerülnek, akkor csak 20,3 %-kal történik az emelés.
Ha a tanuló és nyugdíjas bérleteket 100 Ft helyett 90-re veszszük, akkor 18,7 %-kal fog emelkedni a tarifa.
Hozzátette, hogy a tavalyi önkormányzati támogatás 545 ezer Ft
volt, ami ebben az évben 720 ezer Ft-ra emelkedne, ez 32 %-os
emelés. Ha azonban kötelezı a támogatás a VOLÁN számára, akkor
650 ezer Ft-tal kellene az önkormányzatnak hozzájárulni, így
19,2 %-kal adna többet, mint az elmúlt évben. Szerinte az általa említett 18-21 %-os emelések jobban megközelítik a pénzügyminisztériumi leiratot, továbbá ha feltétlenül szükséges az
önkormányzati támogatás emelése a VOLÁN felé, akkor a javaslata az, hogy 650 ezer Ft-ra emeljék.
Csuka Zsigmond elmondta, hogy az 1990. évi LXXXVII. Ármegállapításról szóló törvény 7. szakasz 2. bekezdése szerint a hatósági áras termékek árát a pénzügyminiszterrel egyetértésben
kell megállapítani.
Véleménye az volt, hogy egy törvényben kapott felhatalmazást
az államtitkár helyettes nem bírálhatja felül.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a közelmúltban Siklósi Csaba
közlekedési miniszter szóbeli tájékoztatást tartott, ott elmondta, hogy azokat a közlekedési szolgáltatásokat kell végezni, amelyekre fizetıképes igény van.
Az államtitkár helyettes díjszámait tévesnek találta, mert a
helyközi közlekedésnél 25 %-os áremelkedést tartanak reálisnak, ugyanakkor a helyi közlekedésnél 17-18 %-ot, pedig a helyi közlekedés biztosítása költségesebb, mint a helyközié.
Ezekbıl az áremelkedésekbıl tudják fedezni többek között a
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VOLÁN dolgozóinak a bérfejlesztését, továbbá egyéb kiadásokat
is /pl. felújítások, alkatrészek beszerzése stb./
Ha vállalati szinten a helyközi illetve a helyi közlekedés elszámolását egy kalap alá veszik, akkor a helyi közlekedési
szolgáltatás nullszaldós lehet.
Dr. Kulcsár László megállapította, hogy a Volán meglehetısen
kritikus hangon szól az államtitkár helyettes leiratáról. A
Képviselı-testületnek szembe kell nézni a Pénzügyminisztériummal, továbbá a lakossággal, akiket képviselnek.
Igazat adott abból a szempontból, hogy a VOLÁN-nak a saját érdeke, hogy magas díjtételeket állítson be. úgy tûnik az itt
elmondottakból, hogy a megmondják mennyit kell fizetni és akkor majd eldöntik, hogy lesz szolgáltatás vagy sem.
Felhívta Csuka Zsigmond figyelmét arra, hogy a pénzügyminiszter által kiadott állásfoglalás kimondja, hogy az általuk reálisnak tartott áremelkedésen felüli áremelkedést konkrét számításokkal kell alátámasztani.
Megítélése szerint nincs értelme magasabb áremelkedésrıl tárgyalni.
Dr. Frankó Károly véleménye szerint a VOLÁN képviselıjével a
pénzügyminiszteri állásfoglalás alapján kellene beszélgetni,
mivel a testület számára az az állásfoglalás alapvetı követelmény. Fel kell kérni a VOLÁN Vállalatot, hogy újra dolgozzák
ki a tarifákat.
Jenei Bálint kérdése az volt, hogy milyen következményei lennének a VOLÁN magatartásában annak, ha a testület a 17-18 %-os
áremelkedés mellett dönt?
Csuka Zsigmond elmondta, hogy amíg egyezségre van kilátás, addig szolgáltatási csökkenés nincs. Ha nem tudnak megegyezni,
akkor majd döntenek arról, hogy a rendelkezésükre álló összegbıl mit lehet megvalósítani. A végsı dolog lenne az, hogy
csökkentenék a szolgáltatást. Véleménye az volt, hogy le kell
ülni és újra megtárgyalni részleteiben a dolgot a testület valamelyik bizottságával. Jó lenne, ha ebben a hónapban meg lehetne egyezni, s nem kellene átmenni másik hónapba, mert az
plusz költséget jelent az önkormányzatnak.
Kruchió Lajos szerint ha a város magára vállalja a most még
érvényes díjtételekkel a február hónapot, akkor az önkormányzati támogatás 30.000 Ft-tal megemelkedik, a VOLÁN elıterjesztésében szereplı C alternatíva szerint. A múlt évben 80 és 100
%-os áremelkedések voltak, akkor sem tudta kihozni magának a
rentábilis mûködtetést. A múlt évi eredmény -500 ezer Ft-ot
hozott belföldi vonatkozásban, amit a nemzetközi útjaival dol-
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gozott le, hogy rentábilis legyen. Az ısztıl kezdve csökkent
az infláció rátája is, amelynek jótékonyan kellet volna hatnia
a VOLÁN eredményeiben.
Dr. Valach Béla véleménye is az volt, hogy le kell ülni újra
és meg kell nézni a növelést, az összes költségösszetevıket,
mit takarnak a leírt számok, valószínû, hogy a költségek átcsoportosításával alá lehet menni ezeknek a költségeknek.
Dr. Frankó Károly javaslata az volt, hogy a VOLÁN várható
veszteségét a következı hónapban a testület finanszírozza és a
következı egy hónap alatt kompromisszumot kell találni. A testület számára a PM állásfoglalása alapvetı. Ha ez megfelel a
testületnek, akkor várható március 1-tıl egy új tarifa rendszer szerint lesz az autóbuszközlekedés. Február második felében megtartandó testületi ülésen meg lehet vitatni.
Csuka Zsigmond elfogadta ezt a javaslatot.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy szavazzák meg azt, hogy ezt a tarifa emelési adatot nem fogadják
el, továbbá a következı egy hónap veszteségét megtérítik, s a
következı testületi ülésig várják egy új tarifa rendszer kidolgozását a KÖRÖS VOLÁN Vállalattól.

A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1./1992./I.21./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Körös VOLÁN
Vállalatnak azon kérelmét, amelyben a menetdíjak
felemelését kérte elutasítja, figyelemmel a pénzügyminiszter 23006/1992. számú állásfoglalására.
Kérte a VOLÁN Vállalatot, hogy a pénzügyminiszter
állásfoglalásának megfelelı tarifa emelésre tegyen
javaslatot a testület elé.
Egyidejfleg a Képviselı-testület vállalja, hogy a
január havi támogatást a C alternatívának megfelelıen biztosítja a Körös VOLÁN Vállalat felé, ami
30.000 Ft-ot jelent.
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Ezek után áttértek a 2. napirendi pontra, a bejelentések megtárgyalására.
Dr. Frankó Károly ismertette az elsı elıterjesztést, ami a
szerencsejátékokkal kapcsolatos. Emlékeztetıül elmondta, hogy
a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság ezt újra megtárgyalta, s ismételten a testület
elé terjesztette. A bizottság egyértelmf javaslatot terjesztett be, miszerint engedélyezni kell Gyomaendrıdön pénznyerı
automaták üzemeltetését.
Dr. Kulcsár László elmondta, hogy miután vállalkozás barát politikát hirdet a testület, továbbá különbözı szálloda programok vannak, amely szállodák valószínf ezt a tevékenységet igényelni fogják, így kulturált formában engedélyezni kell ezeknek a mfködését. Egyetértett a bizottság javaslatával.
Jenei Bálint javasolta, hogy a korábbi döntését változtassa
meg a testület, miután tisztázódott a múltkor, hogy 18 éven
aluliak nem játszhatnak, mivel jogszabályban be van szabályozva, a felnıttek tekintetében nem kell megtiltani.
Dr. Valach Béla kérdése az volt, hogy a jogszabály rendelkezését ki fogja ellenırizni, szankcionálni?
Csorba Csaba válaszában elmondta, hogy maga a Szerencsejáték
Felügyelet szankcionál. Az ellenırzést a rendırség is végezheti, s jelzéssel élhet a Szerencsejáték Felügyelet felé. Ellenırizheti a Szociális és Egészségügyi Bizottság is, tehát az
ellenırzésre jogosultak száma viszonylag magas. A végsı dolog
ezzel kapcsolatban az lenne, hogy a vállalkozói engedélyt
visszavonják, így azt a vállalkozást megpecsételné. Az egyetlen visszatartó hatás a magas egyszeri bírság, amit a Szerencsejáték Felügyelet kiszabhat.
Dr. Frankó Károly véleménye szerint nem biztos, hogy a legnagyobb probléma az lenne, hogy a 18 éven aluliak ezeken a gépeken játszanak. Nagyobb probléma az, hogy ezek a fiatalok szeszesitalt fogyasztanak.
Martinák Csaba véleménye az volt, hogy támogatni kell ezen automaták mfködését.
Szeretı Béla az iránt érdeklıdött, hogy ha kivetik az
iparfzési adót a játéktermekre, akkor az hogyan érinti a többi
iparfzéssel kapcsolatos vállalkozót. A maga részérıl támogatta.
Csorba Csaba elmondta, hogy nem érinti az egyéb vállalkozókat.
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Lehet olyan rendeletet alkotni, amely kimondottan a pénznyerı
automatákat üzemeltetı vállalkozók részére szab ki adót. Hozzátette, hogy az utóbbi hét alatt 3 kérelem érkezett még ezzel
kapcsolatban, tehát úgy néz ki, hogy növekszik a kérelmek száma.
Kruchió Lajos úgy vélte, hogy a játéktermek mfködését engedélyezni kell.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
bizottság javaslatát fogadja el, járuljon hozzá játéktermek
üzemeltetéséhez a városban.Javasolta továbbá, hogy a
259/1991./XI.19./ számú határozatát vonja vissza.
A Képviselı-testület a javaslatot 11 szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1992./I.21./számú határozata

Gyomaendrıd Város
259/1991./XI.19./
hozzájárul ahhoz,
nyerı automatákat

Képviselı-testülete a
számú határozatát visszavonja, és
hogy Gyomaendrıd Város területén pénzüzemeltetı játéktermek mfködjenek.

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a játéktermek adóztatása vonatkozásában dolgozza ki az
iparfzési adó rendelet tervezetét, és azt terjessze
a testület elé.
Határidı: azonnal, illetve rendeletalkotásra 1992.
április .
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a TÜZÉP Vállalat képviselıje
megkereste a hivatalt azzal, hogy a gyomai TÜZÉP telepet privatizálni fogják. Van egy olyan lehetıség, hogy az önkormányzat kikötheti, a következı években ezt a területet csak TÜZÉP
céljára lehet hasznosítani, tehát a profilját ne változ-tassák
meg.
Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy 5 évre terjedı profilkötöttséget határozzanak meg tüzelıanyag értékesítés jelleggel.
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A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3./1992./I.21./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd
Ipartelep út 1. szám alatti 314. sz. TÜZÉP Üzletre 5
évre terjedı profilkötöttséget határoz meg tüzelıanyag értékesítés jelleggel.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a fentieket közölje az Alföldi Tüzelıszer és Építıanyag
Kereskedelmi Vállalattal.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly emlékeztette a testületet arra, hogy tavaly
volt egy pályázati kiírás a város területén lévı köztemetık
kezelésére és általános temetkezési szolgáltatás végzésére.
Akkor 3 pályázatot fogadott el a testület. Ezek között szerepelt az Építı és Szolgáltató Üzem, a Piremon Kisvállalat
/Debrecen/ és a Szilencium Temetkezési Vállalkozás
/Békéscsaba/ Idıközben az üzem átalakítása során megalakult a
GYOMASZOLG Kft., és a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság jelenlegi elıterjesztésében a kft.-t javasolja megbízni ezen feladatok ellátásával 1992. március 1-tıl.
A kft. a temetkezési tevékenység beindításához anyagi segítséget kért. A bizottság megtárgyalta ezt és javasolta a testület
felé, hogy 1.000.000 Ft 20 %-os kamatozású hitelt biztosítson
a kft. részére 1992. február 1-tıl.
Dr. Kulcsár László egyetértett a bizottság javaslatával, mert
tulajdonképpen a GYOMASZOLG az önkormányzat egyszemélyes kft.je, nem közömbös, hogy mennyire rentábilis, ugyanakor az is
jó, ha a testületnek nagyobb rátekintése van a temetkezési
szolgáltatásra. Alátámasztotta a véleményét azzal is, hogy a
Temetkezési Vállalattal szemben kisebb-nagyobb kifogás volt.
Ez úgy néz ki, hogy ezzel a megoldással valamilyen módon megreformálható lesz. Mindamellett egy új tevékenységhez indokolt
megfelelı finanszírozási eszközt is biztosítani. Tehát nagyobb
garanciát lát a színvonal emelkedésre. Javasolta a bizottság
elıterjesztésében szereplı A. alternatívát elfogadni.
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Szabó Attila a Szilencium Temetkezési Vállalat képviseletében
elmondta, hogy a vállalat tisztában van a temetkezés jogszabályaival. Azt a pénzt, amit a kft. igényel, azt a Szilencium
nem venné igénybe, mivel a saját pénzén képes lenne ezt a feladatot ellátni. A vállalata elismert tevékenységet folytat,
azonban probléma jelentkezik a sírásás, sírgondozás területén.
A pályázatukban utaltak arra, hogy a temetınél lévı lakóépületet igényelnék, mivel telefonnal ellátott, s az elengedhetetlen a tevékenységhez. Nagyon fontosnak tartja továbbá azt,
hogy a temetkezésben közremfködı emberek fegyelmezettek legyenek.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy azért, mert a kft.-nek
akarják megadni a lehetıséget, attól még nem akadályozzák meg
azt, hogy bárki temetkezési tevékenységgel foglalkozzon a városban. Minél többen csinálnák, annál jobb lenne a minıség.
Most abban kell döntenie a testületnek, hogy odaadják a temetık kezelését a kft.-nek, illetve biztosítják e számára a fent
említett összeget.
Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadják el, miszerint a kft.-t jelöljék ki a köztemetık kezelésére, a temetkezési szolgáltatások elvégzésére, valamint
biztosítson az önkormányzat hitelt a kft. részére.
A javaslatot a Képviselı-testület 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4./1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a GYOMASZOLG
Kft.-t /Gyomaendrıd, Ipartelep u. 2./ kijelöli a
köztemetık kezelésére, általános temetkezési szolgáltatások végzésére 1992. március 1-tıl határozatlan idıre.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a Képviselı-testület döntésérıl.
Az Önkormányzat 1.000.000 Ft 20 %-os kamatozású hitelt biztosít a GYOMASZOLG Kft. részére 1992. február 1-tıl.
A hitel visszafizetési határideje: 1993. december
31., melyet a kft. negyedéves részletfizetéssel tel-
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jesít 1992. szeptember 30-tól kezdıdıen.
Határidı: 1992. február 1., illetve 1993. december
31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Nagy Pál ügyvezetı igazgató
Dr. Frankó Károly folytatta az ülést Poharelec László kérelmével. A bizottság véleménye az volt, hogy a két városrész közötti területre Részleges Rendezési Tervet kell készíttetni. A
tervezési díj 300 - 400 ezer Ft kiadást jelent.
A következı években egyre több embernek lesz igénye ezzel a
területtel kapcsolatban.
Dr. Valach Béla hozzátette, hogy amennyiben a Részleges Rendezési Terv lakóterületnek minısíti ezt a részt, akkor megteremtıdnek a két település közötti építési lehetıségek.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá a Részleges Rendezési Terv elkészítéséhez, és
Poharelec László kérelmét napolja el az RRT elfogadásáig.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5./1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Poharelec
László kérelmének elbírálását a Részleges Rendezési
Terv elfogadásáig elnapolja.
Továbbá megbízza a polgármestert, hogy a Részleges
Rendezési Terv elkészítésével keresse meg a DÉLTERVet és kösse meg a tervezési szerzıdést.
Az 1992-es költségvetésben irányozza elı a munkák
fedezetét.
Határidı: 1992. február 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly ismertette, hogy az endrıdi részen, az un.
Cigányvárosban a lakosság részérıl építési telek igények me-
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rültek fel. A Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi
Bizottság javasolta, hogy ezeknek a telkeknek a kialakításához
a házhelyek kiosztási tervét készítsék el.
Dr. Kovács Béla kérdése az volt, hogy a tervezés és a villamosítás 710 ezer forintba kerül, ugyanakkor a 16 telekbıl
befolyı pénz 450 ezer forint, ezt esetleg nem lehetne összhangba hozni, hogy ne fizessen rá a város? Ugyanis ilyen
nagyságrendf telkeket, ilyen olcsón nem lehet vásárolni.
Dr. Valach Béla véleménye az volt, hogy figyelembe kell venni
azt, a lakosságnak mely rétege fogja ezeket a telkeket megvásárolni, természetesen a cigány családok, akiknek a fizetı képessége nem több 25.000 Ft-nál telkenként. A használatban levı
térképeken eszmei állapot van feltüntetve, a valóságban ahhoz,
hogy ez a térkép szerinti állapot kialakulhasson, normális emberi körülményeknek megfelelı helyzet legyen, szükséges ez a
rendezési terv, amit meg kívánnak rendelni.
Hangya Lajosné elmondta, hogy járt ezen a területen szociális
tevékenysége folytán. Tapasztalata az volt, hogy kialakulatlan
az utcakép, lakóhely szerint nem lehet megtalálni az állampolgárokat. Ebbıl eredıen támogatja ennek a rendezési tervnek az
elkészítését. Módot kellene keresni arra, hogy az önkormányzat
a telek rendezési tervének kialakítására állami támogatást
kapjon. Megítélése szerint megoldást jelentene az is, ha a helyi cigányok egyesületbe tömörülnének, amit be kell jegyeztetni és így lehetıség nyílna esetlegesen állami támogatás elnyerésére is.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy tulajdonképpen alakult már
egy szövetség.
Hornok Lajosné felhívta a figyelmét a Városfenntartási Bizottságnak arra, hogy a Vadász utca után, a temetı elıtt van egy
terület, ami az önkormányzaté, de senki nem foglalkozik vele,
elhanyagolt. Véleménye szerint a rendezési tervbe be kellene
vonni ezt a területet is, továbbá jó lenne, ha valaki kapna
telket azért, hogy ezt a területet gondozza.
Szép pontja lehetne a településnek, nem messze van tıle a Körös-part, a gát.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje ismertette, hogy a
szociális körülményeknek nem megfelelı telepeknek a támogatására van lehetıség a központi költségvetésbıl, azonban csak
akkor, ha a lakások felépülnek. Az önkormányzat a közmfvesítés
költségeit (út, járda, villanz, gáz, stb.) visszaigényelheti a
beruházás költségeként, lakótelkenként maximum 50.000 Ft-ot a
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lakások felépültét követıen.
Dr. Frankó Károly javasolta, hogy csak az ott élı etnikumnak
adják el a telket.
Dr. Valach Béla véleménye szerint azt kell meghatározni, hogy
kik vehetik meg a telket.
Csorba Csaba elmondta, hogy 5 éves itt lakást kell kikötni, ez
általános szabály.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy fogadja el azt a javaslatot, miszerint a telekkialakítási tervet
és a közmfvek tervét készítesse el, és mérje fel a telekigényeket hirdetés útján, de csak azok kapjanak építési telket,
akik Gyomaendrıdnek legalább 5 éve állandó lakosaként be van
jelentkezve.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6./1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a
polgármestert, hogy az endrıdi Cigányváros telekkialakítási és közmfvesítési tervét készíttesse el.
Megbízza továbbá azzal, hogy a kiadásra kerülı építési telkekre való igényeket hírdetés útján mérje
fel.
A Képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy csak
azok kaphatnak építési telket, akik Gyomaendrıd városában legalább 5 éve állandó lakosként be vannak
jelentkezve.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly rátért a Városfenntartó Bizottság következı
elıterjesztésére, amely a Liget-Fürdı üzemeltetésével kapcsolatos. A bizottság megtárgyalta,és arra a negállapításra jutott, hogy nagy anyagi gond a strand fenntartása, ráfizetéses.
Felmerült az, hogy vízforgató berendezést kell csináltatni a
hátsó medencébe, ez 27 millió forintos kiadást jelent. Ahhoz,
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hogy a minimális üzemeltetési feltételeknek megfeleljen a fürdı, az is évi 4 millió forintba kerülne. Az eladása akkor jöhet szóba, ha akad rá vevı, aki egy hatalmas összeget szán rá.
A Thermál Invest vezérigazgatóját keresték fel, véleményt kértek ezzel kapcsolatban.
Tudni kell, hogy ilyen értékf fürdıt ilyen lerobbant állapotban senkinek nem érdeke megvásárolni. Feltehetıleg fel kell
vállalni a fürdıt a veszteséggel, amely évente kb. 2 millió
forint.
Ezek után kérte a képviselık véleményét.
Dr. Valach Béla elmondta, hogy a bizottsági ülésen vezérlı
szempont volt az, hogy strandként funkcionáljon. Ahhoz, hogy a
követelményeknek megfeleljen, 4 millió forintot kell beinvesztálni. Tavaly volt egy egyeztetı tárgyalás a KÖJCL-lal és ideiglenes mfködési engedélyt kapott a fürdı 1992. április 30-ig.
Az évi 2 milliós veszteséget kellene lecsökkenteni.
Vass Ignác a Liget-Fürdı vezetıje hozzátette, hogy a bizottsági ülésen szó volt arról, hogy meg lesznek változtatva a fürdı
területén lévı üzemek, egységek területhasználati díjai. Ha
ezeket figyelembe vesszük, az 1,5 millió forintot jelent a városnak, s ha ezt betudnák a fürdı bevételének, így az évi
veszteség lecsökkenne 600.000 Ft-ra.
Dr. Farkas Zoltán felvetette, hogy az iskoláknak a jövıben
rendelkezni kell tanuszodával. Ha tanuszodát vagy fedett uszodát tudnának létesíteni, akkor ott állandó úszási lehetıség
lenne, s kialakulna egy állandó vevıkör, így nem halmozódna a
veszteség, s így talán ez a fürdı rentábilissá tehetı lenne.
Meg kell vizsgálni ezt a lehetıséget.
Jenei Bálint a határozati javaslat elsı részét támogatja, miszerint az Önkormányzat vállalja fel a fürdı üzemeltetését,
erre pénzeszközt biztosítson. A városnak a fürdı nagy értéke,
nem lehet megítélni az önkormányzat éves költségvetésére való
hatása, illetve a belsı gazdálkodás szempontjából. Jelenleg
azt tartja jó megoldásnak, hogy a 4 millió forintot biztosítani kell, s végre kell hajtani a rekonstrukciót és majd jövıre
döntsenek arról, hogy eladják, bérbe adják vagy sem. Az eladást a végsı megoldásnak tartja.
Dr. Kovács Béla jó elgondolásnak tartotta a tanuszoda létesítését, ha ezt elfogadnák nagy eredménye lenne a testület
mfködésének.
Dr. Valach Béla is jó gondolatnak tartotta a tanuszoda létesítését, de felvetette, hogy sokba kerül a megvalósítás.
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Dr. Frankó Károly egyetértett Jenei Bálinttal, miszerint a javaslat elsı részével kell foglalkozni.
Ennek megfelelıen javasolta a Képviselı-testületnek, hogy biztosítson pénzeszközt a fürdı további üzemeltetésének biztosítására, a mfködéshez minimálisan szükséges beruházásokra, felújításokra, mely összeg 4 millió forint legyen.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7./1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı
további üzemeltetésének biztosítására a mfködéshez
minimálisan szükséges beruházásokat, felújításokat
felvállalja, erre pénzeszközt biztosít, amely 4 millió Ft 1992/1993 évre.
Továbbá megbízza a polgármestert, hogy a szükséges
terveket készítesse el.

Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság felmérte a strand területén lévı vendéglátó egységek, vállalati üdülık, elárusítóhelyek területhasználati díját. Ennek megfelelıen a testület elé terjesztették azon javaslatukat, miszerint fel kell emelni az
éves díjakat négyzetméterenkénti 500 Ft-ra.
Csorba Csaba ismertette, hogy a határidı azért lett folyamatosként megállapítva, hogy fel tudják mérni a területeket, és
a megállapított adatoknak megfelelıen legyen az összeg meghatározva.
Jenei László a PRAKTIK Kisszövetkezet elnöke reálisnak tartotta ezt az összeget, de felvetette, hogy az adottságok nem egyformák, tehát figyelembe kellene venni ezt is. Vannak olyan
egységek, amelyek teljes egészében tudnak üzemelni, vannak
olyanok, amelyek nem, tehát abban az idıszakban, amikor üzemel, akkor fizesse a díjat.
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Dr. Farkas Zoltán véleménye az volt, hogy a szezontól nem szabad elvonatkoztatni.
Dr. Valach Béla hozzátette, hogy ez területbérleti díj, az
idıszaktól függetlenül azon a területen áll az üzlet.
Hornok Béláné szerint kivitelezhetetlen lenne a szezontól függıen fizettetni a díjakat.
Dr. Valach Béla ismertette, hogy a területhasználati díj kialakításánál azt is figyelembe vette a bizottság, hogy van
olyan létesítmény, amely tulajdonképpen kihasználatlanul áll,
ebbıl következıleg nem rentábilis. Arra kell törekedni, hogy a
fürdı olyan helyzetbe kerüljön, hogy a területén lévı épületek
rentábilisak legyenek.
Jenei László változatlanul egyetértett az 500 Ft-tal, ha egész
évben üzemel az egység. Ha nem üzemel egész évben, akkor a
vállalkozót agyon vágja. Egy dolgot kell figyelembe venni, az
a jó, ha valami mindenkinek jó.
Gellai József elmondta, hogy próbálnak kedvezményeket adni a
vendéglátó egységeknek. Nem javasolta külön választani az
idény jelleggel, illetve az egész évben mfködı egységeket, mivel a lehetıségük megvan arra, hogy azt a területet egész évben használják, tehát ezt a lehetıséget fizetetjük meg a bérlıkkel.
Hunya Lajos kérdését Jenei Lászlóhoz intézte, hány m2 az a terület, amelyen az épület van?
Jenei László elmondta, hogy 150 m2.
Kruchió Lajos hozzátette, hogy 458 m2 az összterület.
Hangya Lajosné felvetette, hogy akik használják ezeket a területeket, azok már kifizették a használati díjat az 1991-es évre? Volt már ehhez kapcsolódó elıterjesztés, amikor arról volt
szó, hogy nem fizettek használati díjat, pl. a Viharsarok
HTSZ, valamint az CFÉSZ. Van-e remény arra, ha megemelkednek a
díjak akkor fizetni fognak?
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy fogadják el a bizottság javaslatát, a területhasználati díjat
évente, négyzetméterenként 500 Ft-ban állapítsák meg.
A javaslatnak megfelelıen 11 szavazattal, 6 tartózkodás mellett a Képviselı-testület a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/1992./I.21./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Liget Fürdı
területére 500 Ft/m2/év területhasználati díjat határozott meg.
Utasítja a polgármestert, hogy az igénybevett területeket mérje fel a Polgármesteri Hivatal és annak
megfelelıen állapítsa meg a fizetendı területhasználati díj összegét, melyben a közmfvek /víz, szennyvízcsatorna/ használata nem tartozik bele - az külön megállapodás tárgyát képezi.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly a következı elıterjesztésre tért rá, amely
Szikoráné Nagy Marianna kérelme volt. Gyomaendrıd, Bajcsy Zs.
u. 45. szám alatti ingatlanán elárusító pavilont létesített.
Az építés során kb. 1 m2 területen az önkormányzat tulajdonában levı 17/6 hrsz-ú közterületre ráépített. Ezt a területet
kívánja megvásárolni.
Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá ezen
terület megvásárlásához.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szikoráné Nagy
Marianna Szarvas, IV. ker. Tanya 211. szám alatti
lakos kérelmét elfogadja, a gyomaendrıdi 17/6 hrsz-ú
ingatlanra esı területrészt 500 Ft/m2 áron részére
eladja.
Az átadással kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ismertette a következı elıterjesztést, ami

17
az Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet felújítási és bıvítési
munkálataival kapcsolatos, amelyeket a Fı út 204. szám alatti
épületen végeztek. A felújítás során elıtetıvel látták el az
épületet, amelyet pillérekre emeltek. Ezek a pillérek kb. 3
m2-nyi területet foglalnak el, ami közterület, és a szövetkezet nem rendelkezik erre a részre építési engedéllyel.
Hunya Lajos kifogásolta azt, hogy egy vállalkozónak 1 m2-t 500
Ft-ért adnak el, annak az intézménynek, amelynek van pénze, a
szóban forgó területet díjmentesen.
Dr. Frankó Károly válaszában elmondta, hogy a takarékszövetkezet az évi plusz jövedelmébıl 130.000 Ft-ot adott az önkormányzatnak, a magánvállalkozókra általában nem jellemzı, hogy
pénzt adnának akár a városnak, akár valamilyen alapítványnak.
Dr. Valach Béla nem látja akadályát annak, hogy térítésmentesen adják át a szövetkezetnek a területet, mivel azzal a munkával, amit ott végeztek ledolgozták ezt a pénzt. A városképet
szépítették ezzel az épülettel, valamint az elıtte lévı területet is igényesen rendbehozták, emelték az utcának az értékét.
Szeretı Béla egyetértett az elıtte szólókkal, hiszen tényleg
elınyére vált a városnak az a szép épület. Korábban azonban ha
a városban valaki engedély nélkül építkezett, egybıl megbírságolták. Nem a megbírságolás mellett van, hanem csak annyit javasol, hogy a testület rosszallását fejtse ki a takarékszövetkezet hozzáállásához.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy akik építették, utólag jöttek
rá arra, hogy ez a terület nincs rajta az építési engedélyen.
Dr. Kulcsár László véleménye az volt, ha ez a közintézmény a
város érdekeit szolgálja és pozitív hozzáállással, akkor nincs
értelme ezen a 3 m2-en vitatkozni, át kell adni díjmentesen a
takarékszövetkezet részére. A másik lehetıség az, hogy ne fogadjuk el, el fejezze ki a testület a rosszallását.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
takarékszövetkezet kérelmét fogadják el, és adják át részére a
3 m2-nyi területet.
Gellai József felhívta a figyelmet arra, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat A. alternatívájának utolsó mondata furcsán hangzik, helyesebb lenne, ha a következı
lenne:
A terület átadásához szükséges munkarészlet elkészítése, vala-
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mint az ügyletet terhelı költségek viselése a kérelmezıt terhelik.
A Képviselı-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Endrıd és
Vidéke Takarékszövetkezet kérelmét elfogadja, a Fı
út 204. szám elıtti 2181 hrsz.-ú közterületbıl, a
beépített terület mértékéig a területet díjmentesen
átadja.
A terület átadásához szükséges telekrendezési vázrajz elkészítése, valamint az ügyletet terhelı költségek viselése a kérelmezıt terhelik.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Mfvelıdési, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság javasolja a testületnek, hogy Gyomaendrıd Város Közgyfjteményeiért Alapítvány részére az 1992. évi költségvetésbıl 500 ezert forintot irányozzon elı, továbbá vállaljon kötelezettséget évi 500.000 Ft öszszegben az Alapítvány támogatására.
Az alapítvány célja a Gyomaendrıd, Kossuth u. 11. szám alatti
ingatlanának felújítása, ez a tetıszerkezet átrakásából, az
ereszcsatorna teljes cseréjébıl és az épület alászigetelésébıl
áll. További célja még a meglévı Corini gyfjtemény, valamint a
Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos kiállítása. A felújítási
munkálatokat már elkezdték, de nem tudták befejezni, mert a
meglévı vagyonuk nem elegendı a munka befejezéséhez, valamint
a Képtár kialakításához. Ebben kérik az Képviselı-testület segítségét.
Jenei Bálint hozzátette, hogy maximálisan takarékosan lettek
az eddigi feladatok elvégezve. Problémát lát abban, hogy a
mostani elıterjesztésbıl nem lehet tisztán látni, hogy milyen
feladatok vannak még hátra, milyen nagyságrendfek, valamint
megoldhatóak- e házon belül, ezek megléte esetén lehet állást
foglalni a támogatás összegében. Hangsúlyozta, a képeknek meg
kell oldani az elhelyezését, vannak olyan komoly leletek, ame-
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lyek szintén helyet igényelnek. Javasolta, hogy nagyobb propagandát kellene csinálni, hogy mások is csatlakozzanak.
Dr. Frankó Károly elképzelhetınek tartotta azt is, hogy az
elıterjesztésben szereplı összegnél többet kell ráfordítani az
épületre, de azt is elképzelhetınek tartotta, hogy a késıbbiek
során kiderül kevesebb anzagi eszközt igényel az egész.
Dr. Kovács Béla a bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a Kossuth u. 11. szám alatti háznál elvégzendı munkálatokat hozzáértı emberek mérték fel, az ezzel kapcsolatos valamennyi adat
szerepel az elıterjesztésben. Tudni kell azt is, hogy olyan
mecénások vállalták fel a munka nagyrészét - többek között
Szeretı Béla képviselıtárs, akinek köszönetét fejezte ki akiknek a munkájából eredıen maradt meg annyi pénze az alapítványnak, hogy abból remélhetıleg a hátralévı munkálatokat be
tudják fejezni, amennyiben az elıterjesztésben szereplı 500
ezer forintot megkapja az Alapítvény. Azonban a megváltozott
adórendeletek jövıben meghatározóak lesznek, , ugyanis nem
bizotos, hogy lehet a jövıben a különbözı mecénásokra számítani. számítani. Egyetértett abban, hogy jobban kellene
népszerfsíteni az alapítvány létét és célját, hogy az állampolgárok magukénak érezzék, s hozzájáruljanak annak
mfködéséhez, fenntartásához.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el,
mely szerint 500.000 Ft-ot irányozzanak elı a költségvetésbıl,
továbbá vállaljanak kötelezettséget évi 500.000 Ft-os támogatásra.
A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete ''Gyomaendrıd
Város Közgyőjteményeiért'' Alapítvány részére az
1992. évi költségvetésbıl 500.000 Ft-ot biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy a munka befejezéséhez
szükséges terveket és költségvetést készíttesse el.
Továbbá a Képviselı-testület kötelezettséget vállal
évi 500.000 Ft összegben az Alapítvány támogatására.
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Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly felvetette, hogy a Gyomaendrıdi Híradó jelenlegi ára 9,60. Ha az újságíró költségeit is beszámítják,
akkor nagy a veszteség az újságon. Javasolta a Képviselıtestületnek, hogy a példányszámot a következı hónaptól emeljék
meg 2.500 darabra, s az árát is emeljék fel.
Gellai József alpolgármester megkérdezte, hogy a Mfvelıdési
Bizottságnak milyen véleménye volt ezzel kapcsolatban?
Dr. Frankó Károly elmondta, ha ezt a bizottságnak átadják, akkor a következı hónapban is számolni kell a veszteséggel.
Jenei Bálint érdeklıdött az iránt, hogy mi lesz az elıfizetıkkel, van aki egész évre kifizette az újságot.
Dr. Frankó Károly szerint valószínf, hogy az elıfizetıknél
megmarad a régi ár.
Hornok Lajosné elmondta, mint a Könyvtár vezetıje tapasztalatból tudja, hogy ki kell fizetni a posta felé is az elıfizetési
díjkülönbözetet.
Balázs Imre megemlítette, hogy bizottsági ülésen volt már szó
az újság árának, illetve a példányszámnak a felemelésérıl.
Dr. Kovács Béla megerısítette, hogy valóban felmerült a
Gyomaendrıdi Híradó kérdése annyiban, hogy havonta -35.000 Ftot jelent az Önkormányzatnak. Felmerült három megoldás, az áremelés, a megszüntetés, illetve egyéb megoldás. Gyakorlatilag
nem született döntés. A bizottság jövı hét kedden tart ülést,
akkor ezt megtárgyalják.
Hajdú László az újság szerkesztıje elmondta, hogy a lakosság
még plusz 500 darabra tart igényt. Kérte, hogy a példányszám
megemelésérıl döntsenek most.
Hornok Lajosné felvetette, hogy voltak már más változtatások
is a lappal kapcsolatban, tulajdonképpen ennyi önállósága
kell, hogy legyen a szerkesztınek.
Dr. Frankó Károly összegezte, miszerint a példányszámot megemelik, az árát a bizottsági ülésen tárgyalják meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a fentiek alapján úgy
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foglalt állást, hogy a Gyomaendrıdi Híradó példányszámát 2500
darabra emeli fel.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy Szarvas Város Polgármestere
megkereste azzal, hogy egy olasz gyártmányú repülıgépet vásárolt légi fényképezés, valamint túrista célból. Arra kérik
Gyomaendrıd Város Önkormányzatát, hogy 100-150 ezer forinttal
vegyen részt ennek a gépnek a birtoklásában. Hozzátette, hogy
önmagából a bevételbıl nem sokat profitálnának.
Kérte a Képviselı-testület véleményét, akar-e a repülıgép üzemeltetésében tulajdonosként résztvenni.
A Képviselı-testület tagjai közül senki nem támogatta, hogy az
Önkormányzat vegyen részt a repülıgép üzemeltetésében tulajdonosként.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete úgy foglalt állást, hogy
a Szarvas Város által beüzemeltetésre kerülı repülıgép költségeihez nem járul hozzá.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy megkereste egy ügyfél, aki
pályázatot szeretne beadni az Idegenforgalmi Alapból falusi
turizmus céljára nyújtható támogatás elnyerésére, azonban ehhez a Képviselı-testület állásfoglalása szükséges. Véleménye
szerint ezt a kezdeményezést támogatni kell.
Javasolta a Képviselı-testületnek, úgy foglaljon állást, hogy
támogatja a falusi turizmusban résztvevı vállalkozókat.
A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12./1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi adottságok /infrastruktúra, ivóvíz, közszolgáltatások és
egyéb vállalkozói szolgáltatások/ fejlesztésével,
illetve kialakításának támogatásával segíti a falusi
turizmus településszintf feltételrendszerének kialakulását az anyagi lehetıségek figyelembevételével.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközépiskola is megkereste egy kéréssel. A Nagyenyedi Kollégium ebben az évben 350 éves lesz, s ez alkalomból áprilisban az iskola felállítana a kollégium udvarában egy ugyanolyan
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Bethlen Gábor szobrot, amely az iskola udvarán van. Ezzel
ajándékoznák meg a kollégiumot. A szobor 100.000 Ft-ba kerül,
ebbıl 50.000 Ft-ot az iskola adna, 50.000 Ft-tal pedig kérik
az Önkormányzatot járuljon hozzá.
Hozzászólás nem lévén, javasolta a Képviselı-testületnek, járuljon hozzá ezen szobor másolatának az elkészítéséhez.
A javaslatot a Képviselı-testület 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1992./I.21./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzı
Intézet kérelmének helyt ad.
A nagyenyedi testvériskolába elhelyezendı Bethlen
Gábor szobor felállításához 50.000 Ft-tal hozzájárul, amelyet az 1992. évi költségvetésbıl biztosít.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette, hogy január 6-án
dr. Palya József felkereste azzal, miszerint nem kíván tovább
a Szociális és Egészségügyi Bizottságban külsı tagként dolgozni. Azonban a bizottságban szükség van orvosra, így dr. Varga
Gézát javasolták felvenni a bizottságba külsı tagként.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy ez rendelet alkotás, minısített többségre van szükség.
Dr. Valach Béla elmondta, dr. Varga Géza az endrıdi terület
gyermekorvosa. Elıször ı találkozik azokkal, akik a Szociális
és Egészségügyi Bizottság páciensei.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
bizottság javaslatát fogadják el, miszerint dr. Varga Géza legyen a bizottság nem képviselı bizottsági tagja, egyedejfleg
dr. Palya Józsefet mentsék fel.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1./1992./
/számú rendeletét
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A Képviselı-testület és Szervei
Szervezeti és Mfködési Szabályzatáról szóló
7/1991./IX.19./számú rendelete
6. számú melléklete módosításáról
1.

§

A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mfködési Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./ számú rendelet rendelet 6.
számú melléklete az alábbiak szerint módosul.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Hangya Lajosné

elnök

Hornok Béláné
Dr. Kovács Béla
Kruchió Lajos
Dr. Valach Béla

bizottsági
bizottsági
bizottsági
bizottsági

Hegedfs Elekné
Dr. Varga Géza

nem képviselı bizottsági tag
nem képviselı bizottsági tag

2.

tag
tag
tag
tag

§

E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrıd, 1992. január 21.

dr. Frankó Károly sk.
polgármester

Csorba Csaba sk.
j e g y z ı

Csorba Csaba elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen megalkották a Vásárokról és piacokról szóló rendeletet, ezzel kapcsolatban van módosító javaslata.
Abban a rendeletben a vásárok idıpontja a következı képpen került meghatározásra. Az állat és kirakodó vásár idıpontja minden év február hó elsı, március hó második, május hó második,
június hó harmadik, augusztus hó második és október hó elsı
vasárnapja. A Mezıgazdasági Bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban ellentétes javaslat hangzott el. A bizottság javaslata a
következı volt. Az országos állat és kirakodó vásár idıpontja
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minden év február, április, május, június, július, augusztus,
szeptember, október hónap elsı vasárnapja. Ez a bizottsági javaslat részben korábbi hagyományokhoz is igazodik. Épül arra,
hogy az egyéni gazdálkodások növekedésével a vásárokon egyre
nagyobb kereslet van az itt árusítandó termékek iránt. A szóban forgó idıpontok egyeztetve vannak a környezı települések
vásáraival, így ütközés nem lehet.
Az történt, hogy a 4. szakasz a testületi ülésre helytelenül
lett elıterjesztve, nem a bizottsági javaslatot tükrözte. A
hivatal követte el a hibát, nem a megfelelı oldalt tfzte be a
testület elé került anyaghoz. Amennyiben a testület a bizottsági véleménynek helyt ad, abban az esetben a Vásárokról és
piacokról szóló rendeletet módosítani kell, mivel a decemberben elfogadott rendelet került kihírdetésre. Elnézést kért a
testület tagjaitól, hogy egy ilyen dolog történt.
Gellai József megkérdezte, hogy az Országos Vásárnaptárban,
illetve a Kincses Kalendáriumban milyen idıpontok jelentek
meg?
Csorba Csaba elmondta, hogy nem jelentek meg.
Gellainé Kiszely Zsuzsa hozzátette, hogy a megye eddig kiadott
minden évben egy vásárnaptárt, s valószínfleg ık jelentették
le a Kincses Kalendáriumnak is. Ez évben azonban már nincs,
most derült ki januárban, errıl nem tudtak.
Hornok Lajosné szerint a helyi újságok a megjelentetéssel kapcsolatban tudnak segíteni.
Hornok Béláné felvetette, hogy a Szabad Földben meg lehet jelentetni.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke javasolta
a Képviselı-testületnek, fogadja el a bizottság javaslatát,
mivel arról van szó, hogy a vásár Endrıdön a hónap elsı vasárnapján szokott lenni, s ez így megszokott.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
jegyzı által felvetett módosításokat fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és
megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2./1992./
/számú rendeletét
a 25./1991./XII.31./ számú Vásárokról és piacokról szóló rendelet
módosításáról.
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/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./

A továbbiakban a polgármester a következı témákat vetette fel:
- a Vitorlázó Bajnokság támogatása
- a szeméttelep feltöltése.
Hornok Lajosné tájékoztatást kért a Kner Nyomda Múzeum sorsáról. Valamint felvetette, hogy a lakosság észrevételezte, miszerint a kerékpárút járhatósága kívánnivalót hagyozz maga
után.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy annyit tud errıl a dologról, amennyit az újságokban olvasott, ugyanis senki nem kereste meg a hivatalt ez ügyben.
Csorba Csaba egyetértett a lakossági felvetéssel a kerékpárút
ügyében. Egy kijelölt személy feladata lett volna a kerékpárút
tisztításának megszervezése, de ı valamilyen okból nem végezte
el. A jelenlegi már a megalakult GYOMASZOLG Kft. feladata a
kerékpárút tisztítása is.
Hangya Lajosné javasolta a képviselı-testületnek, hogy vizsgálják meg annak lehetıségét, miszerint az 1992. évi költségvetésbıl lenne e lehetıség 2 millió forintot tartalékolni szociális otthon alapítvány létrehozásához.
A képviselı-testület a javaslatot tudomásul vette.
Dr. Frankó Károly érdeklıdött az iránt, hogy van e valakinek
még beszámolója.
Hozzászólás nem lévén ismertette, hogy a következı testületi
ülés február 6-án lesz, ezek után megköszönte a megjelenést és
az ülést bezárta.
K.

m.

f.

dr. Frankó Károly
polgásmester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Kovács Béla
hitelesítı

Martinák Csaba
hitelesítı

