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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. február
6-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, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,

Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai Pálné, Nagy Mária,
Nagy Istvánné, Balogh Károlyné csoportvezetık,
Kolohné Kulik Éva és Megyeri László fımunkatársak,
Nagy Pál a GYOMASZOLG Kft. ügyvezetıje, 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 megjelent kedves vendégeket és a
hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a testület határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítıinek dr. Farkas Zoltán és Jenei
Bálint képviselıket jelölte ki. Elmondta, hogy napirendek
nincsenek, bejelentésekre kerül sor. Azért került sor erre a
rendkívüli ülésre, mert vannak olyan bejelentések, melyek rövid
határideje ezt indokolttá teszi. Ezek után az elmúlt testületi
ülés óta eltelt idıszak eseményeit ismertette.
Január 21-én a Gyızelem Mezıgazdasági Termelıszövetkezet elnökével tárgyaltak a kárpótlási ügyekkel kapcsolatban, illetve a
város területén létesítendı piacról esett szó, sikerült megegyezésre jutni.
Január 23-án a megyei diáksportvezetés volt a hivatalban, az ez
évi sportlehetıségeket beszélték meg. Megígérte, hogy megpróbálják ebben az évben a diák és ifjúsági sportot is támogatni.
Január 24-én a békéscsabai Társadalombiztosítási Igazgatóság
kérte, hogy a gyomaendrıdi orvosokat hívják össze. Az orvosokat
csalódás érte, mivel a Társadalombiztosítási Igazgatóság képviselıje nem jelent meg.
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Ezen a napon volt szintén Békéscsabán egy tájékoztatás, a
Magyar Repülı Szövetség, valamint a békéscsabai Kvasz András
Repülı Klub részérıl, az ez évi Vitorlázó Repülıbajnokság
megrendezésével kapcsolatban.
Január 28-án fogadóórát tartott Endrıdön, ahol néhány megjelenttel sikerült elbeszélgetni.
Az ĹFÉSZ vezetıivel helyszíni bejárást tettek a leendı endrıdi
új piactéren.
Január 29-én Csongrádon volt, ahol a MAHART képviselıi a hajózásról ejtettek néhány szót. Ott kiderült, hogy minden település azon fáradozik, hogy a vízi közlekedést, vízi teherszállítást visszaállítsa.
Január 30-án az egyházak képviselıivel tárgyaltak ingatlan és
tulajdonátadásról volt szó.
Január 31-én a megyei közgyőlésen vettek részt dr. Kovács
Bélával.
Február 1-jén Kerekegyházán volt, ahol egy egész napos programon vett részt. Ehhez tudni kell, hogy Kerekegyházával egy
külföldi pályázaton veszünk részt. Itt jelen volt Keresztes K.
Sándor
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter, aki
tájékoztatást adott Kerekegyháza bio faluvá alakításáról.
Február 3-án az endrıdi kirendeltségen voltak a jegyzıvel, az
ott lévı munkáról tartottak megbeszélést, az ezzel kapcsolatos
problémákat beszélték meg.
Február 4-én egy olasz cipıgyár képviselıje jött el, aki elmondta, hogy 50 fı részére tudnak munkalehetıséget kínálnak,
amennyiben tudunk számukra helyet biztosítani. Független ez az
ENCI összes problémájától. Megkértük, hogy írásban küldjék el a
szándéknyilatkozatukat.
Február 5-én a fogorvosokkal volt egy megbeszélés, amelyrıl a
késıbbiekben beszámol.
A helyi temetkezési vállalat vezetıi jöttek el, a GYOMASZOLG
Kft. vezetıjével egyeztették hogyan lehet kompromisszumot
találni, hogy a temetkezési szolgáltatást a két vállalkozás
párhuzamosan, kulturáltan tudja végezni.
Február 6-án délelıtt a vasútállomás fınökével beszélgettek.
Többen nehezményezik, hogy koszos a vasútállomás, a fı váróterem. A vasútállomás a város elıszobája, így rendbe kell
hozni.
Ezek után átadta a szót az alpolgármestereknek, a bizottsági
elnököknek.
Dr. Farkas Zoltán ismertette, hogy január 31-én Kisújszálláson
volt, ahol a jelenlegi politikai élet és a gazdasági szolgáltatások szépen tükrözıdtek ebben a régióban. Dr. Tóth Albert
országgyőlési képviselı szervezte, jelen volt Szőrös Mátyás
országgyőlési képviselı.
Ismertették, hogy 1991. IV. hó 11-én született egy országgyőlési határozat, amelynek az a neve, hogy ''Alföld program''. Ez a
program bizonyos költségeket, tervezést, infrastruktúrát különít el az Alföld területére. Azonban az, hogy mi az Alföld,
nincs igazán meghatározva. A meghívottak kb. a Hajdúság, a
Sárrét, Nagykunság peremvidékérıl érkeztek. Arról volt szó,
hogy ez a 3 terület igen elmaradott.
Az MDF-es képviselı csoportnak volt egy fellendülést elısegítı
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szervezkedése, amelyhez jó lenne, ha a mi MDF-ünk is csatlakozna.
A meghívottak között ott volt a Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Minisztérium két képviselıje, az idegenforgalommal
foglalkozó szervezet képviselıje, a Világkiállítási Irodától, a
Belügyminisztériumnak
az
Igazgatásrendészeti
fıosztályáról
tisztviselık, akik elmondták, hogy nincs pénzük, s nem fognak
ezzel a területtel kiemelten törıdni.
Az országgyőlési határozaton kívül elmondták, hogy az úthálózat
koncepciójában azokat az utakat fejlesztik, amelyek komoly
forgalom növekedésnek néznek elébe, tehát a 4-est, a 3-ast, az
5-öst, az 1-est. Az útfejlesztı koncepcióban az állam nem
támogatja a Déli autópálya létesítését. Az ezredforduló utáni
idıre számítanak egy kettı, helyenként négy pályás úttal ennek
a Déli autópályának a területén. A tárgyalás azzal végzıdött,
hogy ennek a vidéknek a termıföldön és a mezıgazdasági kultúrán
kívül csak a termálvízre alapozott turizmusára, vadászatra,
halászatra lehet számítani.
A falusi turizmus képviselıje is megjelent, ık nagy lehetıséget
látnak ebben a területben minden fillér ígéret és támogatás
nélkül. A végkicsengés az volt, mindenki egyetértett abban,
hogy ennek a területnek van jövıje, de a forrásokat nem tudják
fedezni. Ĺprilisban egy újabb megbeszélés lesz, ahol már pénzemberek és vállalkozók is megjelennek.
Február 5-én részt vett Békéscsabán egy megbeszélésen, amelyet
az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke, dr. Jakabházi
László tartott. A válogatott magyar sport, azon belül a tömegsport támogatási lehetıségeirıl, ezen is belül a referációs
feladatokról, illetve az egészségügyi sportfeladatokról volt
szó. Félórás bevezetı után szekció ülésekben folytatódott a
tárgyalás. A megyében lévı gyógytornával foglalkozó szakemberek
nem vettek részt ezen a megbeszélésen. A társaság nagyobb része
a lakótelepi és szabadidı sport problémájával foglalkozott.
Kiderült, hogy a magyar sportra egy milliárd forintos támogatás
van, 260 millió forint van az olimpiai felkészülésre, a többi
létesítmények támogatása és egyéb alapok. A szabadidı sportra
30 millió forint áll rendelkezésre. Ez kb. a televízióban
sugárzott hirdetésekre, a Népsportban lévı betétszámla, ill. a
Népszabadságban megjelenı reklámanyagokra megy el. Gyakorlatilag a tömegsport rendezvényeket nem tudja támogatni a hivatal.
Jakabházi László elmondta, hogy milyen új tornatermeket és
uszoda lehetıségeket finanszíroz a hivatal éppen azért, mert
kb. az ezredfordulón meg akarnak csinálni 1.000 tornatermet,
100 tanuszodát, azonban a költségvetés által megadott összegbıl
kicsit kiköltelkeztek, a tervezésben nagyobb összegeket biztosítottak. Kérték, hogy a gyomaendrıdi tornaterem építésével
kapcsolatban keressük meg ıket.
Dr. Frankó Károly az írásos elıterjesztésekkel folytatta az
ülést. Az elsı elıterjesztés a KONTUR Moziüzemeltetı Kulturális
Vállalat által kezelt állami vagyon önkormányzati tulajdonba
adásáról szólt. A Békés Megyei Önkormányzat és a Vagyonátadó
Bizottság kérésére Szándéknyilatkozatot kell tenni ezzel kapcsolatban. A Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság megtárgyalta, s az elıterjesztésbenlevı

26
szándéknyilatkozat tervezetben meg van jelölve a bizottság
véleménye, amit javasolt a Képviselı-testületnek elfogadni.
Ezek szerint az Önkormányzat vegye tulajdonába a mozivagyont.
A 2./b. pont zárójelbe írt része a következı legyen /E kérdés
ránk nem vonatkozik, nem látunk el térségi feladatokat./
A 3. pont szerint az Önkormányzat akar részesedni a Moziüzemeltetı Vállalat központban kezelt vagyonából.
A 4. pontban a c. részt javasolják, miszerint a vállalat központban kezelt vagyona a mőködı mozival rendelkezı települések
között kerüljön felosztásra.
Az 5. pont b. részét fogadják el, mely szerint a vállalat
vagyonának felosztása lakónépesség arányában történjen.
A 6. pont szerint a vállalat központilag kezelt vagyonából a
Megyei Önkormányzat is részesüljön. A véleménye az volt, hogy a
%-os arány eldöntéséhez további információkra lesz szükség. A
bizottság kb. 30%-ot javasol a testületnek elfogadni.
A 7. pont a. része legyen elfogadva, miszerint a telelpülésen
mőködtetett mozi veszteségei az adott települést terhelje, a
megmaradó veszteség pedig a központi vagyont.
A külön feltüntetett 8. és 9. pont helyett a bizottság javaslata, az összevont 8.9. pont, amely a következı:
A településünkön lévı mozivagyon önállóan kívánjuk mőködtetni,
de a központi vagyonból ránk esı résszel be kívánunk lépni az
új gazdasági társaságba és ennek a vagyonnak a fejében igényeljük a következı szolgáltatásokat: filmellátás, karbantartás,
alkatrészellátás stb.
Ezek után megkérdezte a testület tagjait van-e kérdésük, javaslatuk, hozzászólásuk?
A Képviselı-testület tagjai közül senki nem kívánt hozzászólni.
Dr.
Frankó
Károly
polgármester
javasolta
a
Képviselıtestületnek, hogy a Szándéknyilatkozatot a bizottság javaslatának megfelelıen fogadják el.
A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
KONTUR
Moziüzemeltetı Vállalat által kezelt állami vagyon
önkormányzati tulajdonával kapcsolatban a következı
Szándéknyilatkozatot fogadja el.
1.

A

településen
lévı
mozivagyont
/ingó-ingatlan/
szándékozik-e az önkormányzat átvenni?
I g e n

2.A térségi feladatokat is ellátó mozik kiemelésre kerüljenek-e a települési mozik közül, annak érdeké-
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ben, hogy az érintett vagy a vállalat által kezelt vagyonból tulajdont szerzı telelpülések közös tulajdonát képezzék?
E kérdés Gyomaendrıdre nem vonatkozik, a filmszínháza nem
lát el térségi feladatokat.
3.A Moziüzemeltetı Vállalat központban kezelt vagyonából
akar-e részesedni az önkormányzat?
I g e n
4.

A Moziüzemeltetı Vállalat központban kezelt
vagyona mely települések között kerüljön felosztásra?
- Mőködı mozival rendelkezı települések

5.

A Moziüzemeltetı Vállalat központilag kezelt
vagyonának felosztása milyen mutatók alapján történjen?
- Lakónépesség arányosan

6.A Moziüzemeltetı Vállalat központilag kezelt vagyonából
a Megyei Önkormányzat részesüljön-e?
I g e n
30

%

7.A Moziüzemeltetı Vállalat vagyonát terhelı kötelezettségek hogyan kerüljenek felosztásra?
- A településen mőködtetett mozi veszteségei az
települést terhelje, a megmaradó
teség a központi vagyont.

adott
vesz-

8-9.kérdésre adott válasz a következı:
A településünkön lévı mozivagyont önállóan kívánjuk
mőködtetni, de a központi vagyonból ránk
esı résszel be kívánunk lépni az új gazdasági társaságba és ennek a vagyonnak a fejében
igényeljük
a
következı
szolgáltatásokat: filmellátás, karbantartás, alkatrészellátás stb.
A

Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a
Szándéknyilatkozatot küldje el a Békés Megyei Képviselı-tesület Önkormányzati Hivatalához.

Határidı: 1992. február 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Dr. Frankó Károly az ülést a következı írásbeli elıterjesztéssel folytatta. A Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság a
vízilétesítmények vagyonátadásával kapcsolatban megkereste a
Képviselı-testületet állásfoglalás céljából. A holtágak nagyobb
részét átadják nekünk, azonban két holtág átadása részükrıl
szóba sem jöhet, ez a Sirató és a Danzug, mivel ezek más települések közigazgatási területét is érintik. A véleménye az
volt, hogy az összes holtághoz ragaszkodni kell, mivel a város
tulajdona. Továbbá fel van tüntetve bizonyos számú csatornának
is az átvétele. Az a tapasztalat, hogy más városok általában
nem ragaszkodnak a csatornákhoz, csak egy meghatározott részükhöz. Ezek után átadta a szót a képviselıknek.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi
Bizottság elnöke javasolta, hogy az összes holtágat vegye
tulajdonba a városba. Ami a fenntartásukat illeti, kiadást
jelentenek. Igen elhanyagolt állapotban vannak a holtágak,
megszőnıben levı, halott vizekrıl vanszó, mivel a VěZÜGY nem
fordított a kezelésükre semmit, kivéve azt a két holtágat,
amelyeket nem akar átadni. Amennyiben sikerülne ezekhez valamilyen támogatást szerezni, fontos lenne vízcserét, illetve
iszapkotrást végrehajtani. Ez közegészségügyi és járványügyi
kérdés is, nagyfokú a vízszennyezés. Mindenféleképpen célszerő
az összes holtágat egy gazda kezébe adni, tudomásul kell venni,
hogy ez deficites, de mindenféleképpen kötelességünk a megtartásuk. A késıbbiekben meg fog jelenni a halászati, vadászati
törvény, amely a hasznosításáról fog rendelkezni.
A csatornákkal kapcsolatban felemás érzése van, ugyanis ezek
azok a csatornák, amelyeknek komoly fenntartási igényük van. A
fenntartási keret nem kerül hozzánk,csak a tulajdonjog. Valahol
ez már - a belterületen levı csatorna - beilleszthetı a csapadékvíz elvezetı rendszerbe, amely a város kötelezıen ellátandó
feladataihoz tartozik. A határozati javaslat II-es pontjában
egy egész csatorna rendszer van, amelynek a neve Vidólapos, s
ennek a csatorna rendszernek vannak az elágazó csatornái felsorolva, véleménye szerint ezt az egy csatornát kellene kezelésbe
venni.
Dr. Kovács Béla elmondta, úgy tőnik, természetes, hogy az
önkormányzaté kell legyenek a holtágak. A többi település
menekül a csatornák átvétele elıl, mivel pénzébe kerül a városnak. Az elıterjesztésben úgy szerepel, hogy a GörbekútVidólapos csatornát vegye át a város. Ez elég hosszú csatorna,
amely a Főzfászugba folyik olyan módon, hogy a fıútvonal alatt
van egy mőtárgy alagútszerő, amelyen átmegy. Ha a város felvállalja, sokba kerül a rendbe tétele ennek a mőtárgynak. Más
városok tapasztalata alapján a véleménye az, hogy a holtágakat
vegye át a város, valamint a holtágakat összekötı csatornákat,
de azon kívül mást ne.
Kiszely István kérdése az volt, hogy a holtágak végén lévı
szivattyú telepek kinek a kezelésében lennének?
Dr. Frankó Károly válaszában ismertette, ha az Önkormányzat
kezelésébe kerülnek a holtágak, akkor is ugyanaz a cég fogja
gondozni. Rendkívül sok technikai gondot és szellemi munkát

29
jelent a holtágak gondozása, külön szakma. Jelenleg azt kell
eldönteni, hogy átvesszük-e a holtágakat, mivel meghatározott
idıre választ kell adni, s csak utána kell a technikai dolgokkal foglalkozni.
A KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park létre fog jönni, s ennek szerves
része lesz. A holtágak megmentésével kapcsolatban pályázaton
szeretnénk részt venni.
Hunya Lajos véleménye az volt, hogy az összes holtágat át kell
venni, valamint a csatornákra is szükség van.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hog a csatonáknak csak 50 %-a
funkcionál. A földek privatizációja során, a földek egyrésze
magántulajdonba kerül, így érdekeltségi kapcsolat lesz a földtulajdonos, és a csatorna bármikori tulajdonosa között. A
bizottság a csatornákat pillanatnyilag nem ajánlja átvenni,
érdemben nem is tudna az önkormányzat vele foglalkozni, felügyelni.
a holtágak önkormányzati tulajdonba
Jenei Bálint támogatta
való átvételét. A Danzuggal és Siratóval kapcsolatban felmerülhet, hogy a becsorgó vizeket szivattyúzni kell, tehát ha ezek a
kötelezettségek is az önkormányzatra szállnak, akkor meggondolandó, hogy ilyen formában érdemes-e ragaszkodni a két holtághoz. Csak úgy tudnánk fenntartani, ha központilag adnának rá
pénzt. Javasolta, hogy a csatornákkal kapcsolatban ki kell
kötni, hogy csak akkor veszi át az önkormányzat, ha a mőtárgyat
a KÖZůTI Igazgatóság is átvehetınek minısíti.
Dr. Valach Béla hozzátette, hogy a Siratónak és a Danzugnak
jobb a vízminısége, mint a többi holtágnak.
Dr. Kovács Béla megítélése szerint attól függetlenül, hogy a
két szóban forgó holtág más települések közigazgatási határát
is érintik, át kell venni.
Dr. Valach Béla ismertette, hogy a késıbbiekben rendeletet kell
hozni a holtágak kezelésérıl, hasznosításáról, és a holtágak
mellett elhelyezkedı magán-, közületi-, stb. tulajdonban levı
telkeken a rendrıl. Nem tartotta célszerőnek, hogy két terület
kivételt képezzen az egységes rendbıl.
Pocsaji Zsolt kérdése az volt, hogy a Peres milyen részletben
tartozik Gyomaendrıdhöz? Tudomása szerint egy része még
Gyomaendrıdhöz tartozik.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Peres
gyomaendrıdi szakasza kb. 8 km-es. A bal parti szakasz, a
gáttól kezdve mezıtúri közigazgatási terület. Hozzátette, hogy
nem áll szándékukban megválni a Perestıl.
Ismertette, hogy a határozati javaslatba nem megfelelıen kerültek be a holtágakat összekötı csatornák, tehát amelyek a 14.
15. és 16. pontban találhatók. A helyes felsorolás:
14. Templom-Sóczózug
15. Sóczó-Papzug
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16. Bónom-Papzug
17. Papzug-Peresi összekötı csatorna elkészülte után.
Tehát kimaradt a Bónom-Papzugot összekötı csatorna, vagy pedig
úgy lett értelmezve, hogy a Peres összekötı csatorna része. A
beruházás szempontjából része, de topológiailag nem része.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs hozzátette, hogy a határozatban
külön lesz bontva.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot az elhangzott
módosításokkal fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 18 szavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi XXXIII.
tv.-ben
biztosított
jogkörénél
fogva
a
vízilétesítmények önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatosan az alábbiak szerint foglalt állást.
A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság által kezelt holtágakból a
1.Révzug
2.Endrıd-középsı
3.Főzfászugi
4.Hantoskerti
5.Torzsási
6.Kecskészugi
7.Bónomzugi
8.Sóczózug
9.Templomzug
10.Németzug
11.Kecsegészug
12.Sirató
13.Danzug
14.Templom-Sóczózugi összekötı
15.Sóczózug-Bónomzugi összekötı
16.Bónomzug-Papzugi összekötı
17.Papzug-Peresi összekötı csatornát elkészülte után
18.Görbekút-Vidólapos
az Önkormányzat vegye tulajdonába.
Határidı: 1992. február 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
határozati javaslatot módosítsa azzal, hogy megfelelı mőszaki
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állapotban levı mőtárggyal veszi át.
A Képviselı-testület a módosított határozati javaslatot
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı
határozatot hozta.

17

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1991. évi XXXIII.
tv.-ben
biztosított
jogkörénél
fogva
a
vízilétesítmények önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatosan az alábbiak szerint foglal állást.
A Körösi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévı belvízelvezetı csatornákból a
1.Keleti mellék
2.Magtárlaposi
3.Főzfászugi
4.Borbélyéri
5.Görbekút-Vidólapos I. mell. csatornákat
az

önkormányzat vegye tulajdonába,
állapotú mőtárgyakkal.

megfelelı

mőszaki

A felsorolt belvízelvezetı csatornák tulajdonbavételét az
indokolja, hogy ezen csatornák biztosítják a holtágak
közötti vízösszeköttetést.
Határidı: 1992. február 15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly a következı bejelentést vetette fel, amely az
Ifjúsági Sporttáborral kapcsolatos. A GYEFISZ kezelıi joga
megszőnt az 1990. évi LXX., a társadalmi szervezetek kezelıi
jogának megszüntetésérıl szóló törvény rendelkezése értelmében,
de a szervezetet ingyenes használati jog illette volna meg,
azonban a szervezet ezen jogával nem élt. Jelenleg a tábor a
Kincstári Vagyonkezelı Szervezet kezelésében van. Az önkormányzatnak két lehetısége van. Az egyik az, hogy a Vagyonkezelı
Szervezettel üzemeltetési szerzıdést köt, melyért minimális
összegő bérleti díjat kell fizetni, s a felújítást is el kell
végezni. Tehát a sajátunkat béreljük, amit a szülık építettek
gyermekeiknek, ingyen. A másik lehetıség szerint az önkormányzat nem köt üzemeltetési szerzıdést, aminek az lenne a következménye, hogy a Kincstári Vagyonkezelı Szervezet más formában
fogja hasznosítani, vagy egyszerően bezárja. A Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
megtárgyalta ezt a dolgot, s az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatot terjeszti a testület elé, mely szerint a
város jelentse be az igényét a táborra. A tulajdonrendezésig
kössön üzemeltetési szerzıdést a Kincstári Vagyonkezelı Szerve-
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zettel.
Dr. Kulcsár László elmondta, hogy az állami tulajdon lebontás
folyamatában ezt az esélyt nem hagyhatja ki az önkormányzat. A
sportot is támogatni kell úgy, ahogy a holtágakat, ill. a
környezetvédelmet. Mindenképpen meg kell kötni az üzemeltetési
szerzıdést. Javasolta, fogadják el a határozati javaslatot.
Csorba Csaba hozzátette, amennyiben az önkormányzat nem gondoskodik a hasznosításról, abban az esetben a Kincstári Vagyonkezelı Szervezet ırzést rendel el és lezárja a tábort. Az ırzési
és egyéb költségeket az önkormányzatnak kell állnia.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
határozati javaslatot fogadják el, miszerint az önkormányzat
jelentse be igényét az Ifjúsági Sporttáborra.
A javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete bejelenti igényét az
Ifjúsági
Sporttáborra.
Kéri,
hogy
a
tulajdonrendezések során önkormányzati tulajdonba kerüljön.
A tulajdonrendezésig üzemeltetési szerzıdést köt a Kincstári Vagyonkezelı Szervezettel.
Továbbá megbízza a polgármestert, hogy a szerzıdést
legkedvezıbb feltételek mellett kösse meg.

a

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Kolohné Kulik Éva a tisztelt képviselık tudomására hozta, hogy
kigyőjtik azokat a tételeket, amelyeket 1978 óta a volt tanács,
illetve a KISZ társadalmi munkában költött a táborra. Ezeket a
Kincstári Vagyonkezelı Szervezet felé tolmácsolják, így kedvezıbb helyzetbe is lehet kerülni a bérleti díjjal kapcsolatban
is.
Dr. Frankó Károly a következı elıterjesztésre tért rá, amely az
ENCI cipıipari tanmőhely önkormányzati tulajdonba vételével
kapcsolatos.
Kruchió Lajos érdeklıdött az iránt, hogy mennyi a tanmőhely
értéke?
R. Nagy János a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet és
Cipıipari Szakközépiskola igazgatója ismertette, hogy jelen
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pillanatban a becslések alapján 9 millió forint.
Hunya Lajos javasolta a tanmőhely megvásárlását.
Hangya Lajosné érdeklıdött az iránt, hogy a berendezéseket is
eladják? Mivel az érdekes dolog lenne, ha megvennénk egy épületet és továbbra is ık diktálnák a feltételeket, valamint a
gépbérlet is nagyon drága. Továbbá túlzásnak tartotta a 9
millió forintot ezért a mőhelyért. Érdeklıdött az iránt, hogy
az önkormányzat becsültette-e? Ugyanis többféleképpen lehet
becsülni. Véleménye szerint azt a pénzt, amit a vállalatok
adtak a szakképzési alapból, annak a pénznek ide kellene befolynia.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a holnapi nap folyamán fognak
tárgyalni ebben az ügyben.
Kolohné Kulik Éva ismertette, hogy ez a tanmőhely 3.400 ezer
Ft-ba került. 600 ezer forintot vissza is utaltak a szakképzési
alapba, mint fel nem használt pénzeszközt. Továbbá hozzátette,
hogy minden ingatlant 4 féle képpen lehet felértékelni. Azt nem
tudjuk, hogy ezt a 9 millió forintot melyik felértékelés alapján kapták.
Knapcsek Béla elmondta, hogy az épületet a saját üzemük építette, megnézte az akkori számlát, s pontosan majdnem 4 millió Ft
volt. Magára az építésre 3,9 millió forintot fizettek ki.
Dr. Kulcsár László véleménye szerint egy ellenırzı szakértıi
vélemény nem lenne célszerőtlen.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a holnapi nap folyamán az itt
felvetıdött dolgokat megemlítik, s próbálnak egy kompromisszumos megoldást találni.
Ezek után javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a Kultúrális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
javaslatát fogadják el mely szerint a polgármester tárgyaljon a
tanmőhely önkormányzat által történı megvásárlásáról. Továbbá
azzal egészítsék ki, hogy a polgármester készíttessen egy
ellenırzı értékbecslést.
A javaslattal a Képviselıt-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy az ENCI Cipıipari Szövetkezettel tárgyaljon a tanmőhely önkormányzat által történı megvásárlásáról.
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Továbbá utasítja a polgármestert, hogy szükség esetén
ellenırzı értékbecslést készíttessen el.
Az eredményes tárgyalások után ismételten terjessze a
testület elé döntéshozatalra.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy az Országgyőlés meghatározta
a helyi önkormányzatok céltámogatás rendszerét. Céltámogatási
formában támogatja a kormány a kollégium és tornaterem építéseket.
Ennek megfelelıen a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet és
Cipıipari Szakközépiskola és a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola kívánnak céltámogatási pályázatot benyújtani, amelyeket a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság megtárgyalt és véleményezett.
Dr. Kovács Béla a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke elmondta, hogy a pályázati
kiírás szerint a bekerülési összeg 50 %-át kollégium esetében a
központi költségvetésbıl fedezik, a másik 50 % az önkormányzatot terheli. Tornaterem építésnél a bekerülési összeg 40 %-át
adja a központi költségvetés.
Három pályázat érkezett be. Két pályázat a 617. sz. Ipari
Szakmunkásképzı Intézettıl. Az egyik pályázatuk az ENCI irodahelyiségének a megvásárlását célozná. A bekerülési összeg ez
esetben 50 millió forint. Azonban ezt a 25 millió forintot a
jelen költségvetésbıl nem lehet biztosítani.
A másik pályázat az új iskola mellé tornaterem, ill. tornacsarnok építését célozza meg. A bekerülési összeg kb. 30 millió
forint, ha egy év alatt készül el. Azonban nagy a valószínősége, hogy csak két év alatt lesz kész, akkor ez az összeg 40
millió körül lesz. Tehát ezt az összeget sem lehetnek a jelen
költsévetésbıl biztosítani. Továbbá a bizottság úgy értékelte,
hogy addig, amíg a Sportcsarnok nem készül el, addig nem célszerő újabb sportlétesítményt építeni.
A harmadik pályázatot a Kner Imre Gimnázium nyújtotta be kollégium felújításra. A bizottság ezt a pályázatot támogatta, mivel
alátámasztja a KÖJĹL véleménye, mely szerint ha nem tesznek
lépéseket a kollégium rendbehozatalára, abban az esetben életveszélyessé nyílvánítják. Továbbá egy energetikusi vélemény is
alátámasztja, mely szerint gazdaságtalan a jövıben az olajfőtés, át kell térni gázfőtésre, mely gazdaságosabb. Anyagi
oldaláról megközelítve az épület felújítása 6 millió forint,
gázfőtéssel való ellátása 1 millió forintot jelent, tehát
összességében 7 millió forint.
Jenei Bálint véleménye szerint a gimnázium kérését lehetne
ebben az évben realizálni a költségvetési tervezetekbıl ismerve
az anyagi helyzetet. Valamint mőszakilag is ismert számára ez
az épület, s indokoltnak tartja annak rendbetételét.
Hornok Lajosné egyetértett a bizottság javaslatával, hiszen az
épület a város legértékesebb épületei közé tartozik. Javasolta,
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hogy a külsı résznél próbálják meg az eredeti állapotot létrehozni, természetesen az anyagi helyzet vonatkozásában.
Felvetette, hogy lehetne esetleg a Mőemlék Felügyelıségtıl
anyagi támogatást igényelni.
Dr. Frankó Károly megerısítette, hogy az eredeti, Ybl Miklós
által létrehozott állapotba kell felújítani az épületet.
R. Nagy János a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet igazgatója elmondta,
az ENCI irodaháza az elég nagy épület, 50 millió forint az
egész blokk. Az iskola problémáját az is megoldaná, ha egy
kisebb épületben dolgozhatnának. A Kırösi Ĺllami Gazdaság is
árulja az irodaépületét, ami kollégium céljára is alkalmas
lenne, 50 fıt lehetne elhelyezni. Kérte a testületet, vizsgálják meg ezt a lehetıséget, ugyanis igen kedvezı az ár.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
bizottság javaslatát fogadják el, a Kner Imre Gimnázium felújítási kérelmét.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola Leánykollégiumának
felújításával egyetért.
Vállalja, hogy a felújítási
vetésbıl biztosítja.

költség

50

%-át

költség-

Továbbá utasítja a jegyzıt, hogy a céltámogatási igényt
továbbítsa a fıhatóságokhoz.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly a következı írásos elıterjesztésre tért rá,
amely a január elsejétıl esedékes 10 %-os bérautomatizmus
megadásával kapcsolatos. A Kultúrális Bizottság javasolta a
Képviselı-testületnek, hogy a költségvetés elfogadása elıtt
tegye lehetıvé 1992. január 1-tıl a 10 %-os bérautomatizmus
végrehajtását a bizottsághoz tartozó intézményeknél. Azonban a
bizottsághoz tartozó intézményeken kívül más intézményektıl is
érkezett megkeresés ez ügyben. Éppen ezért a bizottság javaslata úgy módosult, hogy az önkormányzathoz tartozó intézményeknél
járuljon hozzá a Képviselı-testület a 10 %-os bérautomatizmushoz, a költségvetés elfogadása elıtt.
Csorba Csaba ismertette, hogy egyeztették a Társadalombiztosí-
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tási Igazgatósággal, ott is 10 %-os bérautomatizmus van tervbe
véve. Amennyiben a testület hozzájárul, abban az esetben a
társadalombiztosítás által finanszírozott területeken is lehetıség van a bérautomatizmus végrehajtására.
Kruchió Lajos összegezte, miszerint visszamenılegesen el tudják
fogadni a bérautomatizmust.
Csorba Csaba hozzátette, hogy a dolgozók egy-két hónap elteltével jutnak a bérautomatizmushoz.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
bizottság javaslatát fogadják el, tehát járuljanak hozzá a 10
%-os bérautomatizmushoz.
A Képviselı-testület 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett
egyetértett a javaslattal és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzathoz
tartozó dolgozók teljes körét érintıen hozzájárul
hozzá a költségvetés elfogadása elıtt a 10 %-os bérfejlesztés végrehajtásához.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az intézményeket a bérfejlesztés összegérıl értesítse ki.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a kárpótlással kapcsolatban
érdekegyeztetı fórumot alakítanak az érdekeltek. Ebbe a fórumba
két képviselıt is be kell választani. A Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság Bátori Gyula és Hunya
Lajos képviselıtársakat javasolja ebbe a fórumba. A hivatal
dolgozói közül is kell javasolni egy személyt. Többen úgy
gondolták, hogy Megyeri István lenne a megfelelı személy.
Azonban Bátori Gyula képviselı jelezte, hogy nem ért egyet
Megyeri István személyével, mivel ı annak idején részt vett a
földek elvételében. A hivatal azért javasolta Megyeri Istvánt,
mivel ı a legjáratosabb a földügyekben, precízen, pontosan
ismeri a város összes földjét. Amennyiben nem ért egyet a
testület az ı személyével, abban az esetben nehéz helyzetbe
kerül a hivatal, ugyanis nincs más ilyen kompetens személy. Az
ügy jó irányba való terelése érdekében javasolta tekintsenek el
a múlttól, csak a szakmai hozzáértést kellene figyelembe venni.
Balázs Imre javasolná, hogy értsenek egyet Megyeri István
személyével, ne foglalkozzanak a politikai múltjával, hiszen ı
a földet csak kimérte felsıbb utasításra. Szakmailag ıt tartja
a legmegfelelıbbnek.
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Jenei Bálint támogatta Megyeri István személyét, hiszen a
városban ı az aki otthonosan mozog a város 30.000 hektárnyi
területén.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy lojálisan segíti a testület
munkáját.
Bátori Gyula a gazdasági kérdés mellett politikai kérdésnek is
tartja a kárpótlást. Elfogadta az itt elhangzottakat, de kérte
fogadják el azt is, hogy a 40 év kárvallotjai kerülnek szembe
Megyeri Istvánnal a bizottságban, s nem mindegy milyen érzelmi
körülmények között zajlik a tárgyalás.
Hanyecz Margit a Kisgazdapárt képviselıje elmondta, hogy többféle ember kerül a bizottságba, de a földvisszaigénylık részérıl, valamint a szövetkezetek részérıl egyenlı arányban kell
hogy bekerüljenek.
Dávid István véleménye az volt, hogy közismerten kiváló szakember Megyeri István, s nem kellene bizonyos érzelmi alapokra
hivatkozni.
Hunya Lajos hozzátette, hogy Megyeri Istvánt nem kívánja sem
támadni sem védeni, de nem sok szükségét látja annak, hogy
részt vegyen a bizottságban. Elsısorban a földigénylık, meg a
nagyüzemi vezetık közös megegyezése fogja eldönteni, hogy az a
bizonyos terület kerüljön e ''árverezésre'' vagy sem. Ebben a
jelenléte, szaktudása Megyeri Istvánnak semmit nem jelent.
Csorba Csaba elmondta, hogy felmerült a kérdés mi szükség van
Megyeri Istvánra. A fórum megalakításához rengeteg elıkészítı
munkát kell végezni. Február 28-ig kell a szövetkezeteknek,
állami gazdaságoknak bejelenteni, hogy kérik e ezen fórum
megalakítását. Ahhoz, hogy a fórum létrejöjjön, meg kell választani azt a három személyt, akik részt vesznek ebben a
munkában, továbbá meg kell nevesíteni a résztulajdonosokat,
valamint a szövetkezeti képviselıket. Amennyiben több önkormányzat területét érinti, egyeztetni kell azokkal. Sıt a fórumban még a vidéki lakosság munkáját, részvételét is biztosítani
kell. Ha létrejött a fórum, el kell készíteni a Mőködési Szabályzatát. Ahhoz, hogy valaki ezt összefogja, szaktudás kell.
A kiválogatott személyeket meg kell keresni, hogy hajlandóak e
résztvenni a fórum munkájában, után csinálni kell egy elıterjesztést, amelynek alapján beválasztják ezeket a személyeket a
fórumba. Összegezve a hivatal véleménye szerint szükséges
bizonyos földügyi ismeretekkel rendelkezni. A hivatalon belül
részben az adminisztrációt és egyéb egyeztetési dolgokat valakinek el kell intézni.
Dr. Kulcsár László véleménye az volt, hogy helytelen lenne ha
érzelmi területre térnének át. A törvény célját kell messzemenıkig figyelembe venni. Itt egy igen jelentıs állami vagyonnak
az önkormányzat tulajdonába való áthelyezésérıl van szó. Ezért
az önkormányzatot, mint jogi személyt egy kompetens, hozzáértı
személy kell, hogy képviselje. Ennek a személynek a kiválasztá-
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sát a hivatal javaslatára bízza. Ha a Megyeri Istvánt javasolja, akkor azt kötelességünk elfogadni.
Dr. Koleszár József úgy ítélte meg, hogy valóban érzelmi síkra
terelıdött ez a dolog. Ettıl azonban el kell tekinteni. Nem
arról van szó, hogy egy bizottságot megválasztunk, hanem arról,
hogy a hivatal egy személyt. Megyeri István szaktudása sokat
ér, s azért mert ı jelen volt a földek elvételénél, attól nem
kell kirekeszteni ebbıl a fórumból. Tehát arról kell szavazni,
hogy a hivatalt egy kompetens, hozzáértı személy képviselje,
vagy a hivatal tagjai közül válasszunk ki egy politikailag
tiszta, hozzá nem értı személyt.
Hunya Lajos továbbra is tartotta azon véleményét, hogy azokkal
az emberekkel találkozik majd Megyeri István, akiktıl elvette a
földet, s most nekik adja vissza.
Dr. Kovács Béla javasolta, hogy ha Megyeri István jó hivatalnok
és megfelel erre a célra, akkor nincs értelme a további vitának
szavazni kell ennek megfelelıen.
Dr. Koleszár József hozzátette, nem azt kell eldönteni, hogy
milyen összetételő legyen a fórum, hanem arról van szó Megyeri
István képviselje e a hivatalt vagy sem.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az
önkormányzat által megjelölt Megyeri Istvánt válassza meg az
érdekegyeztetı fórumba, valamint kérje fel dr. Koleszár Józsefet, a Mezıgazdasági bizottság elnökét, hogy a következı testületi ülésre tegyen javaslatot azon személyekre, akik képviselni
fogják a testületet.
A javaslattal a Képviselı-testület 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a termıföldeknek a
különbözı tulajdonú földalapok elkülönítésével kapcsolatos érdekegyeztetı fórumba való részvétellel, az
1992. évi II. törvény 20. ' /3/ bekezdésére figyelemmel Megyeri István fıelıadót bízza meg.
A Képviselı-testület felkéri a Mezıgazdasági Bizottságot,
hogy a bizottság tagjai közül tegyen javaslatot a soron következı testületi ülésen arra, hogy a képviselık közül e fórum munkájában ki vegyen részt.
Utasítja továbbá a jegyzıt, hogy a fórum tagjainak megbízásáról szóló rendelet tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 1992. február 21.
Felelıs : dr. Koleszár József bizottsági elnök
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Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Képviselı-testület megbízta a 300/1991./XII.19./számú határozatával, hogy a Szegedi MĹV
Igazgatóságnál kezdeményezze a Gyoma vasútállomás Gyomaendrıd
vasútállomás névre változtatását. A határozatnak megfelelıen a
MĹV Szegedi Igazgatóságát megkerestük, akik közölték, hogy
továbbították kérelmünket a MĹV Üzemviteli Fıosztályára.
Ezek után áttért a következı írásos elıterjesztésre, az Alkotmány MGTSZ kérelmére. A termelıszövetkezet kérése az, hogy a
0955. hrsz. alatt nyílvántartott 1460 m2 területő szántó ingatlan használati jogát a termelıszövetkezet részére adják át, a
Magyar Ĺllam tulajdonjogának fenntartásával.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy ezek a földek
1987-ben lettek rendezve, a földutak az Alkotmány MGTSZ használatába átkerültek. Formai hiba miatt nem lett átvezetve a
Földhivatalnál.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el,
mely szerint ennek a területnek a használati jogát a Magyar
Ĺllam
tulajdonjogának
fenntartásával
a
termelıszövetkezet
részére adják át.
A javaslattal a Képviselı-testület 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
gyomaendrıdi
Alkotmány Mezıgazdasági Termelıszövetkezet kérelmének
helyt ad.
Hozzájárul ahhoz, hogy a gyomaendrıdi 0955. hrsz. alatt
nyílvántartott, a Magyar Ĺllam tulajdonát képezı 1460
m2-es területre az Alkotmány MGTSZ használati joga
rávezetésre kerüljön a Magyar Ĺllam tulajdonjogának
fenntartásával.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly emlékeztette a testületet, hogy az 1991.
december 19-iki ülésen tárgyalták a PRAKTIK Értékesítı és
Szolgáltató Kisszövetkezet kérelmét, mely arra irányult, hogy
az Erzsébet ligetben lévı felépítményük földterületét adja el
az Önkormányzat részükre. Az eltelt idıben a területet felértékeltettük, mely becslés során 2.000.- Ft/m2-es árat állapítottak meg. A Városfenntartó és Fejlesztı Környezetvédelmi Bizott-
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ság megtárgyalta a kérelmet, s javasolja a Képviselıtestületnek, hogy adja el a földterületet a PAKTIK részére.
Hozzászólás nem volt, így javasolta a Képviselı-testületnek,
hogy a bizottság javaslatát fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással
testület a következı határozatot hozta.

a

Képviselı-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PRAKTIK Értékesítı
és Szolgáltató Kisszövetkezet kérelmének helyt ad, s
a felépítmény földterületét 2.000.- Ft/m2-es áron eladja számára.
Továbbá utasítja a polgármestert,
szerzıdést kösse meg.

hogy

az

adásvételi

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly ismertette a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola kérelmét, mely szerint az
iskola kéri, a testület járuljon hozzá, hogy a Bethlen Alapítvány számára 45.000.- Ft-os felajánlást tegyen az iskola költségvetésének terhére.
Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy engedélyezze az ezen
összeggel való hozzájárulást az alapítvány induló vagyonához.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola a Bethlen Alapítvány javára 45.000.- Ftot felajánljon az intézmény saját költségvetésének
terhére.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Mezıtúri Ĺllami Gazdaságtól a Fatelep leválik és egy önálló Kft. jön létre. Ennek
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kapcsán a Fatelep földterülete, (Gyomaendrıd, Katona J. u. 5-7.
sz. alatti, a 2884. tulajdoni lapszámon, 2876/6. hrsz.-on
nyílvántartott 41.760 m2 terület) mely önkormányzati tulajdon,
de a Mezıtúri Ĺllami Gazdaság kezelésében van, átadásra kerül a
kft. részére. Az Ĺllami Gazdaság a szóban forgó területet
felértékeltette, és kéri az önkormányzatot, hogy a felmerült
értéket fogadja el. Emlékeztette a tisztelt testületet arra,
miszerint a földterület értékének 50 %-a az önkormányzatot
illeti.
Elmondta továbbá, hogy az ügyet idı hiányában nem tudták a
szakbizottsággal megtárgyaltatni, azonban a testület megértésére apellálva kérte a téma megvitatását és a döntéshozatalt.
Elismerte azt, hogy formai hiba történt, hogy elızetes bizottsági határozat nem történt ez ügyben.
Kruchió Lajos az elıterjesztésben szereplı összeg alapján
kiszámolta, hogy a területet 20.- Ft/m2-es áron adják el.
Dr. Frankó Károly úgy vélte, kicsit kötelességünk segíteni a
kft.-t, hiszen a Fatelep dolgozói igen sokat tettek a városért.Ugyanakkor meg kell nézni, hogy megfelelı e az ár. A testület kérheti egy újabb értékbecslés elvégeztetését, ezt tartalmazza az elıterjesztés is.
Jenei Bálint megkérdezte, hogy ez a nagy terület kell e a Kft.
késıbbi mőködéséhez? Továbbá ha így jelenik meg, de sokkal
nagyobb értékben, akkor is igényt tartanak rá?
Balog Károly ismertette, hogy a tevékenységük nagy mennyiségő
fa mozgatására, raktározására alapul. Ennek a területnek nagy
része olyan, hogy rá sem lehet menni, mivel főrészporos, mocsaras. Tehát egy része olyan, amit nem lehet használni, de mégis
tartanak igényt ennek a további használatára.
Csorba Csaba elmondta, hogy a Mezıtúri Ĺllami Gazdaság
készítettett egy hivatalos értékbecslést, mely érték a hivatal
szakemberei szerint egy új becslést követıen sem változik
jelentıs mértékben.
Hornok Lajosné kérdése az volt, hogy kivitelezhetı e az a
megoldás, miszerint a területet átadjuk terület rendbetételi
kötelezéssel.
Balogh Károly elmondta, hogy a MĹV-tól megkérték az engedélyt
arra, hogy a területet lezárhassák, ezzel ugyanis kizárnák a
szemetelıket.
Dr. Kovács Béla hozzátette, hogy az önkormányzat intézményei
különbözı átalakításoknál, építéseknél nagy segítséget kaptak a
fateleptıl.
Hangya Lajosné elmondta, hogy ez a fatelep 93 embernek ad
munkát. Kicsit kevésnek találta ezt a 835.000.- Ft-ot, ezért
javasolta a testületnek, hogy növeljék meg ezt az összeget kb.
20 %-kal, s 1.000.000.- Ft-ért adják oda a Kft. részére.
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Hunya Lajos javaslata is az volt, hogy emeljék meg az összeget
néhány százalékkal, s egyetértett Hangya Lajosné javaslatával,
miszerint 1 millió forintban állapítsák meg az árat.
Jenei Bálint javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a Hangya
Lajosné által felvetettek szellemében szavazzanak.
Balogh Károly hozzátette, hogy ilyen irányú áralakulásra nem
lett felhatalmazva, de amennyiben a testület elfogadja, akkor
megoldják a dolgot.
Dr. Kulcsár László elmondta, hogy függetlenül attól, hogy
ügyrendi hiba történt, mégis javasolja, hogy érdemi döntést
hozzon a testület. Megfontolandónak tartotta a módosító javaslatot, amely áremelést tartalmaz.
Dr. Frankó Károly javasolta a Képviselı-testületnek, hogy a
módosító javaslatot fogadja el, miszerint 1.000.000.- Ft-ban
állapítsa meg a föld értékét.
A Képviselı-testület
határozatot hozta.

a

javaslatot

elfogadta

és

a

következı

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25./1992./II.06./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Mezıtúri Ĺllami
Gazdaság által felértékeltetett Gyomaendrıd, Katona
J. u. 5-7. sz. alatti, a 2884. tulajdoni lapszámon,
2876/6. hrsz.-on nyílvántartott 41.760 m2-es területen fekvı ipartelep földértékét, amely 835.000.- Ftban lett megállapítva, nem fogadta el.
A föld értékét 1.000.000 Ft-ban állapította meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Balogh Károly
döntést.

megköszönte a Képviselı-testületnek az érdemi

Dr. Frankó Károly ismertette, hogy Sabján László fogorvos 1992.
március 1-jével megszünteti munkaviszonyát az Önkormányzatnál
és magánrendelıt nyit. A fogorvos körzetek felosztásával kapcsolatban a következı testületi ülésen fognak dönteni.
Hornok Lajosné ismertette, hogy a 2. sz. Ĺltalános Iskola
részérıl megkeresték, mivel felajánlották, hogy a környezetüket
a hó elolvadása után rendbe fogják tenni, felszedik a szemetet
stb. Továbbá felhívta a GYOMASZOLG Kft. figyelmét, hogy a
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közterületek tisztaságára nagy gondot fordítsanak.
Dr. Farkas Zoltán felé jelzések érkeztek besenyszegi szülıktıl
az iskolabusszal kapcsolatban. A busz menetkrendjébe jó lenne
bele kalkulálni, hogy a besenyszegi részre is menjen le, ugyanis balesetveszélyes a gyerekeknek az úton való átjárás.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a jelenlegi autóbuszvezetı
feladatának elvégzéséhez való hozzáállása jó, lehet vele beszélni.
Dr. Frankó Károly felvetette, hogy volt egy kis gond a PECTEN
Kft.-vel, mégpedig az, hogy a cébírósági bejegyzés nem volt
meg.
Csorba Csaba ismertette, hogy a PECTEN Kft. társasági szerzıdésének módosítása a cégbíróságnál bejegyzésre került.
Dr. Kovács Béla tájékoztatta a testületet arról, hogy
Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Alapítvány megkapta az
engedélyt az adóhivataltól, hogy az alapítvány részére befizetendı adományokról igazolást kiadjon, adóalap csökkentı tényezıként szerepelnek a személyi jövedelemadónál.
Szeretné, ha a sajtó megjelent képviselıi a sajtóban is közzé
tennék.
Majd ezek után ismertette, hogy Vaszkó Irén a Kultúrális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tagja betegségre való hivatkozással kéri felmentését a bizottsági tagság alól. A bizottság Sipos Tas Töhötömöt delegálná a
bizottságba, tekintettel arra, hogy az oktatásban jelentısen
nıni fog az egyházak szerepe. Városunkban az egyház több iskolaépületet is visszaigényel. Felkereste a lelkész urat, aki
elfogadta ezt a felkérést. Kérte a Képviselı-testületet, nyilatkozzon ebben az ügyben.
Dr.
Frankó
Károly
polgármester
javasolta
a
Képviselıtestületnek, hogy fogadják el a bizottság javaslatát, járuljanak hozzá Sipos Tas Töhötöm bizottságba való felvételéhez.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ez rendelet alkotás, minısített
többségre van szükség.
A Képviselı-testület tagjai a javaslattal egyhangúlag egyetértettek és megalkották

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3./1992./
/számú rendeletét
A Képviselı-testület és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 7/1991./IX.19./számú rendelete
6. számú melléklete módosításáról
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1.

'

A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./ számú rendelet 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.
Kultúrális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság
Dr. Kovács Béla

elnök

Balázs Imre
Dr. Farkas Zoltán
Hornok Lajosné
Martinák Csaba

bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Dr. Csoma Antalné
Kovács Gábor
Ladányi Gáborné
Sipos Tas Töhötöm

nem képviselı bizottsági tag
nem képviselı bizottsági tag
nem képviselı bizottsági tag
nem képviselı bizottsági tag

2.

'

E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrıd, 1992. február 6.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a következı testületi ülés
február 20-án lesz. Több bejelentés nem lévén az ülés berekesztette.
K.

m.

f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı

