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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. március
03-iki rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla,
Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák
Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach
Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Pápai Pálné, Nagy Mária,
Nagy Istvánné, Balog Károlyné csoportvezetık,
Kolohné Kulik Éva és Megyeri László fımunkatársak,
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, a hivatal dolgozóit, valamint a sajtó képviselıit.
Megállapította, hogy a testület határozatképes. Hornok Lajosné
hiányzik, aki igazoltan van távol. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Hunya Lajos és Kruchió Lajos képviselıket jelölte ki.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
1.

A kárpótlással kapcsolatot Érdekegyeztetı Fórum Önkormányzat által delegált tagjainak megválasztása.

2.

Bejelentések

A képviselı-testület a javaslattal egyetértett.
Ezek után ismertette az elmúlt testületi ülés óta eltelt idı-
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szak eseményeit.
Vendégek voltak Koreából, akikkel a két alpolgármester úr találkozott.
A jegyzıvel részt vettek a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola szalagavató bálján.
Találkozott az ENCI új elnökével és fıkönyvelıjével. A tanmőhely megvásárlásáról volt szó.
Az ÁFÉSZ megbízott elnökével is tárgyalt a jelenleg folyó
ügyekrıl.
A területi állatorvossal is találkozott. A megbeszélés lényege
az állati tetemek eltávolítása, annak megsemmisítési problémája.
Sipos Tas Töhötömmel tárgyaltak az egyházi iskola megindításával kapcsolatban. A református egyház csak abban az esetben
vállalkozik az iskola beindítására, ha az önkormányzat az iskola két tantermét rendbe hozza.
Ezek után megkérdezte az alpolgármestereket, bizottsági elnököket van e hozzászólásuk.
Gellai József alpolgármester ismertette, hogy február 27-én az
újrakezdési Szövetség vendégeként két koreai úr volt városunkban. Tájékozódó látogatást tettek, konkrét üzleti megegyezés
nem született.
Részt vett a Hı technikai Vállalat közgyőlésén, ahol jó gazdasági eredményekrıl számoltak be, a statisztika érdekessége az
volt, hogy a fizikai dolgozók állományából nem történt elbocsátás, az adminisztratív állományt viszont csökkentették. Ez
a vállalat továbbra is életképesnek tőnik. Döntöttek arról,
hogy rövidesen gazdasági társasággá alakul.
Dr. Farkas Zoltán elmondta, hogy február 28-án a koreai vendégekkel megtekintették a fürdıt, valamint ellátogattak a motormúzeumba. A beszélgetések során kiderült, hogy a bevásárló turizmust szeretnék a két ország között létrehozni.
Dr. Frankó Károly tájékoztatta a testületet arról, hogy a
DÉGCZ egyszerősítette a gázszámlák befizetését úgy, hogy díjbeszedıket alkalmaz.
Ezután rátért az elsı napirendi pontra, az érdekegyeztetı fórum megalakítására. Ismertette a rendelet-tervezet 1. §-át,
mely szerint az önkormányzat Bátori Gyula és Hunya Lajos képviselıket delegálja az érdekegyeztetı fórumba. A többi paragrafus a termelıszövetkezetek, gazdaságok által delegált személyek névsorát tartalmazza. Kérte a jelenlévıket, mondják el
véleményüket ezzel a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Hunya Lajos elmondta, hogy a Béke MGTSZ részérıl Debreceni
Elek közölte, elıre nem látott családi okoknál fogva nem kíván
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belépni ebbe a fórumba.
Esetleges kilépésekre számolva póttagokat is választottak,
akik közül Balogh Lajosné személyét tartanák erre megfelelınek.
Hunya Edéné megjegyezte, ha a bátyja Hunya S. Péter be van
választva ebbe a fórumba, akkor kéri a felmentését.
Hunya Lajos javasolta, hogy ne lépjen ki, mivel a bátyja nem
biztos, hogy megérkezik Budapestrıl.
Hunya Edéné így vállalta a feladatot.
Hangya Lajosné kérdése az volt, hogy a vállalatok részérıl delegáltak személyeket ebbe az érdekegyeztetı fórumba, ık csak
meg lesznek híva és nem tagjai ennek a fórumnak?
Csorba Csaba elmondta, hogy a fórumnak természetesen a szövetkezetek által delegált személyek is tagjai lesznek. De ezeket
a személyeket nem az önkormányzatnak kell megválasztani, ezért
nem szerepelnek ebben a listában.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
rendelet-tervezetet fogadják el azzal a módosítással, hogy a
/3/ bekezdésben, a Béke Mezıgazdasági Termelıszövetkezet területére létrehozott érdekegyeztetı fórumba Debreczeni Elek helyett Balogh Lajosnét válasszák be.
A képviselı-testület a módosított rendelet-tervezetet egyhangú
szavazással elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8./1992./
/KT. számú rendeletét
A termıföldek a különbözı tulajdonú földalapokkal kapcsolatos
helyi érdekegyeztetı fórumba az önkormányzati képviselık és
kárpótlási igényt bejelentık képviselıinek megválasztásáról.
/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a jegyzı rendelettervezetet készített a köztársasági megbízott kifogásolása miatt. A köztársasági megbízott a kifogásolását jogszabálysértésre való hivatkozással tette meg. Ennek megfelelıen a jegyzı
elkészítette a kifogásolt rendeletek tervezeteit.
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Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a bejelentésben szereplı A városi címer és zászló használata rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadják el.
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet egyhangú szavazással elfogadta és megalkotta

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9./1992./
/KT számú rendeletét
a Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24./1991./XII.23./KT. számú
a Városi címer és zászló használatáról szóló rendelet
módosításáról

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Javasolta továbbá a képviselı-testületnek, hogy a Vásárokról
és piacokról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület a
tervezetet elfogadta és megalkotta

rendelet-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10./1992./
/KT. számú rendeletét
a Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25./1991./XII.30./KT. számú
a Vásárokról és piacokról szóló rendelet kiegészítésérıl

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
harmadik rendelet-tervezetet is fogadják el, amely a
Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervének módosításáról
szól.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta és megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11./1992./
/KT. számú rendeletét
a Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27./1991./XII.23./KT. számú
Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervérıl szóló
rendelet kiegészítésérıl és módosításáról

/A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi./

Ezek után áttértek a következı elıterjesztésre.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Bajcsy Zs. u. 103. szám
alatt lévı telek megvételére két fı nyújtott be kérelmet,
Hunya Zoltán, aki élelmiszer-üzletházat akar létesíteni, valamint Hornok Péter, aki két tekepályát, klubhelyiséget akar
létrehozni. Az elıterjesztés három alternatívát tartalmaz.
Felkérte Kolohné Kulik Éva fımunkatársat a szóbeli kiegészítés
megtételére.
Kolohné Kulik Éva tájékoztatta a testületet arról, hogy Hornok
Péternek nincs meg a megfelelı anyagi fedezete ennek a teleknek a megvásárlására, ezt hitelbıl tudná csak kifizetni.
Továbbá elmondta, hogy küldtek ki értesítést a számára, hogy a
mai testületi ülésen tárgyalásra kerül a kérelme.
Hunya Lajos Hunya Zoltán nevében /aki a fia/ elmondta, hogy
mindenképpen igényelné ennek a portának a megvásárlását. Amely
ingatlan árát december 31-ig kifizetné.
Kruchió Lajos véleménye szerint ezen a 100 m2-nyi területen a
Hornok Péter elképzelését nem lehet megvalósítani, hiszen kicsi ez a terület.
Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy a kérelmében is azok a dolgok
szerepelnek, amelyek az elıterjesztésben is megtalálhatóak.
Valamint hozzátette, hogy Hornok Péter nem tart igényt az
egész területre, tehát megosztaná.
Hunya Lajos elmondta, hogy a fia ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy neki az egész területre szüksége van.
Hornok Béláné az üzletház létesítését támogatta. Véleménye
szerint nem kellene ezt a telket két részre osztani, hiszen a
késıbbiek során kialakulhat az üzlethez tartozó udvarrész is.
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Dr. Frankó Károly elmondta, hogy szerinte azon a telken nem
feltétlenül teke pályát kellene létesíteni, úgy kellene hasznosítani, hogy a város lakóinak az igényét elégítse ki.
Összegzésül elmondta, hogy Hunya Zoltán nem kíván részesedni,
de fenntartja vásárlási szándékát. Hornok Péter el sem jött az
ülésre. Tehát nincs értelme az A. alternatívára szavazni, így
két választási lehetıség van.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a jelezett ingatlant
Hornok Péter kérelmének elutasítása mellett - mivel nem nyilatkozott ezen ingatlan árának kifizetésével kapcsolatban, Hunya Zoltán részére adják el, tehát az elıterjesztésben szereplı B. alternatívát fogadják el.
A javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a képviselı-testület elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41./1992./III.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd,
Bajcsy Zs. u. 103. szám alatti telket
részére eladja 600.000.- Ft vételár mellett.
Utasítja a jegyzıt, hogy az adás-vételi szerzıdést
kösse meg.
Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42./1992./III.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hornok Péter
Gyomaendrıd, Fı út 173-179. A/6. szám alatti lakos
kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét követı naptól számított 30 napon belül a
határozat felülvizsgálatát kérheti jogszabálysértésre hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságtól.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hornok Péter
kérelmet elutasítja, mivel az ingatlan értékének kifizetésével kapcsolatban nem nyilatkozott.
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Hunya Zoltán azonban 1992. december 31-ig fizetési kötelezettséget vállalt.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy több írásos elıterjesztés
nincs, szóbeli elıterjesztések következnek.
Az elızıekben már említette, hogy az ENCI új elnöke és fıkönyvelıje járt a hivatalban, akikkel a tanmőhely megvásárlásával
kapcsolatban tárgyaltak. A beszélgetés során elmondták, hogy a
központi üzemrészben egy harmadik tüzöde felsırészgyártó szalag beindítását, valamint a cipıgyártó alja szalagoknak két
mőszakban történı munkavégzését határozta el, amellyel gyakorlatilag egy új munkahelyteremtı programot valósítana meg kb.
70 fıvel. Azonban ezen munkahelyteremtı program a belsı és
külsı munkaerı szakmai átképzésével lehetséges. Külsı munkaerı
felvételénél elsısorban a munkanélküliek foglalkoztatására
gondolnak. Jelenleg azonban a szövetkezet igen nehéz helyzetben van, közvetlen veszélybe került a jelenleg foglalkoztatott
450 tagjának a jövıje. E fentiekben említett új munkahelyteremtı elképzeléseit csak akkor tudja a szövetkezet vezetısége
megvalósítani, ha konkrét anyagi támogatást kap.
Itt elsısorban a szakmai átképzéshez és a munkanélküliek foglalkoztatásához az illetékes Munkaügyi Központ Foglalkoztatási
Alapból történı támogatására gondoltak, amit igényelni fognak.
Ezen program megvalósításához kérték a testület támogatását,
olyképpen, hogy kérje és döntésével javasolja a Békés Megyei
Munkaügyi Központnak, hogy az erre szolgáló pénzügyi alapjából
nyújtson anyagi támogatást a szövetkezetnek.
Hunya Lajos véleménye az volt, hogy minden erkölcsi támogatást
meg kell adni az ENCI-nek.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy ezt
a programot erkölcsileg támogassa, valamint a határozat tartalmazza azt, hogy a testület megbízza a polgármestert, hogy
ebben az ügyben járjon el a Békés Megyei Munkaügyi Központnál.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43./1992./III.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Endrıdi Cipész Szövetkezet új munkahely teremtı programját erkölcsileg támogatja.
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Megbízza a polgármestert, hogy ezen ügyben járjon el
a Munkaügyi Központ vezetıjénél.

Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy az egyházi vagyonok átadásánál szóba került az egyházi iskolák megindításának lehetısége.
A volt ipari iskola épületének átadása megtörtént, azonban
Sipos Tas Töhötöm lelkész úr elmondta, hogy az iskola nagyon
rossz állapotban van. Olyan állapotba kellene hozni, hogy egy
iskolával szemben támasztott minimális követelményeknek megfeleljen. Sajnos a város költségvetése szőkös. Ahhoz, hogy megkezdıdjön a tanulók toborzása, ahhoz garanciát kell felvállalni, hogy ezt az iskolát megfelelı körülmény megteremtésével
adjuk át. A költségvetésbıl erre nem hagytunk meg összeget. Az
Építésigazgatási csoport vezetıje felmérte ennek az épületnek
mekkora összeg szükséges a rendbehozatalára. 1.200.000.- Ft
lenne az a legkisebb ráfordítás, amellyel két osztálytermet
lehetne felújítani, ennek megfelelıen két osztályt lehetne beindítani.
Ezek után megadta a szót Sipos Tas Töhötömnek.
Sipos Tas Töhötöm ismertette, hogy az egyházi iskolák visszaigénylése megtörtént. Azonban ezek az iskolák nem kielégítı
állapotúak, s az egyháznak nincs pénze ezek felújítására. A
késıbbi tárgyalások folyamán tisztázni lehet, hogy melyek azok
az elvárások, amelyekrıl az egyház lemond. Talán egy kicsit
erıs az a megfogalmazás, hogy jogos igény lenne ezen iskolák
épületének a rendbetétele. Végülis egy kompromisszumos megoldást kellene találni. Az a véleménye, hogy az egyházi iskolák
beindításával kapcsolatban késın kezdték el a tárgyalásokat.
Az iskolába való beiratásnak ebben a hónapban kell megtörténnie. Azonban fel kell tudni mutatni mi az amit tudunk oktatni,
mit tud az iskola nyújtani, milyen körülmények között tanulnának a diákok. Felmérést kell készíteni, kik azok a tanárok,
akik vállalnák ebben az iskolában a tanítást, velük is ismertetni kell a körülményeket, amelyek alapján eldöntik kívánnak
e ott dolgozni. Van egy terv, mely szerint zenei tagozatos iskolát indítanánk be, azonban ennek is meg kell teremteni a
személyi, tárgyi feltételeit. Tehát a szeptemberig terjedı
idıszak nagyon szőkös ezen feladatok elvégzéséhez.
Dr. Frankó Károly kérte a testület tagjainak véleményét.
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Hunya Lajos egyetértett azzal, hogy a városban induljanak vallási iskolák, továbbá azzal is, hogy igényt tartana a református egyház a város segítségére a beindítással kapcsolatban.
Azonban figyelembe kell venni, hogy a városban három vallási
felekezet van, s a másik kettı is jöhet ugyanezzel a kérelemmel, de sajnos a város az anyagi fedezete hiánya miatt nem tud
hozzájárulni az iskolák mőködtetéséhez.
Kruchió Lajos kérdését Sipos Tas Töhötöm lelkész úrhoz intézte. Van e valamilyen értesülése arról, hogy országos szinten
az önkormányzatok ebben az évben ki tudják elégíteni az egyházak kérelmét? Véleménye szerint ez az iskola beindítható e
szeptemberben?
Sipos Tas Töhötöm a város közvetlen környezetében lévı
Dévaványát említette meg, mely településen az egyházi iskola
megindult, jelenleg négy osztállyal mőködik. Példának tekinthetı a dévaványai önkormányzat hozzáállása, mivel az iskolákat
rendbe tették, valamint komoly tıkével indították meg.
Az 1991. évi XXXII. tv. az egyházi ingatlanok visszaigénylésére 10 évet ír elı.
Ha az önkormányzat nem tud anyagi fedezetet biztosítani az ingatlanok rendbetételére sem ebben az évben, sem a következıben, úgy az egyháznak nincs törvényben meghatározott joga arra, hogy ez ellen lépéseket tegyen. Ennek megfelelıen az egyház annyit tehet, hogy a törvényben elıírtakhoz ragaszkodik.
Megemlítette, hogy a 2. sz. Általános Iskola és a hozzá tartozó épületek, iskolák kivétel nélkül egyházi iskolák voltak, s
ezek valószínőleg egy újabb egyezkedés tárgyai lesznek.
Jenei Bálint támogatta azt, hogy a gyomai református egyház
kapjon vissza iskolát. Azonban ennek az anyagi fedezetét nem
látja az önkormányzat részérıl megvalósulni, véleménye az,
hogy a költségvetési csoport a következı testületi ülésre terjessze be az esetleges javaslatát ennek megoldásával kapcsolatban. A testület felé elmondta, hogy a költségvetési csoport
véleményének függvényében foglaljanak állást.
Továbbá felhívta a testület figyelmét arra, az egyházi iskoláknak be kell illeszkedniük az városi átlagba. Tehát nem szabad, hogy az ezek az iskolák lényegesen jobb helyzetbe kerüljenek. Ugyanis az elmúlt évtizedekben ezekre az iskolákra mindig többet fordítottak, mint amennyi a fejkvótájuk volt. Sajnos az államilag lebontott pénzeszközök nem voltak elegendıek.
Sipos Tas Töhötöm a döntéshozatalhoz kérte, mérlegeljék azt,
hogy amikor a egyházaktól elvették ezeket az épületeket, akkor
megfelelı állapotban voltak, valamint földdel együtt vették
el. Most azonban csak az épületet adják vissza.
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Továbbá az utóbbi negyven év alatt nem sok új iskola épült,
hanem azokat az iskolákat mőködtették, amelyeket az egyháztól
elvettek.
Két iskolában kérte, hogy a hatodik órában oktathasson hittant, bármelyik tantárggyal hajlandó lett volna felvenni a
versenyt. Tiszteletben tartotta volna, ha egy gyermek szülei
nem óhajtják az egyházi nevelést, akkor az idıpontban az osztályfınök tartott volna etikai nevelést. Azonban ezt egyetlen
egy helyen sem vállalták fel.
Pillanatnyilag nincs meg az esélyegyenlıség az állami szektor
és az egyház részére.
Csorba Csaba elmondta, hogy a hivatal tárgyalásokat kezdeményezett az egyház képviselıivel. A tárgyalások során olyan
ponthoz értek, hogy a testület elıtt is egyeztetni kell a gondokat és problémákat. Tulajdonképpen a testület csak egy elvi
nyilatkozatot tehet, amelyben hozzájárul a szóban forgó épület
valamely egyházhoz történı átadásához.
Véleménye szerint azokat a felmerült jogos követelményeket,
amelyeket Sipos lelkészúr említett, meg kell oldani, támogatni
kell. Azonban ezen költségvetési év során látható, hogy ezek a
költségek nem biztosíthatók. Ennek megfelelıen valamilyen módon konszenzusra kell jutni. Felmerülhet a kérdés, miért a református egyházzal kezdıdtek meg a tárgyalások. Ennek az az
indoka, hogy a Sipos Tas Töhötömmel az elızetes tárgyalások
során sikerült olyan konszenzusra jutni, amely lehetıvé teszi
a továbblépést.
Tanácsolta a képviselı-testületnek, hogy elvileg támogassa a
ennek az épületnek a református egyházhoz történı átadását,
valamint bízza meg a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, valamint a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottságot a tényleges lebonyolítással. Amikor megfelelıen
áttekintették ezt a helyzetet, s erre úgy néz ki, hogy lehetıség nyílik, akkor van lehetıség arra, hogy írásos elıterjesztést tegyenek a testület elé. Ebben a testületnek érdemben
dönteni kell. Ezáltal nyílna lehetıség arra, hogy az ısz folyamán ez a két tanterem megfelelı szinten kialakításra kerülne, s a lelkészúr megtehetné az elsı szervezı lépéseket.
Kolohné Kulik Éva hozzátette, hogy a március végére tervezett
testületi ülésre a többi egyházzal kapcsolatos tájékoztatót is
elkészítik.
Nagy Istvánné véleménye az volt, hogy valamilyen elvi állásfoglalást kellene hozni, ha a testület március végére tervezi
a döntést, az már késı, hiszen az állami iskolába a beiskolázás megtörténik, tehát az egyház akkor már nem tud szervezni
beiratkozást. Mindenképpen meg kell keresni az anyagi támoga-
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tás lehetıségét. Szerinte a testületnek ki kellene mondani,
hogy elviekben, forrás kijelölés nélkül, de felvállalja az iskolák beindítását szeptembertıl.
Sipos Tas Töhötöm reálisan felmérve a lehetıségeket felvetette, hogy szeptembertıl nem meri vállalni a garanciát az iskola
beindítására, mivel nem biztos, hogy az építési munkálatok befejezıdnek, továbbá pedagógusokat kell keresnie, persze a beíratások is megtörténnek.
Dr. Frankó Károly egyetértett abban, hogy a beiratkozás végéig
rendelkezésre álló idı kevés arra, hogy a szükséges anyagi keretet megteremtsük.
Kérte a testületet, hogy az elvi állásfoglalást tegyék meg.
Dr. Kulcsár László véleménye is az volt, hogy elvi döntést
kell hozni, valamint fel kell hatalmazni a polgármestert és a
jegyzıt, hogy a konkrét feladatokat, vizsgálatokat végeztessék
el.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy elviekben támogassa az iskolák átadását az egyházaknak, továbbá
bízza meg a polgármestert és a jegyzıt, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat végezzék el.

A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44./1992./III.03./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elviekben támogatja az önkormányzati tulajdonban lévı volt egyházi iskolák egyházi tulajdonba való visszaadását.
Megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az ezzel
kapcsolatos feladatokat végezzék el.
Az egyházak képviselıivel a visszaadások idıpontjait, sorrendjét egyeztessék.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly emlékeztette a testületet, hogy a gyomai
vasúti híd felvonulási telepét szerette volna az önkormányzat
átvenni, és ott állatpiacot létesíteni, hogy ne kelljen a Kö-
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rös vidéki Vízügyi Igazgatóságnak rekultiválni. Tehát ez az
átvétel ingyenes lett volna. Tájékoztatta a testületet,hogy a
mai napon megküldték ennek a területnek és felépítményeinek,
valamint a közmőveknek az árajánlatát. Az ebben szereplı öszszeg 250.000.- Ft.
Emlékeztette a testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen dr.
Kovács Béla lemondott a Kulturális Bizottság elnöki tisztségérıl. Ehhez kapcsolódva ismertette javaslatát, amely a következı:
1./ dr. Farkas Zoltán
2./ Hornok Lajosné
3./ Gellai József
Gellai József alpolgármesterrel kapcsolatban elmondta, hogy
neki le kellene mondania az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöki
posztjáról, s így lehetne megválasztani a Kulturális Bizottság
elnökének.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének dr. Kulcsár Lászlót
javasolná.
A képviselı-testületnek átgondolásra javasolta ezt a dolgot a
következı testületi ülésig.
Gellai József elmondta, hogy a napokban megkereste egy gazdasági társaságnak a képviselıje, aki felajánlotta segítségét a
városról írásos, nyomtatott és videó propaganda elkészítéséhez. Abban az esetben, ha ezzel a gondolattal foglalkozik a
testület, akkor kérik a polgármester urat, hogy jelöljön meg
egy idıpontot egy ezzel kapcsolatos beszélgetés lefolytatására.
Dr. Frankó Károly ígéretet tett arra, hogy meg fogják találni
a megfelelı idıpontot, ugyanis szükségesnek látszik egy új,
több nyelvő prospektus elkészítése.
Mivel több hozzászólás nem volt, úgy megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.
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