Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. március
24-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Báthori Gyula, Hangya Lajosné,
Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos,
Jenei Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Kolohné Kulik Éva fımunkatárs,
Gellai Attiláné, Pápai Pálné, Nagy Mária, Nagy
Istvánné, Balog Károlyné csoportvezetık,
az 5. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal Babos Lászlóné sportcsarnok igazgató,
a 6. napirendnél tanácskozási joggal Hajdú
László szerkesztı,
az Önkormányzat intézményeinek, gazdálkodó egységeknek, pártoknak, társadalmi szervezeteknek
és egyházaknak képviselıi,
valamint az érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait, a hivatal dolgozóit, a sajtó képviselıit és
a megjelent állampolgárokat. Megállapította, hogy a testület
határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítıinek Balázs Imrét és
dr. Valach Bélát jelölte meg.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
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1./

Az elsı saját tulajdonú lakás megszerzéséhez biztosítható támogatásról szóló 5/1991./XII.01./Kt. számú
rendelet módosítása

2./

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló
19/1991./XII.01./KT. számú rendelet módosítása
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl és eljárási rendjérıl szóló rendelet-tervezet
vitája és elfogadása

3./

4./

Egyes hatályos tanácsrendeletek módosítása és hatályon kívül helyezése
/A rendelet-tervezetek elıadója az elıkészítésben
résztvevı bizottságok elnökei és a jegyzı./

5./

Beszámoló a város sportéletérıl

6./

A Gyomaendrıdi Híradó felelıs szerkesztıjének megbízása
elıadó: Kulturális Bizottság

7./

Bejelentések

A képviselı-testület a napirenddel egyhangúlag egyetértett.
A napirendek megvitatása elıtt a polgármester beszámolt a legutóbbi ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl.
Elmondta, hogy március 3-án Endrıdön részt vett a Bella János
irodalmi estjén. Március 4-én a Gyızelem Tsz. vezetıivel folytatott megbeszéléseket, majd ugyancsak 4-én du. részt vett a
Nyomdaipari Múzeumban egy kiállítás megnyitóján. 5-én Budapesten egy országos konferencián vettek részt a dr. Kovács Bélával és Honti Judittal, ahol a szakmunkásképzés jövıjérıl hallottak elıadást. Március 10-én részt vett Szekszárdon a Déli
Autópálya Kft. közgyőlésén, ahol tıkeemelésre került sor. 11én a PECTEN Kft. tagjai voltak a hivatalban. Ekkor lettek tájékoztatva arról, miszerint az önkormányzatot a kft.-ben
Kruchió Lajos képviselı képviseli. Március 13-án ünnepi megyegyőlésen vett részt Szarvason. 14-én este a helyi Ebtenyésztık Egyesületének vacsoráján vett részt. A Március 15-i
ünnepséggel kapcsolatosan köszönetét fejezte ki az Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola tanulóinak a mősorért. Hiányolta, hogy a városi ünnepségen kevés diák vett
részt, elsısorban a gyomai városrészben.
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Március 16-án a Hıtechnikai és Gépipari Vállalat vezetıivel
tárgyaltak, a vállalat privatizációjának elıkészítése volt a
téma. Az elmúlt hétvégén részt vett Békéscsabán a kihelyezett
kormányülés elıtti tárgyalásokon, illetve a kormány tagjai
tiszteletére rendezett ebéden.
Az ott elhangzottakról néhány szóban tájékoztatta a jelenlévıket.
Szó volt többek között a kormány "Délalföldi" programtervezetérıl is, valamint arról, hogy a kormány valamilyen formában
segítséget fog nyújtani azon települések ivóvízproblémájának
megoldásában is, ahol nem arzénos az ivóvíz, azonban a lakosság ellátásával gondok vannak.
Délelıtt itt járt Papp Tibor Dévaványa polgármestere, akivel a
Dévaványán létesítendı ipari iskoláról tárgyaltak, melyrıl inkább a következı ülésen ad bıvebb tájékoztatást.
Ezt követıen átadta a szót az alpolgármestereknek.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy március 20-án a
Kisréti Gyógyszálló Alapítvány kuratóriumának győlésén. A kuratórium elsı feladatául tőzték ki a tulajdonjog rendezését,
illetve a várható vízhozam felmérését. Ezt követıen egy tanulmányterv elkészítésére kerülne majd sor, illetve a tervezı
vállalat megkeresésére. 1993. évre tőzte ki célul a kuratórium
gazdaságossági számítások elkészítését, illetve az építkezés
megkezdését 1994. év tavaszára tervezik.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy részt vett a
Gyızelem MgTsz közgyőlésén, ahol igen komoly problémák vetıdtek fel, illetve részt vett március 14-én a helyi Kisgazdakör
vacsoráján, ami igen jó hangulatú volt, azonban egy kicsit nagyobb elvárásokat is lehetne támasztani a kisgazdakör tevékenységével kapcsolatosan. Március 20-án este részt vett az
Endrıdi Csendırsortőz emlékére rendezett ünnepi misén és koszorúzáson. Kicsit nagyobb részvétet várt volna el.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
tájékoztatta a testületet és a jelenlévıket arról, miszerint
megalakult a Nagycsaládosok Egyesülete Gyomaendrıdön 38 fıvel.
Az egyesület ügyvivıje Barta Albertné lett, illetve a hivatal
részérıl Gózonné Lévai Éva patronálja az egyesületet.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a tájékoztatásokat
és kérte a testületet, hogy a napirendek megvitatása elıtt a
lejárt határidejő határozatokról készült jelentést vitassák
meg. Tájékoztatásul elmondta, hogy a hivatal valamennyi határozatot kigyőjtött, függetlenül attól, hogy lejelentésre került-e már, vagy sem.
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Hornok Lajosné képviselı hozzászólásában aziránt érdeklıdött,
hogy a Mezı Imre lakótelep fásítása miért nem történt meg.
Dr. Valach Béla a Városfejlesztési Bizottság elnöke a kérdésre
válaszolva elmondta, hogy a végrehajtás elmaradásáért sem a
bizottság, sem a hivatal nem vonható felelısségre, hiszen a
terv elkészítését Soós Béla kertésznél megrendelték, azonban a
tervvel ı késik.
Hornok Lajosné képviselı a választ elfogadta és tudomásul vette.
Gellai József alpolgármester a mf szaki csoport által lejelentett határozatok közül a 112/1991./VI.12./ számú határozat
végrehajtását nem tudta elfogadni. A végrehajtás nem megfelelıen történt meg. Kérte, hogy a csoport munkáját ismételten
értékelje a fentieknek megfelelıen.
Az elkészíttetett táblák pedig nem megfelelıen funkcionálnak.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testületet arra,
miszerint a Humán Ismeretszervezıknél a város térképei megrendelésre kerültek, tehát a tájékoztató táblákon azok elhelyezhetıek lesznek.
Miután a testület tagjainak a lejárt határidejő határozatokkal
kapcsolatosan több kérdésük nem volt, így a polgármester kérte, hogy a Csorba Csaba jegyzı úr által készített tornacsarnokkal kapcsolatos jelentéssel együtt fogadják el a határozatok végrehajtására készült jelentést.
Melyet a maga részérıl annyiban kívánt kiegészíteni, hogy a
Batári Lajos ügyében hozott fegyelmi határozat ellen Batári
Lajos fellebbezett, mely fellebbezést továbbított a hivatal a
Munkaügyi Bírósághoz.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/1992./III.24./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról készült
jelentést az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta.
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Ezt követıen a testület áttért a napirendek megtárgyalására.
Az elsı napirend tárgyalása elıtt a polgármester felhívta a
testület figyelmét arra, miszerint a rendeletek megalkotása
során minısített többségő szavazásra van szükség.
Az elsı napirendként a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett rendelet-tervezet vitájára került sor.
Miután sem a bizottság elnökének, sem a jegyzınek szóbeli kiegészítése nem volt, így a polgármester kérte a testület tagjainak véleményét.
Dr. Kulcsár László képviselı az Ügyrendi és Jogi Bizottság nevében az alábbi észrevételeket tette.
A 2. § /3/ bekezdésénél javasolta szabályozni, hogy lakótelek
vásárlás esetén 4 éven belül építkezni kell a telken.
/A hozzászólás alatt megérkezett Bátori Gyula képviselı./
Jenei Bálint képviselı két észrevételt tett. Egyrészt megítélése szerint nem célszerő a rendeletben különbséget tenni a
lakásvásárló és újlakást építı igénylık között. Miután nincs
lakáshiány Gyomaendrıdön, ezért nem látja célszerőnek a megkülönböztetést. Másrészt megítélése szerint a módosító rendelet
2. § /2/ bek. a. pontjában a 3. Ft-ot meghaladó vagyontárgyi
kikötésénél rendelkezni kell afelıl, hogy a termelıeszközök a
vagyontárgyba nem számítanak bele, hiszen a mai vállalkozásos
világban üzletrésze is lehet valakinek 3 ezer forint felett,
ugyanakkor nincs lakása.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
megköszönte a képviselık módosító javaslatát, melyekkel a maga
részérıl egyetértett.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta
a testületnek, hogy az elhangzott módosításokról döntsenek.
Feltette a kérdést, ki ért egyet azzal, hogy lakásvásárlás
esetén a kamatmentesen adható kölcsön összege az elıterjesztésben szereplı 150.000 Ft-tal szemben 200.000 Ft legyen maximálisan.
A módosító javaslattal a jelenlévı képviselık közül 13 fı
egyetértett, illetve 4 képviselı tartózkodott.
A másik két módosító javaslattal a képviselı-testület 16 tagja
egyetért, 1 fı tartózkodott a szavazástól.
A módosító javaslatok után a polgármester kérte a testületet,
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hogy a rendeletet alkossák meg.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta

Ezt követıen a 2. napirend, a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításának megvitatását kezdte meg a
testület.
A polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Jogi Bizottság a március 16-i ülésén megvitatta, és azt
tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában az iránt érdeklıdött, hogy a mentesség a lakás hasznos m2 területétıl
független-e?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a
mentesség a lakás nagyságától független. Természetesen a testületnek jogában áll kötöttséget megszabni, azonban megítélése
szerint azonban így is nagyon kevés az új lakást építık száma,
az elmúlt évben 4 építési engedélyt adott ki a hivatal.
Dr. Frankó Károly polgármester, miután más kérdés nem vetıdött fel a tervezettel kapcsolatosan kérte a testületet, döntsenek a rendelet megalkotásáról.
Ennek megfelelıen a testület egyhangú szavazással, 17 egyetértı szavazattal megalkotta

A 3. napirend a Helyi népszavazás és népi kezdeményezésrıl
szóló rendelet-tervezet vitája és megalkotása.
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Dr. Frankó Károly polgármester a félreértések elkerülése végett hangsúlyozta, hogy a téma ezért került napirendre, miután
a Köztársasági megbízott kérte, hogy azon településeken, ahol
e kérdésben még nem alkottak az önkormányzatok rendeletet, úgy
a népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló szabályokat a
testületek határozzák meg.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta és túlnyomórészt
elfogadásra javasolta. Néhány olyan pontja van a tervezetnek,
amely azonban az Ötv.-el ellentétes a bizottság megítélése
szerint.
A 8. § /3/ bekezdésben szereplı polgármesteri jogkört a bizottság vitatottnak tartja. Megítélésük szerint a törvény
szellemének megfelelıen a képviselı-testület kompetenciájába
utalja e kérdések eldöntését, éppen ezért nem tartják célszerőnek, hogy a népszavazásra irányuló kezdeményezést a polgármester elutasíthatja, illetve elbírálja. Megítélésük szerint
egy ilyen fontos érdemi nyilatkozatot egyszemélyi hatáskörbe
adjon a testület. Ennek megfelelıen a 8. § /3/ bekezdésében a
polgármester helyett a képviselı-testület szövegrész szerepelne.
Kiegészítésként javasolta az Ötv. 46. § /1/ bekezdésére is
utalni e bekezdésnél. Amennyiben a testület a javaslatot elfogadja, úgy a /3/ és /6/ bekezdések helyet cserélnének értelem
szerint.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester nem értett egyet Kulcsár képviselı-társ 8. § /3/ bekezdésre irányuló javaslatával. Megítélése szerint a polgármesternek abban az esetben, ha a benyújtott népi kezdeményezés a törvényi elıírásoknak elsı látásra
sem felel meg, úgy visszaadhatja azt a benyújtónak.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy
a vitatott bekezdés szerint a polgármester nem azt mérlegeli,
hogy a népszavazást elutasítja vagy sem, csupán a beadvány
megfelel-e a törvényi elıírásoknak. Természetesen a testület
rendelkezhet úgy is, miszerint valamennyi népi kezdeményezést
közvetlenül a testülethez kell benyújtani. Elvileg tehát nincs
akadálya a Kulcsár képviselı úr által javasoltaknak, de megítélése szerint szinte kivitelezhetetlen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök amellett szólt, hogy a polgármester a kezdeményezést vehesse át, és ha a kezdeményezés
nem felel meg a törvényi elıírásoknak, úgy azt adja vissza a
benyújtóknak.
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Gellai József alpolgármester amellett szólt, hogy az elutasítás a testület hatáskörébe tartozzon, viszont a kezdeményezést
a polgármester átvehesse.
Jenei Bálint képviselı szintén azzal értett egyet, hogy a 8. §
/3/ bekezdése maradjon meg a rendelet-tervezetnek megfelelıen.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárása ként kérte a
testületet, hogy döntsön a Kulcsár képviselı úr által felvetett módosító javaslatról.
A testület a javaslatot 3 szavazattal 1 tartózkodás és 13 ellenszavazattal elutasította.
Miután a módosító javaslat elutasításra került a polgármester
kérte a testület tagjait, hogy a rendelet-tervezet elfogadásáról döntsenek.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással megalkotta

4. napirendként az egyes tanácsrendeletek hatályon kívül helyezését vitatta meg a testület.
Csorba Csaba jegyzı az írásos elıterjesztés kiegészítéseként
elmondta, hogy vannak olyan még hatályban lévı tanácsrendeletek, amelyek felülvizsgálata folyamatban van, azonban vannak
olyanok, amelyek tárgyában már az önkormányzat alkotott rendeletet, viszont a tanácsrendelet hatályon kívül helyezése nem
történt meg.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület tagjait,
amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatosan nincs kérdésük, észrevételük, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.
A polgármester javaslatának megfelelıen a képviselı-testület
17 szavazattal, egyhangúlag megalkotta
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A rendeletek megalkotását követıen a testület áttért az 5. napirend, a városi sportéletrıl szóló beszámoló megvitatására.
Dr. Frankó Károly polgármester megkérte a képviselıket tegyék
fel kérdéseiket.
Balázs Imre képviselı a beszámolót jónak ítélte meg, annál is
inkább, miután valamennyi sporttevékenységet magába foglal.
Fontosnak tartotta, hogy a beszámoló készítıje a diák és tömegsportra támaszkodik.
Gellai József alpolgármester elöljárójában elmondta, hogy a
maga részérıl sokkal nagyobb támogatást is el tudna képzelni a
sport területére, ha látná, hogy a gyerekek sportéletére is
jutna belıle.
Illetve világosan láthatóvá válna az élsport és tömegsport
kapcsolata. Nincs meggyızıdve arról, hogy az amit nálunk élsportként kezelnek, az valóban az is. Ettıl függetlenül a beszámolót jónak ítélte meg.
Az abban szereplı megállapításokkal túlnyomórészt egyetért.
Kifogásolta, hogy nincs szó benne a vizisport beindításáról,
holott kedvezıek lennének hozzá az adottságainak. Az úszásoktatás szintén igen gyerekcipıben jár a városban. A maga részérıl szívesen áldozna ennek személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtéséért.
Jenei Bálint képviselı sajnos mindenki elıtt ismeretes, hogy
a fiatalok nem elég edzettek, szívósságuk nem megfelelı. Ennek
javítása során az önkormányzatnak is van feladata. Megítélése
szerint az önkormányzat hozzáállása fennállása óta igen pozitív. A beszámoló 8. oldalán lévı azon kijelentésre, miszerint
a sportkörbıl önszervezıdés útján kiválni szándékozókat támogatni kell. Szeretne választ kapni rá, hogyan, milyen formában. Hiányolta a beszámolóból, hogy nem törekedett az elıterjesztı a konkrétumok meghatározására. A beszámolónak
egyértelmőbbnek kellett volna lenni, nem világos az sem, mit
ért az elıterjesztı az alatt, miszerint a hivatalon belül nagyobb szerepet kellene a sportnak játszania. Megítélése szerint ha a testület ezt a beszámolót megvitatja is, elırébb nem
viszi a sportéletet, hiszen a beszámoló sem tartalmaz semmi
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konkrét célt, feladatot, kérést a testület felé.
Az önkormányzat elé mindenképpen konkrétabb anyagot kellett
volna letenni, akkor lehetett volna érdemben tárgyalni a témában. Egyetértett Gellai képviselıtárs azon álláspontjával, miszerint a gyermekeknél kell megkezdeni a sport megszerettetését, de meggyızıdése, hogy az iskolák igazgatói sem állnak
megfelelıen e kérdéshez. Nem tartja a legjobb megoldásnak azt
sem, hogy egy-egy sportágat egy-egy iskolára alapoznak. Megítélése szerint városi szintben kellene gondolkodni. Egyetértett azzal is, hogy a vizisport beindítása fontos lenne, az
azonban komoly anyagiakat igényel. Az önszervezıdések önkormányzati támogatásával nem ért teljesen egyet, az önkormányzatnak a megfelelı szakosztályokat kell támogatnia.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a beszámolót igen kimerítınek
tartotta. Megítélése szerint azonban a beszámoló éppen a jövıt
kerüli meg, a jövıre irányuló elképzelések nem csendülnek ki.
A jövıben mindenképpen a diáksportot kell támogatni. Ugyanakkor meggyızıdése, hogy a kiemelt szakosztályi támogatást el
kell felejteni. Megítélése szerint a labdarúgás már nem érdekli annyira a gyerekeket, más sportágak felé fordulnak, illetve
fordulnának, pl. a gördeszkázás, görkorcsolya, melyhez azonban
megfelelı pályák, utak kellenének. Sajnos Gyomaendrıdön erre
nincs lehetıség az utak, járdák állapota miatt. Sajnos a tömegsport szakosztályok mögött sincs igazi tömeg. A finanszírozást úgy kellene megszervezni, azoknak adnák a támogatást,
akik szívvel, lélekkel dolgoznak.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megítélése szerint maga a beszámolót készítı is hasonlóképpen vélekedik, mint Farkas alpolgármester úr és jómaga. Kritikaként vetette fel a sportvezetık felé, hogy a költségvetés elfogadását követıen e téma
tárgyalásánál már nem tartották szükségesnek a megjelenésüket.
A jövıben a szabadidısportot kellene jobban támogatni, illetve
talán nagyobb propagandát kellene kifejteni a szabadidısport
programok mellett. Megítélése szerint a Gyomaendrıdi Híradóban
is nagyobb szerepet kellene kapnia a szabadidısport propagandának. Talán jó lenne bevezetni pl. a gyomaendrıdi futónapot,
stb.
A dolgozó fiataloknak is lehetıséget kellene nyújtani, nemcsak
a szervezett sportban résztvevıknek, illetve a diákoknak.
Hajdú László elmondta, hogy az iskolákban, így az ipari iskolában is folyik sportélet, ık elsısorban a kézilabdára fektetnek nagyobb hangsúlyt.
A diáksport és általában a testnevelési órákkal kapcsolatosan
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felvetette, hogy nagyfokú hiányosság pl. miszerint megépült az
új ipari iskola, azonban nincs benne zuhanyzó. Az ilyen jellegő kérdésekre nagyobb figyelmet kellene fordítani. A tömegsport fellendülésére a sportcsarnok beindulásával lát némi
esélyt.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
a sportélet fellendítése érdekében írjanak ki egy pályázatot,
és a legjobb pályamunkákat, és az abban szereplı célokat támogatná az önkormányzat.
Ugyanakkor kritikaként vetette fel a testnevelıkkel és a
sportszakemberekkel szemben, hogy a testületi ülésen nem jelentek meg.
Babos Lászlóné sportcsarnok igazgató a felvetettekre válaszolva elmondta, hogy a beszámoló összeállításakor igyekezett teljes képet adni a városi sportéletrıl. Mind a dicsérı szavakat,
mind pedig a bírálatokat megköszönte.
A diák és szabadidısport fellendüléséhez nagyobb testületi támogatásra lenne szükség, ugyanakkor mind a szülık, mind pedig
a pedagógusok részérıl is jobb hozzáállásra lenne szükség.
Megítélése a sport támogatására mindenképpen szükség van. A
GYESTK olyan élsportot képvisel, amely a város hírnevét öregbíti Az egyesület nyitott, nem csak egy iskolára épül, az
edzésekre bárki elmehet aki érdeklıdik a sport iránt. Az egyesület propaganda munkája talán nem a legmegfelelıbb. Továbbra
is meggyızıdése, hogy a sport területén az önszervezıdését támogatni kell, de nem a már mőködı sportterületek rovására.
Gellai József alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a
polgármester úr által javasolt pályázat kiírásáról határozzon,
melyet a maga részérıl támogatott. Természetesen a pályázatok
a vizisport fejlesztésére, kiépítésére is térjen ki.
Dr. Kovács Béla bizottsági elnök szerint alapvetı problémának
számít,hogy a magyar nép általában kevesebb idıt fordít a
sportra, a mozgásra, mint a környezı országok lakossága. Jó
ötletnek tartotta a vizisport kialakítását, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a városban nincs egy uszodája, úszni
így csupán a nyári strand-szezonban lehet.
A városnak még van mit tennie a sportélet fejlesztése kapcsán.
A sportéletet nem biztos, hogy azzal lehet lemérni, hogy NBII-es és NB-III-as csapatai vannak a városnak. Sajnos látni
kell azt is, hogy az oktatási törvény eredményeként a gyerekek
napi 7-8 órát hallgatnak végig, illetve idınként egy-egy tantárgyat a testnevelés rovására oktatnak. Mindebbıl következik,
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hogy a gyerekeknek sem idejük, sem energiájuk nincs a testmozgásra.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita elzárásaként elmondta,
megítélése szerint a testület a beszámolót elfogadhatja azzal,
hogy a testnevelık, a különbözı szakosztályok vezetıi április
30-ig dolgozzanak ki egy koncepciót a jövıre vonatkozóan, illetve az 1993. évi költségvetés elıkészítésére, majd azt a
testület elé kell ismételten hozni.
Az általa javasolt pályázat kiírását szintén javasolta a testületnek elfogadni.

A polgármester által javasoltakkal a képviselı-testület egyhangúlag elfogadott és a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/1992./III.24./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város
sportéletérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
A képviselı-testület javasolta a sportvezetıknek, hogy a város sportéletének fejlesztésére
dolgozzanak ki koncepciót, melyet az 1993. évi
költségvetés elıkészítése során figyelembe kell
venni.
A koncepció kidolgozásának határidejét 1992. április
30-ban jelölte meg a testület, melyrıl ezt követıen
a képviselı-testületet ismételten tájékoztatni kell.
Határidı: 1992. május 30.
Felelıs : Babos Lászlóné igazgató
dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
47/1992./III.24./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a városi
sportélet fejlesztése érdekében pályázatot ír
ki
A pályázati felhívást, és feltételeket a Gyomaen110

drıdi Híradóban a képviselı-testület közzéteszi.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozatok meghozatala után a testület áttért a 6. napirend
megtárgyalására.
/A napirend tárgyalása elıtt megérkezett Kruchió Lajos képviselı, így a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
A polgármester elmondta, hogy a Kulturális, Oktatási, Sport és
Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság március 17-i ülésén
megtárgyalta a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztésének, terjesztésének további feladatait, és elıterjesztést készített ezzel
kapcsolatosan a testület felé. Kérte a tisztelt képviselıket
tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatosan.
Kruchió Lajos képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a napokban volt a Gyomakor Egyesület ülése, ahol kritikaként vetették fel a jelenlévık a Gyomaendrıdi Híradóval kapcsolatosan, hogy nem tájékoztatja a lakosságot kellıképpen az önkormányzat munkájáról, illetve az egész város lakosságát érintı
különbözı eseményekrıl.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint a Híradó fenntartását akkor is vállalnia kell a testületnek, ha az továbbra is
veszteséges marad. A maga részérıl Hajdú László megbízásának
meghosszabbítását támogatta.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint az utóbbi idıben a Híradó színvonala jelentısen javult. Azzal egyetértett,
hogy a szerkesztı úr kicsit nagyobb figyelmet fordítson a városi rendezvényekre.
Hornok Lajosné képviselı javasolta a megbízás meghosszabbítását. Megítélése szerint a kisebb önkormányzati híreket és a
közhasznú információk közlését kellene a lapban rendszeressé
tenni. Ennek érdekében kérte a képviselıtársakat is, amennyiben közhasznú információik lesznek a jövıben, azt közöljék a
szerkesztıvel is.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester arra hívta fel a testület figyelmét, hogy a lappal kapcsolatos költségek közül egyedül a
nyomdaköltségek növekedtek folyamatosan. A veszteségeken csak
a nyomdaköltség csökkentésével lehet enyhíteni.
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Knapcsek Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az áremeléssel mennyire csökkenthetı a veszteség.
Gellai József alpolgármester elmondta, hogy a rendelkezésre
álló adatok szerint az újság egy havi kiadása 69.440 Ft, a
bevétel a 15 Ft-os árral számítva is csak 32.500 Ft. A ráfizetés tehát havi 31.940.- Megítélése szerint a Gyomaendrıdi Híradót a jövıben is a gyomai nyomdában kell nyomtatni. Keresni
kell a nyomdával a lehetıséget a költségek csökkentésére, illetve a gyorsabb átfutási idıre.
Hajdú László elmondta, hogy a terjesztést jelenleg a posta és
diákok közösen végzik. A posta laponként 7,60 Ft-ot kér a terjesztésért, míg a diákok 2 Ft/db áron értékesítik a Híradót.
Sajnos valóban a nyomdai átfutással van a legnagyobb gondja,
mint szerkesztınek. Egyetértett azonban azzal, hogy a híradót
a jövıben is a helyi nyomdában kell készíteni, hisz ez az újság egy külön értéke.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármesternek továbbra is az volt a véleménye, ha a nyomdának nem érdeke a lap idıbeni megjelenése,
és egyáltalán az, hogy a helyi lap itt készüljön, akkor nem
kell annyira ragaszkodni hozzájuk.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök azzal értett egyet, hogy a
nyomdai elıállításával kapcsolatosan keresni kell a lehetıségeket. Nem biztos, hogy ilyen minıségben kell a lapnak külsıleg megjelennie. Véleménye szerint az újság jelleg is megfelelı lenne, ha ennek fejében idıben elkészülne a híradó, naprakész információkat tartalmazna.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztésben szerepelı határozati javaslatnak megfelelıen a testület Hajdú László megbízását hosszabbítsa meg 1992. december 31. napjáig. A
lap árát az elıterjesztés alapján 15 Ft-ra javasolta emelni
1992. márciusától. A lap terjesztésének megszervezésével bízzák meg a szerkesztıt. Ugyanakkor javasolta, hogy a testület
bízza meg a polgármestert a Nyomdával történı tárgyalással,
mely eredményérıl a testületet tájékoztatni köteles.
A javaslatnak megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazással, 18 szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/1992./III.24./ számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Híradó felelıs-szerkesztıi feladatainak ellátásával
bízza meg 1992.
december hó 31. napjáig. A megbízási díjat havi
bruttó 13.000 Ft-ban határozza meg a testület.
A Képviselı-testület a lap eladási árát 15.Ft-ben határozza meg.
A testület a lap terjesztését a postával kötött
szerzıdésnek megfelelıen oldja meg a jövıben
is, míg a fennmaradó példányszámok terjesztésének megszervezésével Hajdú László felelısszerkesztıt bízza meg.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert,
hogy a Gyomai Kner Nyomda Kft.-vel vegye fel a
kapcsolatot az újság nyomdai átfutási idejének
és költségének csökkentése érdekében.
Határidı: értelem szerint,
illetve 1992. márc. 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Hajdú László felelıs-szerkesztı
A napirendek megtárgyalása után a testület áttért a bejelentések megvitatására.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy március 16-án a
Hıtechnikai és Gépipari vállalat vezetıi keresték fel a vállalat privatizációja kapcsán. Az ezzel kapcsolatos elıterjesztést a hivatal a Mezıgazdasági Bizottság véleményének kikérése
után elkészítette. Kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket.
Felhívta a figyelmet arra, miszerint a Vállalat Kiss Lajos
üdülıtelepi üdülıjének földterületi értékét nem a vállalat által megadott értékben javasolta a bizottság elfogadni, annak
mértékét 246.800 forintban javasolta meghatározni.
Ugyanakkor a bizottság javasolta a testületnek, hogy a privatizációból befolyt pénzeszközök felhasználása csak vagyongyarapításra történhessen a bizottság javaslatának kikérésével.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl a támogatta a
határozati javaslatot. Egyetértett azzal is, hogy a befolyt
összegbıl a város vagyonát kell növelni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök szintén egyetértett azzal,
hogy a befolyt pénzösszeget vagyongyarapításra használják. A
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privatizáció , illetve a vállalatok, szövetkezetek átalakulása
során
több olyan lehetısége adódhat az önkormányzatnak, amikor kedvezı ajánlatot kap egy-egy ingatlan megvásárlásához.
Példaként említette a Gyızelem Tsz. által felajánlott székház
megvásárlását.
Hunya Lajos képviselı szintén egyetértett azzal, hogy a befolyt pénzeszközöket tıkésíteni kell.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök hozzászólásában elmondta,
hogy, mint ahogy azt a polgármester úr is elmondta, a bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a privatizációs pénzeszközöket vagyongyarapításra használják fel.
Dr. Frankó Károly polgármester szót adott Szujó Zoltánnak, a
Hıtechnikai és Gépipari Vállalat igazgatója a vállalat privatizációja szempontjából veszélyesnek tartotta az üdülıterület értékének emelését. Ugyanakkor javasolta a testületnek,
hogy a földterületi értékkel esetleg apportkén lépjen be a
vállalatba. Ebben az esetben a központi alapba sem kellene átadni a földterület értékének 50 %-át. Amennyiben a gazdasági
helyzet is úgy alakul, akkor éves szinten 30 %-os osztalékra
számítanak. Tehát 2-3 év alatt az önkormányzat a pénzénél
lenne. Kérte a testületet, hogy az üdülıterület értékének emelését gondolja át még egyszer.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint az önkormányzatnak most van szüksége pénzre.
Hunya Lajos képviselı kifogásolta, hogy a privatizációval kapcsolatos ügyeknél mindig elhangzik, miszerint a döntésben sürget az idı. Miért nem lehet idıben fordulni az önkormányzathoz?
Martinák Csaba képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a testület
döntése érintheti e hátrányosan a vállalat dolgozóit.
Szujó Zoltán válaszolva elmondta, hogy a dolgozókat hátrányosan nem érinti a testület döntése, csupán a privatizációt hátráltatja, mert elképzelhetı, hogy a mostani vevı a megváltozott üdülıterületi érték ismeretében eláll szándékától.
Kruchió Lajos képviselı úgy ítélte meg, hogy az új tulajdonos
esetén fennáll a veszélye egy profilváltásnak. Aziránt érdeklıdött, amennyiben a testület apportként belép az átalakult
vállalatba, abban az esetben az apportérték 50 %-át be kell e
fizetni a központi alapba?
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Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy a törvény értelmében csak abban az estben kell a földterületi érték 50 %-át
befizetni egy központi alapba, ha az önkormányzat pénzben kéri
a földterületi értéket. A maga részérıl az apporttal történı
belépést kockázatosnak tartotta.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök szintén kockázatosnak
tartotta a belépést, hiszen egy kft. nem kötelezhetı az osztalék kifizetésére.
Jenei Bálint képviselı a maga részérıl mindenképpen megfontolandónak tartotta a belépést, nem biztos hogy az a legjobb megoldást, ha minden esetben a földterületet értékesíti az önkormányzat.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy amennyiben a testület a bizottság által is javasolt összegben fogadja el az
üdülı földterületi értékét, azzal még sem a vállalat privatizációját, sem a dolgozók munkalehetıségét nem teszi kockára,
hiszen az önkormányzat által elfogadott értéket a VCB hagyja
jóvá.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a
testületet, figyelembe véve az elhangzottakat is, hogy a határozati javaslat elfogadásáról döntsenek.
A képviselı-testület jelenlévı 18 tagja közül 17 fı egyetértett a határozati javaslat elfogadásával, egy fı tartózkodott.
Ennek megfelelıen a következı határozatot hozta a testület.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/1992./III.24./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hıtechnikai és Gépipari Vállalat privatizációs folyamata során a Gyomaendrıd, Kossuth út 64. szám
alatti irodaépület földterületi értékét a vállalat által jelzett 4.145.000 Ft értékben elfogadja.
A Vállalat Kiss Lajos üdülıtelepi üdülıingatlan
földterületi értékét a vállalat által jelzett értéktıl eltérıen 246.800 Ft értékben fogadja el.
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A Képviselı-testület a privatizációból befolyt pénzeszközt csak vagyongyarapításra használhatja fel, a
felhasználásra a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltatási Bizottság javaslattal élhet.
Határidı: 1992. márc. 31., illetve folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly rátért a következı elıterjesztésre, amely az
ÁFOR Ásványolajforgalmi Vállalat kérelme volt az ÁFOR kút
összforgalmi értékének elfogadásával kapcsolatban, melyet
605.000.- Ft-ra értékeltek fel. Kérte a testület véleményét
ezzel kapcsolatban.
Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy az elıterjesztésben szereplı
összeg hivatalos értékbecslés eredménye.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50./1992./III.24./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ÁFOR Ásvány
olajforgalmi Vállalat tulajdonában lévı, gyomaendrıdi Áfor-kút, melynek területe 2.420 m2, a vállalat által felbecsültetett összforgalmi értékét
605.000.- Ft-ban elfogadja.
A Képviselı-testület a privatizációból befolyt pénzeszközöket a jövıben vagyongyarapításra használja fel. A felhasználásra vonatkozóan a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság élhet javaslattétellel a
testület felé.
Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Dr. Frankó Károly ismertette a
elıterjesztését, amely a gyomai vasúti hídnál lévı felvonulási telep eladásával kapcsolatos. Két bizottság tárgyalta
ezt a dolgot, a testület felé javasolták, hogy ezt a területet
meg kell vásárolni, ugyanis megfelelı lenne állatpiac elhelyezésére.
Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy a forráskijelölés nem került
bele az elıterjesztésbe, azonban ennek a forrása az Áfor-kút
privatizációjából befolyt pénzösszeg önkormányzatot megilletı
része. Hozzátette, hogy a következı testületi ülésre a költségvetésrıl szóló rendelet módosítását elkészítik.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá a KÖVIZIG által megvételre felajánlott felvonulási telep megvásárlásához 250.000.- Ft értékben. Az összeg fedezetére szolgáló forrásnak az Áfor-kút privatizációjából befolyt pénzösszeg önkormányzatot megilletı részét jelölje ki.
A képviselı-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
51./1992./III.24./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gyomai vasúti hídnál lévı felvonulási telepét megvásárolja 250.000.- Ft-os vételár
mellett.
Az összeg fedezetéül az Áfor-kút privatizációjából
befolyt pénzösszeg önkormányzatot megilletı részét
jelöli meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az
1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását
1992. június 30-ig terjessze a testület elé.
Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly ismertette a
elıterjesztését a Pásztor János úton lévı földte117

rület és terménybolti épület eladásával kapcsolatban. Hozzátette, hogy a termelıszövetkezet vezetésével tárgyaltak arról,
hogy esetleg olcsóbban adják el az önkormányzatnak az ingatlanokat. A vita tárgyát az épület ára képezte, ugyanis a felértékelt összeg sok azért, ha csak telekként használható. A tárgyalás eredménye az lett, hogy 1,8 millió forinttal elfogadnák
a vásárlási ajánlatot.
Kolohné Kulik Éva ismertette, a termelıszövetkezetnek azon kérelme volt még a testület felé, hogy az érintett terményboltot
használhassák 1992 év végéig, térítésmentesen.
Dr. Valach Béla kérdése az volt, hogy az ez évre tervezett
munkáknál tudja-e az önkormányzat nélkülözni ezt az épületet?
Nagy Mária Városfejlesztési csoportvezetı elmondta, hogy nincs
akadálya ezen bolt év végéig történı üzemelésének.
Dr. Kulcsár László érdeklıdött az iránt, hogy a tsz elnöke
megszerezte e szükséges engedélyeket?
Kolohné Kulik Éva elmondta, hogy a Vagyonátadó Bizottság jóváhagyása nélkül nem fogják átadni, s nem fog az önkormányzat
addig fizetni. A Gyızelem MGTSZ-nek az értékesítésre kijelölt
ingatlanok átadására vezetıségi döntése van.
Dr. Farkas Zoltán véleménye az volt, hogy az ingatlanokat feltétlenül meg kell vásárolni.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslat A. alternatíváját fogadják el, tehát a két ingatlan értékét 1.800.000.- Ftban fogadják el, ezt az összeget bocsássák a termelıszövetkezet részére 15 napon belül. A vételár fedezetére a költségvetésben a gyomai piacra tervezett összeget jelöljék meg.

A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52./1992./III.24./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyızelem Me118

zıgazdasági Termelıszövetkezet tulajdonában lévı,
Gyomaendrıd, Pásztor J. úton található 6.000 m2
földterület és terménybolti épület összes értékét
1.800.000.- Ft-ban elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget 15 napon belül kifizeti
a termelıszövetkezet részére.
A pénzeszköz forrásául a költségvetésben a gyomai
piac kialakítására tervezett összeget jelöli ki.
Határidı: 1992. április 10.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly Szeretı Béla kérelmére tért rá, mely telekvásárlással kapcsolatos. A kérelem a vállalkozó mőhelye melletti telek megvásárlására irányul azzal a céllal, hogy azon a
területen egy zárt technológiás mőszaki vizsgálatra alkalmas
épületcsoportot szeretne kialakítani. Ha ehhez a testület hozzájárulna, akkor egy jelentıs szolgáltatással rendelkezne a
város.
Knapcsek Béla véleménye az volt, hogy szerencsés dolog lenne
ennek megvalósítása, annak a területnek a rendbetétele használna a városképnek is.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot fogadják el,
mely szerint nyilvánítsák ki az eladási szándékot, valamint a
hivatalt bízzák meg a telekmegosztás és a felértékeltetés elvégzésével.

A javaslatot a képviselı-testület 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kérelmét támogatja.
A 14879/5. hrsz.-ú telek egy részét - mely a kérelmezı jelenlegi telephelye melletti terület - a vállalkozó részére eladja.
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Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a telekmegosztást, s a felértékeltetést végezze el, s utána
terjessze a testület elé.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy Békés megye Képviselıtestületének Elnöke megkereste azzal a célzattal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Békés Megyéért Település- és Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz. Ugyanakkor a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Alpolgármestere felhívást küldött a Közép-Békési
Vállalkozási Alapítványhoz való csatlakozásra.
Érdeklıdött dr. Simon Imrétıl, Békés megye Képviselıtestületének Elnökétıl, hogy mennyi az a legkisebb összeg,
amennyivel az önkormányzatunk csatlakozhatna az alapítványhoz.
Ez az összeg 50.000.- Ft lenne. A Közép-Békési Vállalkozási
Alapítványhoz 100.000.- Ft - 300.000.- Ft-tal lehetne csatlakozni.
Kruchió Lajos véleménye az volt, hogy az elıterjesztés alapján
arra lehet következtetni, hogy egy olyan körülményes felépítéssel mőködı szervezet lenne, amelynek adminisztrációjában
elveszne a munka jelentısége.
Knapcsek Béla hozzátette, ez is egy lehetıséget jelent a mai
világban. Az elıterjesztésbıl kitőnik, az irodának éppen megadnák az indítást, s utána öntevékenyen kellene mőködnie.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy fogadják el a két bizottság javaslatát, mely szerint a Békés Megyéért Település- és Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz
csatlakozzanak, tegyék meg a szándéknyilatkozatot.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54./1992./III.24./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békéscsaba
Megyei Jogú Város által kezdeményezett Közép-Békési
Vállalkozási Alapítványhoz nem kíván csatlakozni.
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Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés Megye
Képviselı-testület Elnöke általi alapítványhoz való
csatlakozás vonatkozásában az alábbi
,,Szándéknyilatkozatot'' teszi.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata bejelenti, hogy településünk a
céljaival egyetért, létrehozását támogatja.
Az alapítványhoz elıre láthatólag 50.000.- Ft anyagi
támogatással csatlakozni kívánunk, és az alapítvány
helyi irodájának mőködtetéséhez elhelyezést és szervezıt biztosítunk.
Csatlakozási szándékunk a Képviselı-testület
55./1992./III.24./ számú határozatán alapul.
Gyomaendrıd, 1992. március 24.
dr. Frankó Károly
polgármester

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az 1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását 1992. június 30-ig terjessze a
testület elé.
Határidı: 1992. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a PECTEN Kft. vizsgálati
jelentése következik, melynek kapcsán kifejezte köszönetét
Kruchió Lajosnak a precíz, pontos munkáért.
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Elmondta, hogy a kft.-nek 929.486.- Ft vesztesége volt ebben
az évben. A társasági szerzıdés szerint a veszteség pótlásához
a tagokat a törzsbetét 20 %-át meg nem haladó mértékő pótbefizetésre lehet kötelezni.
Az elıterjesztésben viszont az szerepel, hogy a veszteséget a
fennálló rendelkezések értelmében törzsbetétemeléssel pótolni
kell. E veszteség negyed része 232.371,50 Ft. A befizetési
összeg pontosítására a PECTEN Kft. zárszámadó ülésén kerül
sor.
Kruchió Lajos ismertette a PECTEN Kft. 1991. évi mérlegérıl és
gazdálkodási eredményérıl készült vizsgálati jelentést, illetve az 1992. évre tervezett kiadások és bevételek várható alakulását.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy a PECTEN Kft. zárszámadásának elkészítése után a testület elé terjesztik a törzstıke
pontos összegét.
Knapcsek Béla érdeklıdött a felıl, hogyan látta a könyvelésbıl, van e reális esélye annak, hogy a közeljövıben nullára
fut, vagy nyereséges lesz a SHELL kút. Megállapítható-e, hogy
a hitelbıl mi lett felvéve a SHELL-kútra és mi a többi beruházásra? A költségek felosztása meg van e úgy, hogy melyek a
SHELL-kút költségei, melyek az egyéb költségek?
Kruchió Lajos válaszában elmondta, hogy ez az elsı vizsgálat
volt, amit végzett. Nem volt tisztában azzal, hogy milyen mélyrehatóan kell elvégeznie a vizsgálatokat. A költségek költség nemenként megvannak a költségvetésben, a hitelösszegek
szintén megtalálhatók, de ennyire részletesen nem végezte el a
vizsgálatot. Csak azt vizsgálta, amirıl az írásos jelentés is
szól. Ha a képviselık szükségesnek tartják, akkor mélyrehatóbb
vizsgálatot fog végezni.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselıknek, hogy a PECTEN
Kft. gazdálkodásáról szóló vizsgálati jelentést vegyék tudomásul.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
56./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a PECTEN Kft.
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1991. évi gazdálkodásáról szóló vizsgálati jelentést
tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly rátért a következı elıterjesztésre, amely
tartalmazza az élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálatát a
Szociális és Egészségügyi Intézményeknél, valamint a Gondozási
Központ bérkeret igénylését, illetve a fenntartási költséghozzájárulás felülvizsgálatát és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását. Megkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, tegye meg szóbeli kiegészítését.
Hangya Lajosné elmondta, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása tulajdonképpen a térítési díjak emelését is
jelenti az idısek részére. Ez humánusan történik, mivel a
nyugdíjemelésekkel egy idıben kerül rá sor, valamint megfelelı
mértékő. Az elıterjesztésben szerepel a Gondozási Központ bérkeret igénylése, amire megvan a fedezet, a 15 ág bıvülésével
nem kérnek több pénzt, mint ami erre az ágazatra meg van szabva.
Dr. Frankó Károly kérte a testületet mondják el ezzel kapcsolatos véleményüket.
Csorba Csaba emlékeztette a testületet arra, hogy a költségvetés tárgyalásánál az intézmény költségvetésére plusz egy millió forint volt. Akkor a testület úgy foglalt állást, hogy
500.000.- Ft-ot biztosít a költségvetés tárgyalása során, a
másik 500.000.- Ft kigazdálkodásával megbízta az intézményt,
hogy részben a Szervezeti Mőködési Szabályzat módosítása keretében és azon belül a bevételek emelésével teremtse meg a fedezetet. Tehát ez az elıterjesztés a költségvetés tárgyalása
során hozott döntésnek a részbeni végrehajtása.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı 1. határozati javaslatot fogadják
el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete tudomásul ve123

szi, hogy a Szülıotthonban és a Bölcsödében, az intézményeknél végzett felmérések alapján, az élelmezési nyersanyagköltség változatlan marad.
A Gondozási Központ, az egész napi élelmezési nyersanyagköltség (71.-Ft) változatlanul hagyása mellett,
a részétkezések költségét a következıkben határozta
meg:
-reggeli
-ebéd
-vacsora

14.- Ft
33.- Ft
24.- Ft

A változás miatti többletköltség fedezete az intézménynél, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításával elérhetı bevételi többlet.
A képviselı-testület a változást 1992. március 1-tıl engedélyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztés második határozati javaslatát is fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58./1992./III.24./számú határozata

1./

Az V. fejezet c. pontja 3. bekezdés helyett:
-Az igénybevevık 200.- Ft összegő
fenntartási költséget kötelesek fizetni, jövedelmi viszonyuktól függetlenül.

2./

Az V. fejezet e./2. pontjának 2. bekezdése helyett:
-A szociális étkeztetés keretein be124

lül kiszolgált ebéd nyersanyagköltségén felül, 5.- Ft/adag rezsiköltség
hozzájárulást kötelesek fizetni, jövedelmüktıl függetlenül.
3./

Az V. fejezet 5./a. pontjának 2. bekezdése helyett:
-A szállást biztosító idısek klubjában havi
1.400.- Ft összegő fenntartási költséghozzájárulást kötelesek fizetni azok,
akiknek a havi jövedelme eléri a mindenkori legkisebb összegő saját jogú öregségi
nyugdíjat.

4./

Az V. fejezet 5./a. pontjának 3. bekezdése
helyett:
-Azok az ellátottak, akik rendszeres
szociális segélyben részesülnek, a
részükre folyósított segélyösszeg 50
%-át kötelesek fizetni, térítési díj
címén.

A módosításokat 1992. március 01-tıl kell alkalmazni.
Utasítja a testület a jegyzıt, hogy a módosításokat
az SZMSZ-en vezesse keresztül.
Határidı: azonnal
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı harmadik határozati javaslatot fogadja el.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
59./1992./III.24./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gondozási
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Központ 1992. évi béralapját 352.000.- Ft-tal, Társadalombiztosítási járulékát 155.000.- Ft-tal megemeli, fedezetéül a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításával elérhetı bevételi többletet jelöli
ki.
A Gondozási Központ költségvetése a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat módosításával 736.000.- Ft-tal
nı.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségvetésrıl szóló rendelet módosítását a következı testületi ülésre készítse elı.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Hornok Lajosné tájékoztatta a testületet arról, hogy igények
merültek fel, a város területén létesíteni kellene minıségi
öregek otthonát. Ez két részbıl állna, az egyik közösségi rész
(társalgó, ebédlı,) a másik egyéni rész. Mindent minıségi
szinten kapna az igénylı, saját bútorával rendezhetné be,
azonban ezt igen jelentıs összegért vásárolhatná meg.
Az önkormányzatnak fel kellene vállalni ezt a dolgot. Ha nem
vállalja fel ezt a befektetést, akkor azok akik igényelték
volna, más megoldást keresnek.
Tavaly az önkormányzat megvásárolta a Fülöp Jenı telket, ez a
telek alkalmas lenne, hogy ott létesítsenek egy otthont. Az
önkormányzatnak felajánlják ezt az ötletet komoly átgondolásra.
Dr. Frankó Károly ezzel a témával már foglalkozott a hivatal
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság, voltak már ez irányú
tárgyalások. Véleménye szerint meg kellene lépni ezt a dolgot.
Gellai Józsefné a Gondozási Központ vezetıje megköszönte a
testület által adott lehetıséget, a testület humanitását. Az
újabb 4 fı beállításával tisztességes módon tudják gondozni az
embereket.
Hornok Lajosné tájékoztatására elmondta, hogy valószínőleg
csak fogalmazási probléma lehetett az, amikor azt mondta, hogy
minıségi szociális otthon. Ugyanis ez akkor egy emelt szint
szociális otthon lenne, ami azt jelenti, hogy az SZMSZ szerint
nem országos központi finanszírozás alá esik, önfenntartó. A
város gondját csak maximális együttmőködéssel tudnák megoldani.
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Dr. Frankó Károly áttért a következı elıterjesztésre, a Bajcsy
utcában lakók kérelmére, akik útépítési támogatást kérnek.
Dr. Valach Béla az eredeti bizottsági javaslat elfogadását
kérte a testülettıl. Mely szerint amely utcákban megtörtént a
víz, gáz és szennyvíz rendszer kialakítása, azoknál 40 %-kal
támogatja a bizottság az útépítést, ahol nem történt meg ott
10 %-os támogatást javasol.
A városban annak a praktikus szemléletnek kellene kialakulni,
hogy elıször azok a közmővek készüljenek el, amelyek a föld
alatt helyezkednek el, s csak utána készítsük el a föld felszínén lévıket.
Dr. Farkas Zoltán az elıterjesztés B. alternatíváját támogatja.
Az érintett útkeresztezıdés mindig rendezetlen, tisztázatlan,
a bekanyarodás is veszélyes. Ha a csatornázást támogatjuk, az
sokkal nagyobb kiadás lenne. Kb. 3 év múlva kezdhetik megterveztetni a csatornát. Ráadásul olyan helyrıl van szó, ahol
nincs fıvezeték, csatornázatlan ez a terület, s egy mesterséges túlnyomásos rendszerrel lehetne megoldani. Tehát az egész
környék nem tudná megoldani a csatornázási gondjait. Hátrányos
helyzető ez a terület, ugyanis pár évvel ezelıtt terv volt,
hogy a Bajcsy Zs. utca folytatásaként építenek egy hidat,
amely azóta sem készült el. A B. változatot támogatná, jó lenne, ha elkészülne az út, s rendezett lenne a környék, amikor a
csatornázásra kerülne a sor, akkor az utca lakói fizetnék.
Jenei Bálint elmondta, hogy központi elképzelésként került kidolgozásra 6-8 évvel ezelıtt, hogy a 46-os út a Bajcsy utcán
egyenesen megy tovább, s a Hármas-Körösön menne át. Ezért nem
volt célszerő egy hevenyészett utat létesíteni, ez úgy volt,
hogy a Központi Közúti Igazgatóság kezelésébe kerül. Azonban
az ország helyzete nem tette lehetıvé ennek az elkészítését.
A GYOMAKÖR részérıl elhangzott, hogy szeretnék a szennyvíz
rendszer tervezését megindítani, azonban mindezt a saját költségükre kellene elvégezniük. Rákérdeztünk erre, s azt mondták,
hogy ez komoly törekvés a részükrıl. Ezért meggondolandó ott
közutat építeni. Véleménye szerint csak a 10 %-ot szavazzák
meg a kérelmezık részére, s talán célszerőbb lenne a szennyvíz
programot körüljárni.
Dr. Valach Béla reális esélyt lát arra, hogy 5-6 éven belül
megvalósítható legyen. Elképzelése szerint 3 év alatt az egész
városra elkészítik a szennyvíz megvalósítási terveket. Jelen
pillanatban 50-60 %-os állami támogatással lehet szennyvíz
csatornát létesíteni. Emlékeztetıül hozzátette, hogy a közmő
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társulások támogatásának meghatározását a bizottság hatáskörébe utalta a testület.
Dr. Farkas Zoltán elmondta ahhoz, hogy egy társulás pályázhasson, tervet kell készíttetni, amely kiadást jelent a társulásnak.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a város pályázatot készített, amely jelenleg a Svájci Parlament elıtt van. Ha ezt a
pályázatot megnyeri a város, akkor a szennyvízhálózat kialakítására 4 millió svájci frank van biztosítva.
Dr. Valach Béla hozzátette, hogy szeretné, ha a bizottság a
hatáskörébe utalt 3 millió forinttal hatékonyan tudna gazdálkodni úgy, hogy jövıre se kelljen szégyenkeznie.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
határozati javaslat A. alternatíváját fogadják el, mely szerint a beruházási költség 10%-áig támogassa a Bajcsy Zs. u.
útépítését.
A képviselı-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság határozatát megerısíti, és a beruházási költség 10 %-áig
támogatja a Bajcsy Zs. utca útépítését.
Határidı: 1992. június 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette az elsı szóbeli bejelentést,
amely a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola kérelme volt. Ennek tartalma: az iskolaépület tetıterének tanmőhellyé történı átalakításához kérik a testület hozzájárulását. Ehhez pályázat útján 1.200.000.- Ft-ot kapott az
iskola. Ebbıl az összegbıl és a szakképzési alapból rendelkezésre álló saját pénzösszegbıl a tetıtér átalakítása megvalósítható.

128

Javasolta a képviselı-testületnek, hogy járuljanak hozzá az
iskolaépület tetıterének tanmőhellyé történı átalakításához.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 617. sz.
Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
épülete tetıterének átalakításához hozzájárul.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a TELE-COOP KFT.-tıl érkezett egy telefax a kábeltelevíziós rendszer megvalósításával
kapcsolatban. Ez két alternatívát tartalmaz:
1./

A TELE-COOP KFT. saját beruházásban valósítaná
meg a városi kábeltelevíziót. Ez esetben a
szervezéstıl a kivitelezésen át az üzemeltetésig a TELE-COOP KFT. végezné a megvalósítást, a
lakosságtól a hálózatra való rákötési díjat
szednék be, és a megvalósult rendszer a TELECOOP KFT. tulajdonát képezné.

2./

A beruházást az Önkormányzat valósítja meg, a
lakossági befizetésekbıl. A megvalósult rendszer önkormányzati tulajdonba kerül. A finanszírozáshoz megoldható hitelfelvétel is olyan
módon, hogy a felvett hitel teljes egészében
visszatérül. Ezzel a megoldással lehetıség van
az CFA átmeneti megfinanszírozására is, így a
lakosságtól csak az CFA nélküli díjat kell beszedni, ami az alacsonyabb összeg miatt lényegesen megnövelheti a jelentkezık számát.
Véleménye az volt, hogy az elsı alternatívát kellene elfogadni.
Knapcsek Béla egyetértett ezzel.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
1. számú alternatívát fogadják el, mely szerint a TELE-COOP
KFT. saját beruházásban valósítsa meg a kábeltelevíziós rendszert.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a
TELE-COOP KFT. kezdeményezéséhez, mely szerint Gyomaendrıd város területén a kábeltelevíziós rendszert
saját beruházásban valósítja meg.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly emlékeztette a testületet arra, hogy a város
Kerekegyházával részt vesz egy svájci pályázaton. A pályázat
megnyerése másfél, 2 milliárd forint értékő beruházást jelentene a város területén és környezetében, amely támogatás viszsza nem térítendı. Vass Csabáék készítették el a pályázatot,
amit elküldtek Svájcba. A pályázat elkészítése kapcsán felmerültek bizonyos költségek, s ezek fedezetére kértek tılünk
100.000.- Ft-ot. Kérte a testületet, hogy ezt az összeget szavazzák meg.
Csorba Csaba támogatásra javasolta ezt a dolgot azzal, hogy a
szerzık járuljanak hozzá, miszerint ha a pályázat nem nyer,
akkor ezt máshol is fel lehessen használni.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy ezen
pénzösszeg kifizetését támogassák, a forráskijelölés a következı testületi ülésen történjen meg.

A polgármester javaslatát a képviselı-testület 17 szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kerekegyházával közösen létrehozott pályázat elkészítésekor
felmerülı költségek fedezetére 100.000.- Ft-ot biztosít azzal, hogy a szerzık hozzájárulnak ahhoz, ha
a pályázat nem nyer, úgy az más területen is hasznosítható.
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Az összeg forrásának kijelölése a következı testületi ülésen történik meg.
Határidı: 1992. április 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly emlékeztette a testületet, hogy a legutóbbi
testületi ülésen dr. Kovács Béla lemondott a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöki
tisztségérıl. Most az új bizottsági elnök megválasztására kerül sor.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy az ülés ezen részét
zárt üléssé nyilvánítsák.
A javaslatnak megfelelıen 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal a
képviselı-testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
64./1991./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság elnökének megválasztására zárt ülést rendelt el.

Ezek után az ülés zárt ülésként folytatódott.
Dr. Frankó Károly érdeklıdött, hogy a testület kívánja e az
elnökválasztást titkos szavazással lebonyolítani.
A képviselı-testület úgy döntött, hogy a bizottsági elnököt
titkos szavazással választja meg, ennek megfelelıen a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65./1992./III.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kulturális,
Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság elnökének megválasztását titkos szavazással hajtotta végre.
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Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testület tagjait
az elızı ülésen tett javaslatára, mely szerint a megüresedett
elnöki tisztségre dr. Farkas Zoltánt, Gellai Józsefet és Hornok Lajosnét javasolta. A bizottsági elnöki tisztségre más javaslat nem érkezett.
Az elızı testületi ülésen felvetıdött, miszerint Gellai úr
megválasztása esetén az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöki
tisztsége alól fel kell ıt menteni és új elnököt választani.
Mindennek utána néztünk, és arra a megállapításra jutottunk,
hogy a két elnöki tisztség nem zárja ki egymást.
Hornok Lajosné képviselı megköszönte az elızetes bizalmat, és
bejelentette, hogy nem kíván indulni a választáson. Elhatározását indokolva elmondta, hogy mint intézményvezetı nem tartaná szerencsés megoldásnak az elnökké választását. A maga részérıl dr. Farkas Zoltán alpolgármester úr személyével egyetért, azonban miután Gellai alpolgármester úr maga is oktatási
intézményben dolgozik, így jobban érzékelheti az intézmények
gondjait.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javaslatot tett a
szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira:
elnöknek dr. Kulcsár Lászlót, tagoknak pedig Hornok Lajosnét
és Martinák Csabát javasolta.

A testület a javaslattal egyetértett.

Felkérte a szavazatszámláló bizottságot, hogy a szavazólapokat
készítse el.
Dr. Kulcsár László a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás menetét, majd kiosztották a szavazólapokat.
A szavazatszámláló bizottság a szavazóurnát megtekintés után
lezárta.
Ezt követıen a képviselık elhelyezték szavazólapjaikat az urnában.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összesítése után az
alábbiakról tájékoztatta a testületet.
A bizottság megvizsgálta a szavazólapokat, és megállapította,
hogy a jelenlévı 18 képviselı közül minden képviselı elhelyez132

te szavazólapját az urnában. A 18 szavazat közül egy szavazat
érvénytelen volt, mivel a szavazólapon egyik jelölt sem lett
megjelölve. Az érvényes 17 szavazatból 9 szavazatot kapott
Gellai József, 8 szavazatot dr. Farkas Zoltán.
A bizottság a fentiek alapján - figyelemmel a minısített többségi szavazás szükségességére is - megállapította, hogy a szavazás eredménytelen volt.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a szavazatszámláló
bizottság munkáját. A szavazás megismétlésére legkorábban a
következı testületi ülésen kerülhet sor.
Ezek után tájékoztatta a testületet arról, hogy Kruchió Lajos
képviselı levélben fordult hozzá, melyben kilépési szándékát
közölte a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságból. Kilépési szándékát
azzal indokolta, hogy a bizottság elnökével nem tud együttmőködni. Kruchió úr véleménye szerint a bizottság nem látja el
megfelelıen a feladatát.

Megkérdezte Kruchió Lajos képviselı úrtól, fenntartja-e továbbra is lemondási szándékát?
Kruchió Lajos elmondta, hogy a levél benyújtása óta eltelt
idıben sem változtatta meg szándékát, le kíván mondani a tisztségrıl.

Kruchió
Lajos

Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Budai N. A. utca és a Lehel utca lakói kérelemmel fordultak a hivatalhoz, miszerint az
árkokban jelentıs mennyiségő víz áll. Ennek korrigálására
igaz, hogy több napos késéssel megkezdıdött a szivattyúzás.
Hangya Lajosné ezen terület képviselıje elmondta, hogy elég
kellemetlen dolog ez hiszen ısszel és tavasszal mindig elvégezték, most azonban az üzem átalakítása, valamint egyéb változások miatt gyakorlatilag három hét kellett ahhoz, hogy ott
elkezdıdjenek a munkálatok.
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Hunya Lajos tájékoztatta a testületet arról, hogy megtekintette a 3. sz. Általános Iskolával szemben lakó Tóth Károly sertéstartó személy udvarát, amely rendkívül lehetetlen állapotban van. Sürgısen intézkedni kell ezzel kapcsolatban, ugyanis
a szomszédok számára elviselhetetlen. Az illetı személyt valamely módon kényszeríteni kell arra, hogy normális körülményeket teremtsen a sertéstartásra.
Csorba Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, hogy felszólították
Tóth Károlyt az állattartás megszüntetésére, bírságolva lett,
a bírságolás folyamatos.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén megköszönte a részvételt, az ülés bezárása elıtt a képviselıtestület ülését 1992. március 26-án du. 14 órára összehívta.

Az ülés napirendje:

1./

Tájékoztató a környezetkímélı, környezetbarát
gazdálkodásról
elıadó: dr. Dorogi Imre

2./

Bejelentések

K.

m.

dr. Frankó Károly
polgármester

f.

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Valach Béla
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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