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Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. május
12-i ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, 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,
Csorba Csaba jegyzı, Pápai Pálné, Gellai
Attiláné, Nagy Mária, Nagy Istvánné csoportvezetık, Kolohné Kulik Éva fımunkatárs, Varga
Gyuláné, Tímárné Binges Irén fıelıadók,
Hernyák Imre tervezımérnök az elsı napirend
tárgyalásánál tanácskozási joggal,
Sipos Tas Töhötöm református lelkész a 8. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal,
gazdálkodó egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek, egyházak képviselıi, valamint az érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a testületi ülésen
résztvevı képviselıket és valamennyi megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Hornok Béláné
képviselı betegség miatt van távol. Az ülés jegyzıkönyvi hitelesítıinek Hunya Lajos és Jenei Bálint képviselıket jelölte
ki.
A meghívóban szereplı napirendi pontokat javasolta a következıképpen módosítani:
1./

Az Újkertsori városrész Részletes Rendezési tervének vitája
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A helyi adókról szóló rendelet módosítása
/Helyi iparőzési adó bevezetése a pénznyerı automaták
üzemeltetésével kapcsolatosan./

3./

Állattartásról szóló rendelet-tervezet vitája

4./

Bel- és külterületi holtágak védelmérıl szóló rendelettervezet vitája

5./

Közterületek rendjérıl szóló rendelet-tervezet vitája

6./

Köztisztaságról szóló rendelet-tervezet vitája

7./

Az önkormányzati tulajdonban lévı lakások lakbérének megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése,
visszavonása

8./

A Református Egyház részére volt egyházi tulajdonú ingatlanok visszaadása.

9./

Bejelentések

A képviselı-testület tagjai a javaslattal egyetértettek.
A képviselı-testület tagjai a napirendi javaslatot elfogadták,
módosító javaslat nem hangzott el.
A napirendek tárgyalása elıtt a polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fıbb eseményeirıl.
Április 24-én részt vettek dr. Kovács Bélával a megyegyőlésen.
Ugyancsak 24-én este részt vett az Iparosok közgyőlésén, ahol
jelen volt Deme Zoltán országgyőlési képviselı is. Az ott felvetettek jelentıs része az országgyőlési képviselınek szólt,
az önkormányzat felé a helyi adókkal kapcsolatban volt néhány
kérdés, melyet megválaszolt és a jelenlevık elfogadtak.
Április 27-én egy sportfórumot hívtak össze, mely igen jól sikerült. Április 28-án a jegyzıvel egy továbbképzésen vettek
részt, melyet a Köztársasági Megbízott Békés Megyei Területi
Hivatala szervezett. Ezen a továbbképzésen, megbeszélésen a
köztársasági megbízotti hivatal az önkormányzatok eddigi munkáját, illetve a felmerülı problémákat elemezte. Április 30-án
találkozott Nyers Rezsıvel és néhány MSZP-s országgyőlési képviselıvel, akiket a helyi MSZP szervezett hívott meg a városba
az ország gazdasági helyzetérıl egy vitafórum megtartására.
Ugyancsak április 30-án du. Kisújszálláson volt, ahol az Alföld programmal összefüggésben volt egy fórum, ahol több minisztérium képviselıi, illetve alföldi városok polgármesterei
is részt vettek. Szó volt többek között a Körös-Maros Nemzeti
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Részt vett ezen kívül a Barátság SE által szervezett sportrendezvényen és az azt követı vacsorán, valamint a Déryné Mővelıdési Házban megrendezett KDNP helyi szervezete ülésén.
Május 6-án felkereste a hivatalban dr. Szabó Ferenc a Békés
megyei Múzeumok igazgatója, valamint Román Mária a Mővelıdési
Minisztérium munkatársa, akikkel tárgyaltak a régészeti leletekkel kapcsolatosan is, de elsıdlegesen a leendı képtár megnyitásával kapcsolatos teendıkre irányult a megbeszélés. Május
7-én a PECTEN Kft. képviselıivel tárgyaltak, majd a tárgyalással összefüggésben a mai napon volt egy helyszíni bejárás a
kft. által kért területen. A hét végén a jegyzıvel közösen
részt vettek a Kner Imre Gimnázium, valamint a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközépiskola végzıs diákjai ballagási ünnepségén.
Május 11-én Szegeden kétnapos továbbképzés volt, illetve most
is tart még, azonban ezen a jegyzıvel csak a 11-i elıadáson
tudtak részt venni. 11-én a háziorvosi rendszerrıl, illetve
egyes gyámügyi kérdésekrıl hallgattak igen jó elıadásokat.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, a Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy május 6-én egy sportértekezleten vett részt,
ahol igen sok hasznos információhoz jutott. A jövıben nagyobb
gondot kell fordítani a városban a szabadidıs és diáksport támogatása érdekében különbözı pályázatok benyújtására.

Miután más bizottsági elnöknek, tisztségviselınek napirend
elıtti bejelentése nem volt a polgármester kérte a jelenlévıket, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a testület fogadja el.
A képviselı-testület az írásban kiadott jelentést egyhangúlag
tudomásul vette és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1992./V.12./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
8/1992./I.21./, 30/1992./II.25./,
32/1992./II.25./, 33/1992./II.25./
34/1992./II.25./, 37/1992./II.25./,
38/1992./II.25./, 47/1992./III. 24./,
48/1992./III.24./, 49/1992./III.24./,
50/1992./III.24./, 52/1992./III.24./,
54/1992./III.24./, 55/1992./III.24/.,
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59/1992./III.24./, 62/1992./III.24./,
63/1992./III.24./, 289/1991./XII.19./,
10/1992./I.21./, 61/1992./III.24./,
105/1991./VI.12./ számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a testület az 1. napirend, a Részletes Rendezési
Terv vitájára tért át.
A polgármester átadta a szót Hernyák Imre tervezınek, a Szegedi Délterv képviselıjének.
Hernyák Imre emlékeztette a testület tagjait arra, miszerint
az ÁRT készítésekor már felmerült, hogy a két városrész közötti terület beépítése érdekében részletes rendezési tervet kell
készíteni. A két településrész közötti terület 36,5 ha. Ezen a
területen a részletes rendezési terv biztosít helyet regionális intézményi terület, egészségügyi intézmény részére területet, illetve az iskola körüli területet biztosítja, valamint
gyermekintézmény elhelyezésére alkalmas területet is. Az északi részen egy közparkban lehetıség lesz kulturális, egyéb
célt szolgáló létesítmény elhelyezésére. A terv készítés során
törekedtek arra, hogy megfelelı területő zöldövezetet biztosítsanak, a már meglévı épületekhez megfelelıen igazodjanak a
jövıben a családi, sor és láncházak, továbbá játszóterek kialakítását is tervbe vették. A terv alapján kb. 250 lakóépület
helyezhetı el a területen, melyen megfelelı fı és mellék közlekedési utakat is terveztek. Ezek az utak 30-18 m szélesek,
tehát mindegyik biztosítja a különbözı közmővek elhelyezését.
Úgy érezzük - mondta, hogy a terv készítése során az CRT rendelkezései, az ott megfogalmazottak, valamint a bizottsági
ülésen elhangzottak figyelembe lettek véve. A tervben szereplı
lakóházak földszint + 1 emeletesek lennének, általában a jelenleg ott felparcellázott telkeknél nagyobb telkeken, illetve
olyan elhelyezéssel, hogy a kisvárosi jelleget jobban hangsúlyozza, ugyanakkor az ott lakók igényeit jobban figyelembe vegye.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Részletes Rendezési
Terv elızetes szakhatósági véleményeztetése megtörtént, a
szakhatósági egyeztetés során a megjelentek elfogadták a tervezetet, azt testület elé terjeszthetınek ítélték.

A képviselı-testület tagjai az elkészült elızetes tervet áttanulmányozták, azzal alapjaiban egyetértettek.
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Részletes Rendezési Tervet fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú - 18 - szavazattal a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1992./V.12./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szegedi
DÉLTERV által benyújtott, a két településrész
közötti területre vonatkozó Részletes Rendezési
Tervet az érvényben lévı Általános Rendezési
Tervvel összhangban találja, annak végrehajtásaként elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Ezt követıen a képviselı-testület áttért a 2. napirend megvitatására.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
17/1991./XII.01./ KT. számú rendelet módosítását fogadja el.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy a rendeletalkotáshoz
az SZMSZ szerint minısített többségre van szükség.
A Polgármester javasolta, hogy a rendelet-tervezetet az alábbi
1. §-sal egészítse ki, illetve ennek megfelelıen a szakaszok
száma növekedjen.
1. § Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában biztosított jogköre
alapján a 17/1991./XII.01./ KT. számú rendeletet az alábbiakkal egészíti ki.
A polgármester kiegészítı javaslatával a testület egyetértett,
és ennek megfelelıen a képviselı-testület egyhangú szavazattal
- 18 szavazat - megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
19/1992./..../ KT. számú rendeletét
A helyi adók bevezetésérıl szóló
17/1991./XII.01./ KT. számú rendelet
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A testület ezt követıen az ezzel összefüggı helyi iparőzési
adó bevezetésérıl szóló rendelet-tervezetet vitatta meg.
Jenei Bálint képviselı a tervezettel kapcsolatosan kérdésként
vetette fel, hogy csak kifejezetten a pénznyerı automatákra,
vagy általában a játéktermekre vonatkozik-e?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva hangsúlyozta, hogy a rendelet
hatálya a játéktermekben üzemeltetett pénznyerı automatákra
terjed ki.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint sem tőnik ki
egyértelmően, hogy a rendelet vonatkozik-e valamennyi játékteremre. Éppen ezért az 2. § /2/ bekezdését az alábbiakra javasolta módosítani:
..." a vállalkozónak játékteremben pénznyerı automata üzemeltetésével végzett nyereség-, illetıleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége."
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy elıször a módosító javaslat elfogadásáról döntsenek.
A képviselı-testület dr. Kulcsár László módosító javaslatát
egyhangú szavazattal elfogadta.

Ezt követıen a polgármester kérte a testületet, hogy a rendelet-tervezetet az elfogadott módosítással együtt alkossa meg.

A javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazattal - 18 szavazat a képviselı-testület megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
20/1992./..../KT. számú rendeletét
A helyi iparőzési adóról

A testület áttért a 3. napirend, az állattartásról szóló rendelet-tervezet vitájára.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tervezettel kapcsolatos
vélemények megtételét.
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Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, hogy az ebek nyilvántartásával kapcsolatban az utóbbi idıben jogszabály jelent
meg. Ennek egyetlen célja, hogy a hivatalon keresztül figyelemmel lehessen kísérni az ebek veszettség elleni oltási kötelezettség teljesülését. A hivatal az összeírási adatok, valamint az oltási lapok alapján egyeztetni tud.
Dr. Kovács Béla képviselı a tervezet 5. § /3/ bekezdésének második mondatát túlzottnak tartotta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyrészt javasolta meghatározni a 2. § /2/ bekezdésében szereplı "nagyszámú" megjelölést.
Másrészt azonban az egész rendeletet túlzottan szigorúnak tartotta. Megítélése szerint figyelembe kell venni azt is, hogy
Gyomaendrıd döntıen mezıgazdasági jellegő város, illetve hogy
az egyre romló gazdasági helyzetben az emberek egyre inkább
visszatérnek az állattartáshoz. Természetesen egyetértett azzal, hogy bizonyos intézmények - pl. egészségügyi, oktatási
intézmények - környezetében bizonyos tilalmi intézkedéseket
vezessenek be.
Dr. Kulcsár László képviselı egyetértett azzal, hogy a nagyszámú meghatározást pontosítani kell.
Pocsaji Zsolt képviselı szintén túlzottan szigorúnak találta a
tervezetet. Kifogásolta a tervezet 2. § /3/ bek. c. pontját,
mely szerint az üdülıövezetben tilos állatot tartani.
Dr. Koleszár József a Mezıgazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a tervezetet a bizottság több alkalommal átdolgozta, azonban mindenki számára kielégítı rendeletet nem tudtak beterjeszteni. Egyetértett azzal, hogy a város alapjaiban
véve mezıgazdasági jellegő, a lakosság mezıgazdasággal, illetve háztáji gazdálkodással foglalkozik, azonban állatokat is
lehet kulturáltan, európai módon tenyészteni. Ezért lettek a
szigorító intézkedések megfogalmazva a rendeletben. Felvetıdött, hogy nagyszámú megfogalmazás alatt hány állatot kell érteni. Véleménye szerint ha megfelelı körülmények között tartják az állatot több tíz sem sok, de a fordítottja is elképzelhetı. Éppen ezért annak eldöntését, hogy az adott helyen nagyszámú e az állattartás, a kialakult körülmények befolyásolják.
Hunya Lajos képviselı egyetértett azzal, hogy a nagyszámú fogalom meghatározását nem lehet számokban kifejezni. Tény azonban, hogy a város belterületén több ezer baromfit, vagy több
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Kruchió Lajos képviselı szintén szigorúnak találta a tervezetet. Figyelembe kell venni, hogy Gyomaendrıd lakossága soká
válik még városi emberré. Az állattartási szokásokat kell megváltoztatni, és akkor lehet nyugodtan állattenyésztéssel foglalkozni, szinte bármely területen.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint az állattartásról
szóló rendelet megalkotása igen komoly feladat. Bármilyen döntést hoz is a testület a rendelet célját nagyon nehéz lesz elérni.
A rendeletnek meg kell felelnie a környezetvédelmi követelményeknek, ugyanakkor figyelembe kell venni a gazdaság érdekeket
is.
Emlékeztette a testületet arra, hogy a korábbi tanácsrendelet
a mostani tervezetnél sokkal szigorúbb volt. A különbözı
szankcionálást a rendelet 4. § /3/ bekezdése jól szolgálja.
Kovács Béla képviselı felvetésével egyetért, amennyiben a
szomszéd hozzájárulásának kikérését jogszabály nem írja elı.
Csorba Csaba jegyzı elmondta,hogy a nagyszámú állattartás
alatt az állategészségüggyel foglalkozó jogszabály pontosan
meghatározza, hogy mikor mit kell érteni. A jogszabály a nagyüzemi állattartást a város belterületén egyértelmően tiltja.
Kovács képviselı úr felvetésével maximálisan egyetért. Sajnos
azonban mindig vannak olyan ebtenyésztık, akik nem megfelelı
körülmények között foglalkoznak e tevékenységgel.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint az emberek
állattartási kultúráját meg kell változtatni. E rendeletnek ez
a célja, ha azt sikerül betartatni, meg tud felelni az elvárásoknak.
Gellai József alpolgármester egyetértett azzal, hogy a rendelet egy kulturált állattartást céloz meg. A rendelet egyik
leglényegesebb szakasza a 12. § /3/ bekezdése. E rendelkezés
sikeréhez a hivatal adhatja a legnagyobb segítséget.
Az önkormányzatnak nem lehet az a célja, hogy minél kevesebb
állatot tartson a lakosság, a cél az, hogy kulturált körülményeket teremtsenek az állattartáshoz.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a rendelet-tervezetet jónak
ítélte meg. Egyetértett azzal, hogy nagyon fontos a 12. § /3/
bek. foglaltak érvényre juttatása vitás kérdésekben.
Az ebek nyilvántartásával, összeírásával és az ebek oltásával
kapcsolatos rendelkezéseket helyénvalónak és szükségesnek
ítélte meg.
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Hanyecz Margit az endrıdi kisgazdapárt képviseletében aziránt
érdeklıdött, hogyan tud a rendelet rendelkezéseinek a hivatal
érvényt szerezni? Kérdésként vetette fel, hogy mit tehetnek az
emberek az utcán csavargó kutyák ellen?
Kifogásolta ugyanakkor, hogy az állattartással foglalkozó ingatlantulajdonosok nem rendelkeznek megfelelı trágyatároló
hellyel.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy sajnos a korábbi
években a állattartáshoz szükséges melléképületek építési engedélyhez kötöttsége a megkötéseket nem alkalmazták, így nem
lehet ellenırizni, hogy a megfelelı tárolók megépültek e.
Nagy gondnak látta, hogy nincsenek olyan vállalkozók, akik az
állati trágya kiszállítására vállalkoznának.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a figyelmet arra, miszerint a
rendelet-tervezet értelmében azon állattartók, akik az állati
trágya kiszállításáról nem gondoskodnak, azokat fel lehet szólítani, illetve kötelezni lehet a trágya elszállítására.
A rendelet elıírja továbbá a zárt tároló megépítését. A közterület felügyelı pedig a rendelet rendelkezéseinek betartása
érdekében helyszíni bírságot szabhat ki.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a 12. § /5/ bekezdésére hívta
fel a figyelmet. Megítélése szerint a közterület felügyelı egy
személyben nem döntheti el, hogy az adott állattartó jogszabálysértést követ-e el.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárását követıen kérte a testületet, hogy az 5. § /3/ bekezdésével kapcsolatos módosító javaslat elfogadásáról döntsön.
A képviselı-testület dr. Kovács Béla módosító javaslatát, miszerint az 5. § /3/ bek. alábbi szövegrésze kerüljön törlésre
-"Az ebtenyésztı köteles a közvetlen szomszédok írásos hozzájárulását elızetesen beszerezni." - egyhangúlag elfogadta.
A polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezet 2. § /4/
bek. a. és b.pontja írásakor szerkesztési probléma történt,
kéri a testületet, hogy a fenti két pontot ennek megfelelıen
vegye figyelembe.
A módosító javaslat elfogadása után a polgármester kérte a
testületet, hogy a rendelet megalkotása kérdésében szavazzanak.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1992./..../KT. számú rendeletét
Az állatok tartásáról.

4. napirendi pontként a holtágak védelmérıl szóló rendelettervezet vitájára került sor.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a város közigazgatási területéhez tartozó holtágak felsorolásából kimaradt a Pap-zug, valamint a Simai zug
gyomaendrıdi közigazgatási területhez tartozó szakasza.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a rendelet a különbözı
jogszabályokat foglalta össze. Tájékoztatta a testületet arról
is, hogy a hivatal a rendelet-tervezetet a Gyulai Környezetvédelmi Felügyelıségnek elızetes véleményezésre megküldte. A
Felügyelıség a rendelet-tervezetet példaértékőnek ítélte meg.
A tervezetet mind a Városfejlesztési, mind pedig az Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolták.
Jenei Bálint képviselı a rendeletalkotás gondolatát nagyon dicséretesnek tartotta. A rendelkezései betarttatása érdekében
mind a hivatalnak, mind pedig a bizottságnak többet kell tennie. A holtágak menti erdısávokat védeni kellene. Sajnos a
holtágak menti területek kiosztásánál nem lett figyelembe véve, hogy a parttól 10 m-es sáv nem a zártkert tulajdonosoké.
Megítélése szerint szakemberekkel meg kellene nézetni ezeket a
holtágakat, hogy a károsodást megállíthassák, illetve mit lehet tenni a károsodás ellen.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a jelenlevıket arról, miszerint a Kisújszálláson közelmúltban megtartott tárgyaláson elhangzott, miszerint a kormányzat a holtágak védelmére a jövıben jelentıs összegeket fog fordítani, de csak
azokra, amelyek nem beépítettek. Egyetértett azzal, hogy a
holtágak jelenlegi állapotát meg kell nézetni.
Kiss Sándor a Viharsarok Halászati Tsz. képviseletében elmondta, hogy a szövetkezet részérıl örömmel vették a holtágak védelmével kapcsolatos rendelet megalkotását. A korábbi évek
vízparti telekosztási gyakorlata mind a szövetkezetnek, mind
pedig a horgászoknak rossz.
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Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a szövetkezet kedvezı hozzáállását a rendelethez, majd a vita lezárásaként kérte a testületet, hogy a tervezetet fogadja el a 2. §-ra tett
kiegészítéssel.
A javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 18 szavazat a képviselı-testület megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1992./..../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város bel- és külterületi
holtágainak védelmérıl

5. napirendként a testület a köztisztaságról szóló rendelettervezet vitájára tért át.
Knapcsek Béla képviselı felhívta a testület figyelmét arra,
hogy az intézményes szemétszállításba bevont utcák felsorolásából kimaradt a Rácz Lajos utca, melyet kért felvenni. A 13.
§ /1/ bekezdésében foglaltakat túlzottnak tartotta, megítélése
szerint nem kellene az önkormányzatnak felvállalnia valamennyi
közterület, burkolt út, kiemelt zöldterület takarítását. Úgy
gondolom - mondta, hogy a lakókat is be kellene vonni ebbe a
munkába.
Gellai József alpolgármester az intézményes szemétszállításba
bevont utak jegyzékét kérte módosítani a Micsurin utca vonatkozásában úgy, hogy a Micsurin utcát a 16. számtól végig kell
bevonni ebbe a szolgáltatásba.
Nagyon fontos részének tartotta a tervezetnek a 8. §-t.
Hunya Lajos képviselı fontosnak tartotta, hogy amennyiben a
lakosság kötelezve van a burkolt utak mentén az intézményes
szemétszállítás igénybevételére, akkor a különbözı egységek,
közintézmények elıtti közterületeken legyen kötelezı a szeméttárolók, szemétgyőjtık elhelyezése, melyek elhelyezésérıl, beszerzésérıl az egységnek kell gondoskodni.
Nagy Mária csoportvezetı tájékoztatta a testületet arról, hogy
a konténeres szemétszállítás díjtételét a tervezet elkészülte,
illetve testület elé terjesztése óta a Kft. megemelte.
Csorba Csaba

jegyzı felhívta mind a csoportvezetı, mind pedig
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javasolhat.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az 1. sz. melléklet kiegészítésével - a Rácz
Lajos utca felvétele, illetve a Micsurin utcára vonatkozó kiegészítés - a rendelet-tervezetet fogadja el, és alkossák meg
a rendeletet.
A javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 18 szavazat a Képviselı-testület megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1992./..../ KT. számú rendeletét
a Köztisztaságról

Rendelet-tervezet került a testület elé elfogadás végett a
közterületek rendjérıl.
A polgármester kérte az ezzel kapcsolatos észrevételek megtételét.
Gellai József alpolgármester a tervezet 6. § /2/ bekezdés
utolsó mondatát az alábbiakra javasolta módosítani: "Jármővel
- kivéve kerékpár - közlekedni tilos!" Véleménye szerint csak
a motorosokat kellene kitiltani, hiszen a gyerekek más lehetıség hiányában csak a ligetekben tudnak kerékpározni viszonylag
biztonságosan.
Csorba Csaba jegyzı kifejezte abbéli aggodalmát, hogy a fenti
módosítással nem lehet majd érvényt szerezni a rendelet céljának.
Különösen nyári idıszakban a ligetekben a kerékpárosok is veszélyes helyzeteket teremtenek.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök javasolta, hogy az ingatlantulajdonosokat kötelezzék a rendeletben az ingatlanuk elıtti közterület gyomnövényeinek kaszálására.
Balázs Imre képviselı az iránt érdeklıdött, hogy a lakosok az
ingatlanuk elıtt milyen fát ültethetnek.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdésként vetette fel, jó-e
az, ha gyümölcsfákat ültetnek az emberek az utcákban.
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csak díszfákat lehessen ültetni, míg a mellékutak mentén bármilyen fát ültethessenek az emberek, lényeg az hogy fásítás
legyen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett azzal, hogy a kiemeltebb fı utak mentén fásítási terv szerint ültessenek fákat, míg a többi helyen a lakók maguk dönthetik el.
Kérdésként vetette fel, hogy a 7. § /2/ bekezdésében megfogalmazott feladat ellátását kinek a költségére végezteti el a hivatal?
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy a 7. § /2/ bekezdésénél
azért nem lett meghatározva konkrétan a költség viselıje, mert
vannak olyan esetek, amikor az ingatlantulajdonosra nem lehet
áthárítani a költséget, tehát egyfajta méltányosságot gyakorolhat a város.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elfogadva a jegyzı válaszát
javasolta a 7. § /2/ bekezdésének második mondatát a következık szerint módosítani: "Kérelmére - költségére - a város elvégeztetheti, azonban a jegyzı méltányosságot gyakorolhat a
költség elengedése végett."
Gellai József alpolgármester igen fontosnak tartotta, hogy a
7. § /4/ bekezdésének utolsó mondata betarttatása érdekében a
város területén minél több hirdetésre alkalmas tábla kerüljön
kihelyezésre, így a fák törzsein a lakosság nem fogja elhelyezni az apróbb hirdetményeit.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként megkérdezte a testület tagjait, hogy a 6. § /2/ bekezdésére, illetve a
7. § /2/ bekezdésére tett módosító javaslatokat elfogadja e.
A testület tagjai a módosításokat egyhangúlag elfogadták.
Ezt követıen kérte a testületet, amennyiben az elhangzott módosítással a rendeltet elfogadja, úgy szavazzanak.
A képviselı-testület 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1992./..../ KT. számú rendeletét

A közterületek rendjérıl.
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Dr. Kulcsár László más elfoglaltságára való hivatkozással eltávozott a testületi ülésrıl.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette Sipos Tas Töhötöm
lelkész úr kérését, mivel szeretné, ha az ülés az egyházi ingatlanok tulajdonrendezésével kapcsolatos elıterjesztéssel
folytatódna.
A testület ezzel egyetértett.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a református egyházzal sikerült kompromisszumot kialakítani az egyházi ingatlanok átadásával kapcsolatban. Kérte az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
Hangya Lajosné érdeklıdött a felıl, hogy az elıterjesztésben
szerepel az a mondat, hogy:
Az oktatást átveszi az egyház, így a gyermekek elhelyezése
megoldott. Ez alatt mit kell érteni?
Továbbá a Kisréti utcai iskolának az átadása elég elırehozódott, pedig az elızı testületi üléseken nem volt szó errıl.
Csupán arról tárgyaltak, hogy a volt ipari iskolát az egyháznak átadják, s ott zenei tagozatos osztályt indítanak. Érdeklıdött, hogy miért változott ez meg, miért a Kisréti utcai iskolában akarják beindítani a hitoktatást. Nem tartja elképzelhetınek azt, hogy egy iskolában indítsanak egy egyházi és egy
állami elsı osztályt.
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy a Kisréti úti általános iskola pedagógusai levélben kérelemmel fordultak hozzá. A levél
szövege:
,,Azzal a kéréssel fordulunk a Polgármester úrhoz, és a testület valamennyi tagjához, hogy 1992. május 12-i ülésen a Kisréti út 27. szám alatti iskola ügyében mielıtt döntenének kérjük, hogy mérlegeljék az alább felsorolt észrevételeinket:
1./

Az elıterjesztés elıtt nem kérdezték meg az iskolában dolgozó nevelıket, az ott tanuló gyermekek szüleit, hogy mi a véleményük az átadással kapcsolatosan.

2./

Mi lesz a sorsa az itt dolgozó nevelıknek, és az itt
tanuló gyermekeknek, ha nem vállalják az egyházi
ideológiával való azonosulást?
Figyelmen kívül hagyták a szülık, nevelık érzelmi

3./
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átalakítását, az új épület teljes felépítését, használhatóvá tételét, szülıi és nevelıi hozzájárulással, társadalmi összefogással valósítottuk meg. ``
Jenei Bálint érdeklıdött az iránt, hogy mennyire mérte fel az
igényt az egyház az iskolával kapcsolatban. Ismeretei szerint
nem jelentıs számban igénylik a szülık gyermekeik számára az
egyházi jellegő oktatást. A református egyház igényeit reálisnak tartja abból a szempontból, hogy nem visz az ütemezésbe
bele erıltetett ütemet. Elég hosszú határidıvel kéri vissza
azokat az intézményeket, amelyek visszaigénylésére a jogszabály lehetıséget ad.
Furcsának találta azonban, hogy pont a Kisréti utcai iskolát
igénylik vissza a legrövidebb határidın belül. Ebben az iskolában olyan bıvítés volt, ami nem az egyház tulajdona. Továbbá
a volt ipari iskola melletti lakást sem jogosan kéri vissza az
egyház, hiszen az sem volt egyházi tulajdon. Ezek plusz igényeknek tőnnek, s nem tartja célszerőnek azt, hogy ezek az ingatlanok átadásra kerüljenek.
Dr. Kovács Béla véleménye az volt, hogy az oktatási törvény
ismeretében kellene megtörténnie az egyezkedésnek, így az egyház és a város is tudná azt, hogy milyen keretek között mőködtetheti az iskolákat. Mivel ez a törvény kötelezı érvény mind
az állami, mind pedig az egyházi iskolákra. Azonban számára
nem világos, hogy az egyház milyen iskolát akar megvalósítani.
úgy tőnik, hogy a törvény szerint 6 osztályos iskola beindítására van lehetıség. Ennek megfelelıen kell gondolkodni az épület nagyságában és a tantermek számában, továbbá át kell gondolni egy ilyen iskola szerkezetét.
Hunya Lajos úgy vélte, amennyiben az egyházak vezetıi úgy érzik, hogy meg tudják valósítani ezt az iskolát, abban az esetben hozzá kell járulni. A polgármester úr által felolvasott
levéllel kapcsolatban elmondta, hogy az iskolák államosítása
idején senkitıl nem kérdezték meg, hogy a szülık vagy a nagyszülık mennyit dolgoztak az iskolán, hogy a gyermekeik jobb
környezetben tudjanak tanulni. Nincs olyan szülı, aki ne dolgozott volna valamelyik iskolán.
Továbbá nem kötelezı senkinek sem egyházi iskolába járatni a
gyermekét.
Dr. Frankó Károly hozzátette, hogy az egyháznak alapvetı erkölcsi kötelessége mindent visszakérni. Felkérte Sipos Tas Töhötöm lelkész urat, hogy mondja el az ezzel kapcsolatos kiegészítését.

- 186 Sipos Tas Töhötöm ismertette, hogy az egyházi ingatlanok átadásáról csak bizottsági szinten tárgyaltak, így sokan nem
tudnak különbözı részleteket.
A Kisréti utcai iskola az egyház tulajdona volt, s azt visszaigényelhetik. Az egyház ajánlata az volt, hogy eleve lemond
két ingatlanról, az egyik a jelenlegi 2. sz. Általános Iskola
épülete, a másik pedig a Kisréti utcai óvoda épülete. Az elıterjesztésben valóban nem szerepel a Vince féle ház /a volt
ipari iskola melletti épület/, mivel az nem volt az egyház tulajdona, de az elıbb említett épületek helyett kapná meg az
egyház.
Az elızı tárgyalások során arról volt szó, hogy a volt ipari
iskola épületében indítanák meg az iskolát. Az egyházközség
vezetıivel azért döntöttek a Kisréti utcai iskola visszaigénylése mellett, mert erre az épületre kevesebb pénzt kell fordítani, mint a volt ipari iskola épületére, annál is inkább,
mert ha az oktatást nem tudják beindítani, a felújításra fordított összeg nem vész el. 1993. szeptemberére tervezik beindítani az iskolát.
Senkire nem akarják az egyházi oktatást ráerıltetni, mindenki
saját maga dönti el, hogy kívánja e gyermekét beíratni.
Ha 1993-ban nem sikerül beindítani az iskolát, abban az esetben akkor indul, amikor reális lehetıség lesz rá.
A jelen helyzetben nem arról van szó, hogy kiürítettnek 4 tantermet, s a tanulóknak és pedagógusoknak el kell onnan mennie.
Egy tantermet kérnek, ha mégis több gyereket íratnának egyházi
iskolába, akkor szükség lenne még egy tanteremre, amelyet a
volt ipari iskolában alakítanának ki. A folyamatos átvétel a
szerint történne meg, ahogy a szülık azt felvállalnák. Azonban
az egyház nem kívánja ráerıltetni egyetlen szülıre sem az egyházi oktatást, valamint a pedagógusoknak sem teszik kötelezıvé, hogy abban az osztályban tanítsanak. Véleménye szerint az
elinduláshoz ez a szándék elfogadható, nem lesz senki munkanélkülivé.
Hozzátette, hogy természetesnek tartja, hogy az egyházi iskolában a hitoktatás órarendben lesz.
Ez végülis egy folyamat lenne, amelyben lehet, hogy még 2000ben sem lesz annyi gyerek, hogy az egész iskolát át tudják
venni.
Ezt a tervezetet el lehet vetni, azonban ha nem születik megoldás, akkor az egyház képviseletében felsıbb szinten történne
tárgyalás.
Az oktatási rendhez az egyházi iskoláknak is igazodni kell.
Arra, hogy egy intézményen belül egyházi és állami oktatás folyik, több példa van.
Hangya Lajosné megnyugtató volt számára a lelkész úr válasza.
Azonban hogy tisztán értse a dolgot, érdeklıdött a felıl, hogy
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végig viheti az állami oktatási menetrendet?
Sipos Tas Töhötöm természetesen végig mehet, nem kell kiüríteni jövıre az egész iskolát azért, mert egy egyházi osztály indul. Továbbá az sem lesz kritérium, hogy református iskolába
csak református gyerekek járhatnak.
Jenei Bálint megítélése szerint az egyháznak egyházpolitikai
szempontból célszerő lenne a volt ipari iskola épületében beindítani az oktatást. Amikor az az épület már kicsi, akkor
megvan a lehetıség további iskolákban bıvíteni az egyházi oktatást. Ezt a kompromisszumot mind a két oldalról ésszerőnek
tartja, mivel az önkormányzat korábban vállalta, megkeresi az
anyagi lehetıséget arra, hogy az iskola épületében megteremtse
a megfelelı körülményeket.
Sipos Tas Töhötöm ismertette, hogy a jelenlegi megoldás elınyösebb, hiszen arra az iskolára másfél millió forintot kell
költeni, ha ez megtörténik, s jövı szeptemberben nem tudják
beindítani az iskolát, akkor az ablakon kidobott pénz lenne.
Rövidesen a gyermekek száma kevesebb lesz, s felszabaduló tantermek is lesznek. Az egyház kiinduló pontja az volt, hogy egy
csendes, folyamatos átmenet legyen.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy a jelenlegi megoldás az önkormányzat részére is kedvezıbb lenne. Az elıkészítı eljárások során a volt ipari iskola felújítási költségeit
felmérték, csak az épület felújítása lenne 1.709.429 forintba,
ez még berendezés nélkül. Tehát körülbelül 2 - 2,5 millió forint kellene ahhoz, hogy ott szeptemberben beindulhasson az
oktatás.
Honti Judit elmondta, hogy többen telefonáltak neki, ugyanis
egy félreértés terjedt el a városban. Az emberek úgy értelmezték, hogy 1993-tól a Kisréti utcai iskola úgy ahogy van, egyházi iskolává válik. A szülık úgy értették, hogy kötelezı a
gyereknek egyházi iskolába járnia.
Farkas Istvánné iskolaigazgató elmondta, hogy a pedagógusok
nem teljesen tájékozottak. úgy érzik, hogy le kell ülni a
tisztelendı úrral és beszélgetni arról, milyen elgondolása
van, mit tudnak a pedagógusok megtenni.
Megérti a kartársait, a szülıket, ugyanis nagyon sokat tettek
ezért az iskoláért. Egyetért azzal, hogy legyen egy vallásoktatással rendelkezı osztály is. Azonban nem tisztázott, hogyan
folytatják az iskola fejlesztését, mi lesz az ı gondjuk, kötelességük, feladatuk, s mi lesz az egyházé. Az elsı osztályos
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Dr. Farkas Zoltán ismertette, hogy a 2. sz. Általános Iskola
népszerő lett a városban szakmai okokból. Ugyanis olyan jó oktatási munkát végzett, hogy a szülık szemében szimpatikussá
vált. A tantestület attól fél, hogy az egyházi tulajdonba kerüléskor elveszítik azokat környezeti, eszköz és feltételrendszerüket, amelyek az általuk nehezen összeszedett munkájukat
lehetıvé teszi. Továbbá úgy gondolták, hogy nekik olyan kötelezettségeik lesznek az egyházi iskolával való mőködés folytán, amelyek világnézeti szempontból valamely dologtól terhesek, elfogadhatatlanok. Talán a kötelezı mise hallgatása kelt
bennük riadalmat, s ezt nem akarják vállalni. Azonban ez az
információ nem áramlik ebben az esetben sem, 1993. szeptemberéig ezek a viszonyok valószínő rendezıdnek, ki vállalja ezeket fel és ki nem. A vallásos nevelés senkinek nem lesz hátrányára, nem hiszem, hogy ellenezni kellene az egyházi iskolát.
Ha ez beindul, s ezek a jó tanerık ott maradnak, akkor egy nagyon jó intézménye lesz ennek a városnak.
Ez lenne az az ideális megállapodás, amely mind a két fél részérıl megfelelı kivitelezést tenne lehetıvé.
Bátori Gyula meglepınek tartotta, hogy a pedagógusok már tiltakoznak, mikor még csak most kezdıdött el a tárgyalás, még el
sem indult a folyamat.
Fekete véleménye az volt, hogy ez az anyagi természető dolog.
1993. szeptemberében az egyház tulajdonába kerül a Kisréti utcai iskola, ennek a fenntartása kinek a kötelessége lesz? Az
iskolát nagyobb részben az önkormányzat fogja használni. Az
önkormányzatnak bérletet kell-e fizetnie? Ilyen dolgokról volt
e szó az elızetes tárgyalások során? Az ilyen jellegő dolgok
elıre tisztázandók.
Sipos Tas Töhötöm elmondta, hogy a mőködtetésrıl nem volt szó.
Egyetértett abban, hogy alapvetı dolgokat tisztázni kell. Bérleti díj fizetése fel sem merült.
Nem tartotta reálisnak azt, hogy csak az állami oktatási intézményekben oktatott tanulók után adnak az önkormányzatnak
fejkvótát.
Hornok Lászlóné pedagógus ismertette, hogy az elmúlt héten
több szülıtıl érkezett kérdés a pedagógusok felé ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Többen úgy hallották, hogy a Kisréti ut-
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hogy megfelelı helyrıl tájékozódjunk. Végülis iskola és egyházi ingatlan dolgáról van szó, s a pedagógus társadalom mégsem
lett tájékoztatva. Ha a szülık kérdeznek, akkor nekünk válaszolni kell. Kérésük volna, ha a döntés megszületik, akkor
tisztázva legyen minden, kinek mi a felelıssége, feladata stb.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, amennyiben nem születik megállapodás az egyház és az önkormányzat között 2002-re, az egyház
tulajdonába kerülhet az ingatlan. Tehát ez a probléma vissza
térhet, ugyanis itt tulajdonrendezésrıl van szó. Az elmúlt
idıszakban nem merült fel különösebb gond, nem jöttek problémáikkal sem a pedagógusok, sem a szülık. Igazán nem is értem,
hogyan jött ide ez a tiltakozó levél. A megállapodás tervezetet tárgyalta a Kulturális Bizottság, amelynek vannak pedagógus tagjai, akik nem mentek érdeklıdni Sipos lelkész úrhoz.
Kolohné Kulik Éva nagyon kellemetlen helyzetben érzi magát,
hogy ezek a gondok a testületi ülésen jöttek ki. Ugyanis amikor felvetıdött problémaként a gyomai római katolikus egyház
témája, akkor az iskolaigazgatókat meghívtuk egy beszélgetésre. Azonban akkor nem vetıdtek fel ezek a problémák.
Hunya Lajos hozzátette, hogy az egyházi iskolában erkölcsi oktatás lesz, s ezt tudomásul kell venni.
Gellai József elmondta, nagy hibát követett el a hivatal, vagy
a bizottság abban, hogy az információk nem jutottak el azokhoz, akiknek nagy szükségük lett volna ezekre.
Véleménye az volt, hogy ez a megállapodás tervezet most alkalmatlan a tárgyalásra.
Továbbá érdeklıdött a felıl, hogy a 2/c. pontban szereplı két
darab lakás mit jelent formailag, ez késıbbi megállapodás tárgya lesz?
Dr. Frankó Károly felvetette, hogy van egy törvény, amit hivatalból végre kell hajtani 10 éven belül. A hivatal nem követett el semmiféle hibát ezzel kapcsolatban. Továbbá fontosnak
tartotta ismételten elmondani, hogy a legrugalmasabban a református egyházzal tudtak tárgyalni. Javasolta az igazgatónınek, hogy hívják meg a lelkész urat, s kérjék meg számoljon be
errıl.
Sipos Tas Töhötöm Gellai József képviselı kérdésére válaszolva
elmondta, hogy a városban hat ingatlan van, ami megilleti az
egyházat. Ezek közül kettı, amely a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközépiskola mellett lévı lakás és bolt, amit nem kérhetnek vissza, nem költöztethetik ki az embereket. Ezen épüle-
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Hozzátette, hogy a törvényben szereplı idıpontok sürgetıek, 30
napot kaptak ezen tulajdonrendezésre, azonban a hivatal kért
még 30 napot, hogy a tárgyalások befejezıdhessenek.
Gellai József megköszönte a választ. Teljesen egyetértett azzal, hogy volt egy kis háborgás, amelynek az alapja az információ hiánya. Az információ áramlás az önkormányzat oldaláról
nem történt meg.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy nem létezı megállapodásról
nem lehet tájékoztatást adni.
Dr. Valach Béla véleménye az volt, hogy valóban egy kicsit lehetett volna bizonyos dolgokat kiszivárogtatni, mégpedig azt,
hogy az egyháznak mégis milyen a hozzáállása. Ha megtörténik,
akkor nyugodtabban fogadta volna a dolgot a lakosság. Azonban
dicséretesnek tartotta, hogy a református egyház nagyon józanul méri fel a lehetıségeit.
Gellai József úgy véli, hogy az igazgatónak kellett volna tájékoztatnia a pedagógusokat. Ha meg annyira titkos, akkor zárt
ülést kellett volna megszavaztatni a tárgyalására. Ha pedig
nem titkos, akkor miért nem avattuk be az érintett pedagógusokat.
Sipos Tas Töhötöm ismertette, hogy az igazgatónıt tájékoztatta
errıl, azonban senki nem kereste fel sem ıt, sem pedig az
igazgatónıt ezzel kapcsolatos kérdéseivel.
Jenei Bálint szerinte ott történt hibás lépés, amikor a közvélemény nem lett kellıen tájékoztatva arról, hogy az egyház mit
akar.
Sipos Tas Töhötöm hozzátette, hogy amíg nincs meg, hogy mire
van lehetıség, addig nem lehet informálni. Azonban a Szóbeszédben jelent meg cikk arról, hogy az egyháznak milyen elképzelései vannak.
Dr. Kovács Béla felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselıtestületi ülés meghívói mindenki elıtt ott vannak, amelyen
szerepelnek a napirendi pontok, továbbá a város területén több
helyen találhatók értesítések erre vonatkozóan. Itt a lehetısége annak, hogy elmondja mindegyik fél a véleményét, így nem
lát kivetnivalót egyik oldal megközelítésében sem.
Véleménye szerint azért felfokozott a hangulat, mert valószínőleg két dolog egybemosódik. Ennek egybe is kell mosódnia, az
egyik az egyházi ingatlanok tulajdonjoga, a másik, amely átfe-

- 191 désben van az, hogy azon ingatlanok iskolák voltak.
Egyenlıre a tulajdonviszonyokban kellene dönteni, ami egyértelmő, és utána jöhetne egy újabb összeülés, ahol pontosítanák
mit is akar a város, az egyház. De ezt jelen pillanatban nem
tudjuk eldönteni.
Dr. Frankó Károly a vita lezárásaként javasolta a képviselıtestületnek, hogy a megállapodás tervezetet fogadja el.
A képviselı-testület 16 szavazattal, egy ellenszavazattal a
megállapodást elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101./1992./V.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Református
Egyházzal kötendı megállapodás-tervezetet elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást kösse
meg.
Megállapodás
mely létrejött egyrészt Gyomaendrıd Város Önkormányzat (képviseli: dr. Frankó Károly polgármester),
mint kezelı, másrészrıl a Gyomaendrıdi Református
Lelkészi Hivatal (képviseli: Sipos Tas Töhötöm református lelkész), mint leendı tulajdonos között az
alábbi napon és feltételek mellett.
1./ Fent megjelölt felek az 1991. évi XXXII. tv.
rendelkezéseire tekintettel az egyházi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére az alábbi feltételekkel megállapodnak.
2./

Amennyiben az iskolai oktatás beindítására reális lehetıség lesz, az egyház használatba kívánja venni
a./ Kisréti u. 27. (338. hrsz.)
1993. augusztus 1.
Az oktatást átveszi az egyház, így a
gyermekek elhelyezése megoldott.
b./

Rákóczi u. 19. (171. hrsz.)
2002. január 1.
A zenei oktatást az önkormányzat más, felszabaduló helyiségeiben helyezi el.

c./

2 db lakás (Hısök útja 40. szám alatti lakások helyett)

- 192 1995. január 1.
d./

Fı út 171. (25. hrsz. a mellette lévı lakással együtt)
2000. augusztus 1.
Jelenleg üres, tehát elhelyezési igény nem
merül fel.

3./

Pénzbeni kártalanítás ellenében az önkormányzat
javára az egyház az alábbi ingatlanok tulajdonjogának megszerzésérıl lemond.
a./ Kisréti u. 36. sz. (250. hrsz.)
b./ Hısök útja 45-47. (1591. hrsz.)

4./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy a 2. pontban megjelölt ingatlanokat a meghatározott idıpontban - igény esetén késıbbi idıpontban - az egyház rendelkezésére bocsátja.

5./

A megállapodás 3. pontjában szereplı ingatlanok
tulajdonjogának rendezésére Gyomaendrıd Város
Önkormányzata az 1991. évi XXXII. tv. 2. és 14.
§-ában foglaltak alapján az állami költségvetésbıl 10.000.000.- Ft-ot igényel.

6./

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

7./

A felek a megállapodást, mint akartunkkal mindenben egyezıt az alanti napon és helyen saját
kezőleg aláírták.

Gyomaendrıd, 1992. ............hó .....nap
Sipos Tas Töhötöm
református lelkész

dr. Frankó Károly
polgármester

Határidı: 1992. május 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly a testületi ülést a kiadott anyag szerinti
sorrendben folytatta. Ennek megfelelıen a bejelentéssel kapcsolatban felkérte Csorba Csaba jegyzıt, mondja el szóbeli kiegészítését.
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Csorba Csaba ismertette, hogy a képviselı-testület megalkotta
február 25-én az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének emelésérıl szóló rendeletét. Ezt a rendeletet jelenleg nem
alkalmazzuk, nem is kerül bevezetésre a köztársasági megbízott
jelzése miatt. Az átmeneti rendelkezést, ami jelenleg érvényben van, figyelmen kívül hagytam.
Egy 50 %-os mértékő lakbéremelésre van lehetıség. Azonban ennek az a hátránya, hogy azoknak, akik eddig is minimális lakbért fizettek, ezentúl sem lesz lehetıség a lakbérét megemelni. Semmiféle komfortfokozatba vagy övezeti besorolásba nem
illik bele. Abban az esetben, ha a testület 50 %-os lakbérövezeti besorolás mellett dönt, akkor ezt a rendeletet felül kell
vizsgálni. Visszautalva arra a koncepcióra, amit a kormány
terjeszt az országgyőlés elé, ott sincs meghatározva, hogy ez
szabad megállapodás tárgyát képezi-e majd, vagy pedig ez a
bérleti díj nem haladhatja meg a jelenlegi lakbér kétszeresét.
Jelenleg a testület elıtt áll a döntés.
Az a felújítás ütemterv, amit a múlt testületi ülésen elfogadott a testület, a régi lakbérekre épül. A GYOMASZOLG Kft. éppen azért tette meg úgy az elıterjesztés, mert akkor már közölték, hogy a rendelet jogszabálysértı.
Amennyiben a testület nem fogadja el a köztársasági megbízott
észrevételét, úgy az az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Az Alkotmánybíróság azonban a köztársasági megbízottnak fog helyt
adni. Addig, amíg az Alkotmánybírósági döntés meg nem születik, nincs értelme ezt a rendeletet alkalmazni.
Dr. Valach Béla tehát két lehetıség van. Vagy visszavonjuk a
rendeletet és nem hozunk új rendeletet, vagy pedig visszavonjuk és 50 %-kal megemeljük a lakások kb. egyharmadának a lakbérét, tehát egy új rendeletet alkotunk.
Hangya Lajosné véleménye szerint vissza kell vonni a rendeletet, mert a testület így csak azokat lakbéreket tudja majd
megemelni, amelyek amúgy is magasak, ahol meg indokolt lenne a
lakbéremelés nem tud mit
lépni.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy az
elıterjesztésben szereplı elsı rendelet-tervezetet fogadják
el.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag - 17 szavazat-
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25./1992./
/KT számú rendeletét
Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti
díjának megállapításáról
1.

§

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 7/1992./III.05./KT.
számú rendeletét visszavonja, mert az jogszabálysértı.
2.

§

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gyomaendrıd, 1992. május 12.
dr. Frankó Károly sk.
polgármester

Csorba Csaba sk.
j e g y z ı

Dr. Frankó Károly polgármester a testületi ülést a Kulturális
Bizottság elıterjesztéseivel folytatta, az elsı a 2. sz. Általános Iskola igazgatói állásának betöltése.
Az igazgatói állást meghirdették, de senki nem jelentkezett.
Ezért a bizottság javasolja, hogy Farkas Istvánnét bízzák meg
az igazgatói feladatok ellátásával az 1992/93-es tanévre is.
Javasolta a képviselı-testületnek, hogy a bizottság javaslatát
fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102./1992./V.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. évi
LXV. törvény II. fejezet 10. § b. pontjában biztosított jogkörénél fogva, tekintettel a
2/1992.(III.4.)MKM rendeletének 13. §-ára megbízza
(szül.: Iványi Eszter, Endrıd,
1938. október 4. anyja neve: Juhász Gizella,
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Iskola igazgatói teendıinek ellátásával az 1992/93as tanévre, 1992. augusztus 1-tıl, 1993. július 31ig.
A megbízott igazgató javadalmazását a jelenlegi
alapbére meghagyásával, továbbá 3.300.- FT/hó vezetıi pótlékkal állapítja meg.
A képviselı-testület a rendeletben foglaltak szerint
az 1993/94-es tanévre megismétli a pályázati felhívást.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Farkas Istvánné megköszönte a bizalmat.
Dr. Frankó Károly a 3. sz. Általános Iskola kisegítı tagozatának áthelyezésérıl szóló elıterjesztéssel folytatta az ülést.
Elmondta, hogy az elıterjesztés tartalmazza azokat a feljegyzéseket, amelyek az iskola állagának vizsgálatáról készültek.
Kérte a hozzászólásokat.
Gellai József kérése az volt, hogy az elıterjesztésben javít-ra.
sák ki a kisegítı szót
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
határozati javaslatot az elhangzott módosítással fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103./1992./V.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelölte a Fı
út 5. szám alatti épületet a 3. sz. Általános Iskola
speciális tagozata számára.
Megbízza a polgármestert, hogy az átalakítási munkálatok költségvetését készítesse el, és tájékoztassa
a testületet.
A költségkihatások fedezetének biztosításáról a testület a késıbbiekben dönt.
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Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly rátért a következı elıterjesztésre, amely az
ifjúsági tagozat szervezését veti fel Gyomaendrıdön. Véleménye
az volt, hogy ez egy olyan súlyos gond, amelyet mindenféleképpen meg kell oldani a városban.
Ennek megfelelıen javasolta a képviselı-testületnek, hogy a
határozati javaslatot fogadják el, mely szerint a 2. sz. Általános Iskola szervezze meg az ifjúsági tagozatot az 1992/93-as
tanévre.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104./1992./V.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a 2.
sz. Általános Iskolát, hogy az 1992/93-as tanévre
szervezze meg az ifjúsági tagozatot.
A képviselı-testület a költségkihatások fedezetéül
166.000.- Ft-ot a tartalék alapból kijelöl.
Határidı: 1992. szeptember 1.
Felelıs : dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök
Dr. Frankó Károly a következı elıterjesztés a 617. sz. Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola dévaványai kihelyezett osztályainak indításával kapcsolatos. A bizottság megtárgyalta, s javasolta a testületnek, mőködjön együtt a
dévaványai önkormányzattal ennek a kihelyezett tagozatnak a
létrehozásában.
Jenei Bálint érdeklıdött a felıl, hogy ez a tanuló létszámot
csökkenti e?
R. Nagy János iskolaigazgató ismertette, hogy a bútorasztalos,
valamint a nıi ruha készítı szakmákban túljelentkezés volt,
ennek ellensúlyozására jönne létre.
Dr. Valach Béla érdeklıdött az igazgató úrtól, hogy ı támogat-
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R. Nagy János válaszában elmondta, hogy tulajdonképpen azért
indultak el.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy határozati javaslatot fogadja el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105./1992./V.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kész együttmőködni a dévaványai önkormányattal, a 617. sz. Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola kihelyezett tagozatának létrehozásában.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy
az együttmőködési szerzıdést készítesse el, és errıl
tájékoztassa a testületet.
Határidı: 1992. június 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly az öregszılıi és a Szabadság úti óvoda nyári
nyitva tartásának szüneteltetésével kapcsolatban van a Kulturális Bizottságnak egy elıterjesztése. A bizottság javaslata
az, hogy engedélyezze a testület az említett két óvoda szüneteltetését június 29. és augusztus 24. között.
A polgármester javasolta a képviselı-testületnek, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106./1992./V.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a
Szabadság úti és az Öregszılıben lévı óvoda szüneteltetését június 29. és augusztus 24. között.
Határidı: 1992. június 29.
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Dr. Frankó Károly áttért Cs. Szabó István kérelmére, aki G.
Nagy László volt gyomai lakos emlékét szeretné ha megörökítenék jegyzıkönyvben, a jelenlegi szülıotthon épületét ı építette. Továbbá szeretné, ha az épület falán lévı táblát védetté
nyilvánítanák. A Kulturális Bizottság javaslata az, hogy tegyen eleget a testület ennek a kérelemnek.
Javasolta a képviselı-testületnek, fogadja el a bizottsági javaslatot.
A javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107./1992./V.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Cs. Szabó István kérésének helyt ad.
A képviselı-testület G. Nagy László emlékének adózva
az általa épített Hısök útja 57. szám alatti épület
falán elhelyezett emléktáblát az épület fennállásáig
eredeti helyén megırzi.
A képviselı-testület egyben felkéri a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, vizsgálja meg az épület védetté nyilvánításának lehetıségét.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
dr. Valach Béla bizottsági elnök
Dr. Frankó Károly ismertette, hogy az építéshatósági csoport
elıterjesztést készített a beruházási, felújítási munkákkal
kapcsolatban. Kérte a testület ezzel kapcsolatos állásfoglalását.
Dr. Valach Béla elmondta, hogy a bizottság saját keretein belül gazdálkodva átcsoportosítások engedélyezését szeretné kérni a testülettıl.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az átcsoportosításokat engedélyezze a bizottságnak.
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A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108./1992./V.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elıterjesztés alapján a feladatok közötti pénzeszköz átcsoportosításával egyetért.
Utasítja a jegyzıt az 1992. évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Dr. Frankó Károly ezek után ismertette a lakosság kérelmére
írt elıterjesztés, amely a TEQUILA DISCo környezetében, a 46os közút melletti járdaépítést és közvilágítási hálózat bıvítést tart szükségesnek. Elvben kell ehhez hozzájárulnia a testületnek, a kivitelezés 1993-ban történne meg.
Azért is szükséges, mivel azt a discot nem szeretnénk megszüntetni, mivel elvonta a fiatalokat a ligetbıl, azonban nagyon
sok gondot okoz a fiatalok hazamenetele. Véleménye szerint a
testületnek ezt fel kell vállalnia.
Szeretı Béla véleménye szerint Andor Károllyal megállapodást
kell kötni, amelyben garanciát kell kérni arra, hogy ezt a
discot mondjuk két év múlva nem fogja bezárni. Kérné a testülettıl, hogy foglalkozzanak ezzel a gondolattal, de Andor Károly nyilatkozatát fontosnak tartaná ez ügyben.
Dr. Valach Béla egyetért abban, hogy majd százalékosan, vagy
valahogyan meg kell egyezni Andor Károllyal. Felhívta azonban
a testület figyelmét, hogy jelen pillanatban csak egy elvi
döntést kell hoznia a testületnek.
Jenei Bálint támogatta azt, hogy hozzanak egy olyan elvi döntést, hogy ezzel kapcsolatos tervezıi munka elıkészítését, illetve a vállalkozókkal való egyeztetést le kell bonyolítani, s
ezek ismeretében döntsön a testület. A határozati javaslatban
hibaként vetette fel, hogy a Pénzügyi Bizottság a beruházások
fedezete pénzügyi forrásának kijelölésére tegyen javaslatot.
Ez nem lehetséges, a bizottságnak erre nincs kompetenciája.
Csorba Csaba helyesbítette, miszerint a tervezési költségek
fedezete pénzügyi forrásának kijelölésére tegyen a bizottság
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Hunya Lajos támogatta ennek a dolognak 1993-ra történı megvalósulását.
Dr. Frankó Károly javasolta a képviselı-testületnek, hogy elviekben járuljon hozzá ehhez.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109./1992./V.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a beruházások szükségszerőségével.
A közvilágítás és járda kiépítést felvállalja az
alábbi ütemezésben: 1992. évben tervezési munkák,
1993-ban kivitelezés.
A képviselı-testület utasítja a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottságot, hogy a tervezési költségek fedezete pénzügyi forrásának kijelölésére tegyen javaslatot.
Továbbá utasítja a polgármestert, hogy az érintett
vállalkozókat keresse meg a közmő építésének hozzájárulása végett.
A testület az 1993. évi kivitelezés feltételeként
meghatározza a vállalkozók hozzájárulási megfizetését.
Határidı: folyamatos
Felelıs : Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság
Dr. Frankó Károly a PECTEN Kft. április 16-i megbeszélésérıl
szóló tájékoztatással folytatta a testületi ülést. Elmondta,
hogy két alternatíva van az önkormányzat részére a törzsbetét
emelésére. Az egyik az, hogy a pótbefizetés értékében oda adná
az önkormányzat azt a területet, ahova a PECTEN Kft. a vásárcsarnokot kívánja építeni. A mási alternatíva az, hogy a szóban forgó összeget befizeti, s a kért földterület egy újabb
egyezkedés tárgya lesz.
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hivatal fogja ezeket a földmunkákat elvégezni.
Ha ez nem történik meg, akkor a vásárcsarnok felépítése után a
kft. jogosan kérhetné az önkormányzattól, hogy azt a területet
rendezze el.
Szeretı Béla a bejelentés 2./ pontjának, 3. sorával kapcsolatban egy hibát vetett fel, mégpedig azt, hogy a nyereségösszeg
szót fel kell cserélni a veszteségösszeg szóval.
Érdeklıdött a felıl, hogy a kft.-nél felügyelı bizottság, vagy
pedig könyvszakértı mőködik?
Miután a válasz az volt, hogy könyvszakértı, így felvetette,
hogy az önkormányzatnak szakértıi véleményt kellene kérni a
veszteség okáról azért, hogy tisztán lásson a képviselıtestület.
Ha esetleg oda adjuk a kft. számára ezt a területet, nem kerül
pénzbe, azonban utána mi a garancia arra, hogy ez nem egy folyamat. Tehát ez a beruházás elkészül, de nem hozza meg a várt
mutatókat, s esetleg egy újabb törzstıke emelést kell végrehajtani.
Kruchió Lajos elmondta, hogy ez a vállalkozás három hónapra
vetítve nyereséges volt, de a fıkönyvelını nem tudta megmondani, hogy mennyit kellene rászámolni a felvett hitelbıl, amit a
benzinkút építésével kapcsolatban vettek fel. A három havi
üzemelési költséget egész évi arányosan számítandó hitellel
terhelték le. Ha kft. továbbra is magas törlesztési összeggel
számol és terheli le gazdálkodását, akkor megint veszteséges
lesz.
Dr. Valach Béla javasolta, hogy a kft.-vel kapcsolatos dolgokat zárt ülésen tárgyalják meg.
Csorba Csaba csatlakozott dr. Valach Bélához, ugyanis ezt a
kérdést csak úgy lehet megtárgyalni, ha a kft. adatai részletesen elıttünk vannak. Ez egy gazdasági vállalkozás belsı
ügye, amelyet a nyilvánosságnak nem kell ismernie. Szintén
kérte a zárt ülés megszavaztatását.
Dr. Frankó Károly polgármester a PECTEN Kft.-vel kapcsolatos
elıterjesztést javasolta a testületnek zárt ülésen való megvitatását, figyelembe véve dr. Valach Béla képviselı úr javaslatát.
A testület 15 tagja egyetértett a zárt ülésen való tárgyalással, két fı tartózkodott.
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Ennek megfelelıen a képviselı-testület a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110./1992./V.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
gazdálkodásáról Kruchió Lajos képviselı által készített elıterjesztés megvitatását elnapolta.
Az elıterjesztést 1992. május 21-én, rendkívüli ülés
keretében tárgyalja meg.
A testület utasítja a polgármestert, hogy az ülést
hívja össze.
Határidı: 1992. május 21.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozat kihirdetése után a testület a zárt ülés tartásától
eltekintett, az ülés interpellációk, bejelentések megtételével
folytatódott.
Dr. Frankó Károly ismertette a MCV vezérigazgatójától kapott
levelet az állomás nevének megváltoztatásával kapcsolatban.
Tisztelt Frankó Úr!
Gyoma vasútállomás nevének megváltoztatására vonatkozó javaslatát megvizsgáltuk.
Tájékoztatjuk, hogy a 71/1989./VII.4./ MT. rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevekrıl 4. § (1) bekezdés a.)
pontja értelmében a vasútállomások nevének megállapítása, illetve megváltoztatása a tárcaközi Földrajzi név Bizottság hatáskörébe tartozik.
A Földrajzi név Bizottság útmutatásával és egyetértésével a
MCV vezérigazgatója szabályozta az állomásnevek megállapításának és módosításának elveit. Ezek szerin:
-

törekedni kell az egyszerő, összetétel nélküli nevek kialakítására;
- elınyben kell részesíteni a helyi jellegzetességő neveket;
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kialakult vagy eredeti neveket;
- kerülni kell a jellegtelen, felesleges tagokat tartalmazó, külön vagy kötıjellel írt nevek (alsó, felsı, külsı
stb.) használatát;
- nem alkalmazhatók a bizonytalan helyesírású, más állomásnévvel összekeverhetı, nyelvhelyességi gondokat jelentı nevek;
- nem kell átvenni a települések összevonása során kialakított új településneveket;
- az azonos közigazgatási területen létesülı új vasútállomás nevének kialakításánál nem használható elıtagként a
közigazgatási egység neve.
Az elıbbiek figyelembevételével nem látjuk indokoltnak Gyoma
állomás nevének módosítását, mivel egyszerő, mással nem keverhetı, történelmi jelentısége van, és vasútvonal kezdıpontja.
Véleményünk szerint az egyesített városnak nem szabad korábbi
jellegzetességeit eltüntetnie. úgy a Kner Nyomda Gyomán, az
ENCI Cipıgyár és a csendırsortőz Enrıdön volt.
Tájékoztatjuk, hogy Bátonyterenye város esetében is megmaradt
a vasútállomás Kisterenye és Nagybátony néven, és több tucat
olyan állomásnév van, amely nem követte a közigazgatási változásokat.
Tekintettel arra, hogy a névváltoztatás kérdésében a Földrajzi
név Bizottság dönt, kérelmüket ezen levelünk másolatával oda
továbbítottuk.

A képviselı-testület ezt a tájékoztatást tudomásul vette.
Ezek után ismertette, hogy sok visszajelzés érkezett a lakosságtól, mely szerint nem értenek egyet a 10 és 40 %-os útépítési támogatásokkal. úgy érzik, rendkívül hátrányos helyzetben
vannak, hiszen senki nem tudja megmondani nekik, hogy ott mikor vezetik a szennyvizet. Nagyon idıs ember igényelné a kövesutat az utcájukban.
Konkrét példa a Mikszáth utcai emberek útépítési kérelme. A
27. számtól lakók 20.000.- Ft-ot fizettek be e célból. Ez nem
kis pénz. Az egész 1.000.000.- Ft-ba kerülne. úgy gondolják,
hogy a szennyvizet esetleg útbontás nélkül is el lehetne vezetni.
Hangya Lajosné tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a lakáshitelek kamatnövekedésének ellentételezésére ez évben is
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határideje május 31.
Illetve elmondta, hogy a motormúzeum május 1-tıl ismételten
megnyitotta kapuit, mely megérné a népszerősítést.
Továbbá felvetette, hogy a nem képviselı bizottsági tagok
költségtérítésének eddigi gyakorlatát felül kell vizsgálni.
Gellai József megköszönte, hogy a hivatal a lakosságot informáló plakátokon a testületi ülés napirendi pontjait is feltüntette.
Ismertette, hogy május 29-én a Déryné Mővelıdési Házban dr.
Gellai Imre a Kisréti Gyógyszállóval kapcsolatban elıadást
tart. Erre szeretettel várnak minden érdeklıdıt.
A gyógyszálló építésének a területén az ÁFÉSZ-nak van egy 1
hektáros területe. Erre a területre is szükség lenne a szálló
építésénél. Javasolta, hogy a testület hozzon egy olyan határozatot, hogy ezt a területet meg kívánja vásárolni az ÁFÉSZtól, abban az esetben ha a gyógyszálló építéséhez szükséges
területet a kárpótlási hivatal az önkormányzat tulajdonába adja. Állítólag ez a terület eladó.
Csorba Csaba véleménye az volt, annyi mindentıl függ, hogy ezt
a területet meg lehessen vásárolni, így ennek az elvi döntésnek különösebb jelentısége nincs.
Dr. Valach Béla hozzátette, hogy a vásárlási szándék kifejezésének nincs akadálya.
Dr. Frankó Károly elmondta, hogy addig nem lehet beszélni a
Kisréti Gyógyszálló Alapítvánnyal, míg a körülmények nem tisztázottak.
Ezek után kérte a képviselı-testületet, hogy állásfoglalásukkal bízzák meg a polgármestert az ÁFÉSZ-szal való tárgyalás
során a terület megvásárlására irányuló szándék kifejezésére.
Dr. Valach Béla kérte a képviselı-testületet, hogy járuljon
hozzá
felvételéhez a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottságba.
Dr. Farkas Zoltán szintén kéréssel fordult a testület felé,
mégpedig
felvételét kérte a Kulturális, oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságba nem
képviselı bizottsági tagként.
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két bizottsági elnök kérését teljesítsék.

A képviselı-testület a két javaslatot egyhangúlag - 18 szavazattal - elfogadta és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26./1992./
/számú rendeletét
A Képviselı-testület és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 7/1991./IX.19./számú rendelete
6. számú melléklete módosításáról
1.

§

A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./ számú rendelet 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.
Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság

Dr. Valach Béla

elnök

Gellai József
Hunya Lajos
Jenei Bálint
Knapcsek Béla
Kruchió Lajos

bizottsági
bizottsági
bizottsági
bizottsági
bizottsági
2.

tag
tag
tag
tag
tag

§

Kulturális, oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság

Dr. Farkas Zoltán

elnök

Balázs Imre
Hornok Lajosné
Martinák Csaba
Dr. Kovács Béla

bizottsági
bizottsági
bizottsági
bizottsági

tag
tag
tag
tag
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Dr. Csoma Antalné
Kovács Gábor
Ladányi Gáborné
Iványi László

nem
nem
nem
nem

képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

bizottsági
bizottsági
bizottsági
bizottsági

tag
tag
tag
tag

3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gyomaendrıd, 1992. május 12.

dr. Frankó Károly sk.
polgármester

Csorba Csaba sk.
j e g y z ı

Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a megjelenést, az
ülést bezárta.
K.

m.

f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Hunya Lajos
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı

