Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1993.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1993. október
12-i ülésérıl.

Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Dr. Farkas Zoltán alpolgármester.
Balázs Imre, Hangya Lajosné, Hunya Lajos, Hornok Lajosné, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla, képviselık.
Csorba Csaba jegyzı, Balogh Károlyné, Gyuricza
Máté, Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné, Nagy Mária, Timárné Binges Irén csoportvezetık, Megyeri László fımunkatárs, Szujó
Györgyné kirendeltségvezetı.
Kertes Imre a Széchenyi Vadász Társaság elnöke,
Villányi Attila a Béke Vadásztársaság megbízott
elnöke az elsı napirendi pont tárgyalásánál
hozzászólási és tárgyalási joggal.
Fagyas Mátyásné az endrıdi Szabó Ipari Szövetkezet elnöke a szövetkezet kérelmének elbírálásánál hozzászólási és tárgyalási joggal. Dávid
Mátyásné vállalkozó kérelmének elbírálásánál
hozzászólási és tárgyalási joggal.
Nagy Pál a GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatója, Kóris György rendırtiszt . Oktatási intézmények vezetıi, pártok képviselıi, a sajtó képviselıi, érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a tisztelt képviselıket, a hivatal dolgozóit, valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy a képviselı-testület 13 fıvel határozatképes. Indokoltan hiányzott Gellai József alpolgármester és Bátori Gyula képviselı. Jenei Bálint képviselı jelezte, hogy késıbb fog
érkezni. Pocsaji Zsolt és Hornok Béláné képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte
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dr. Koleszár József és Hornok Lajosné képviselıket.
A napirendek tárgyalása elıtt az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl kívánt szólni.
-Október 1-3-ig a városi delegáció tagjai a Nagyenyed Város
Polgármesterétıl kapott meghívásnak tettek eleget. A testvérvárosi kapcsolat kialakítása eredményes volt, a két város polgármestere aláírta a testvérvárosi szerzıdést. Gyomaendrıd város részére jelentıs eseménynek számít, mivel a városnak még
nem volt testvérvárosi kapcsolata. Ennek kapcsán az október
21-23-ig tartó Bethlen Napokra meghívták Nagyenyed Város Szenátorait, a város Polgármesterét és a két parlamenti képviselıt. Itt kívánta még elmondani, hogy ebbıl az alkalomból október 23-án délelıtt 11 órakor ünnepi testületi ülést rendeznek
a vendégek tiszteletére, amelyre tisztelettel meghívja a Képviselı-testület tagjait.
-Bizottsági üléseken vett részt
-Ismét átadásra került a városi sportcsarnok.
Beszámoló után javaslatot tett az ülés napirendjére. Kérte,
hogy Dávid Mátyásné vállalkozó kérelmét vitasa meg a testület
elsıként, miután a vállalkozó jelezte, hogy más elfoglaltsága
miatt szeretne eltávozni.
A Képviselı-testület a kérelemnek helyt adott és 12 fı igen
szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
1./ Hısök tere 7. sz. alatti iskolaépület értékesítése.
2./ Tájékoztató a gyomaendrıdi Vadásztársaságokról
3./ Beszámoló a városi Földrendezı Bizottság
munkájáról
4./ Bejelentések

Határidı: azonnal
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A tárgyalás megkezdése elıtt a polgármester más elfoglaltságára hivatkozva, felkérte dr. Farkas Zoltán alpolgármestert az
ülés további vezetésére.
Hısök tere 7. szám alatti iskolaépület értékesítése
Dr.Farkas Zoltán alpolgármester tájékoztatta a testületet, miszerint a kiírt pályázatra egy pályázat érkezett. Dávid
Mátyásné gyomaendrıdi vállalkozó a meghirdetett ingatlanért
1,5 millió Ft-ot ajánlott fel. Az ingatlanban bútorértékesítést kíván folytatni. A Pénzügyi Bizottság ülésén a témával
kapcsolatosan többféle vélemény alakult ki. Többek között,
hogy az értékesítésre kijelölt iskola még ma is mőködik és
nincs olyan leromlott állapotban, hogy az értékesítésén kellene vitatkozni. Javasolta, hogy az épület bérlemény formájában
kerüljön odaadásra. Ezzel kapcsolatosan kérte a képviselık
véleményét.
Hunya Lajos képviselı javasolta, hogy hallgassák meg az érintett iskola igazgatójának véleményét.
Ladányi Gáborné 3.sz. Általános Iskola igazgatója elmondta,
hogy az idei tanévben még használják az iskolát. A vállalkozó
ígéretet tett arra, hogy amennyiben az ingatlan a tulajdonába
kerül két tantermet továbbra is az iskola rendelkezésére
bocsájt. A két speciális osztályt az MHSZ által használt épületben szeretnék elhelyezni. Ahhoz azonban, hogy az értékesítésre szánt épületbıl végleg ki tudjon költözni az iskola, az
endrıdi bölcsıde és a 3.sz. Ált. Iskola kollégiumának átalakítási munkálataira készített költségvetést a képviselıtestületnek el kell fogadni.
Dr. Kulcsár László képviselı elmondta, hogy a szakemberek
4.000.000 forintra értékelték az ingatlan eladási árát. Véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy most egy jó
épületet elad a város 1,5 millió forintért ezzel szemben egy
rosszabb állapotban lévı épület felújítására 5 millió forintot
kellene költeni. Távlatokban gondolkodva ez semmiképpen nem
elırelátó elhatározásra vallana. Egyetért az alpolgármester úr
javaslatával, miszerint az épületet bérlemény formájában adják
oda a vállalkozónak.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke hiányosnak véli az
elıterjesztésben szereplı, a vállalkozó által felkínált 1,5
millió forintot. Nem tudni hogy bruttó vagy nettó árról van
szó.
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Dr. Kovács Béla képviselı soros összefüggést kell felfedezni
az endrıdi bölcsıde illetve a 3.sz. Ált.Iskola kollégiumának
átalakítása és az iskolaépület eladása között. Városképi szempontból sem mindegy, hogy eladás kerül az épület, vagy csak
bérlemény formájában kerül odaadásra.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester megkérdezte Dávid Mátyásné
vállalkozót, hogy bérleti formában fenntartja -e az épületre
vonatkozó igényét.
Dávid Mátyásné vállalkozó elmondta, a bérleti forma számára
nem megfelelı, mivel a tevékenység folytatásához hitelfelvételre lesz szüksége és hitelt csak abban az esetben kap, ha az
ingatlan tulajdonjogával rendelkezik. Ha azonban a testület
úgy dönt, hogy részére az épületet az általa felajánlott áron
eladja, igéretet tesz arra, miszerint az iskola részére továbbra is biztosítja a két tanterem használatát.
Csorba Csaba jegyzı a Szeretı képviselı úr által felvetett
hiányoságra válaszképpen elmondta, a 1,5 millió forint ÁFA köteles, tehát bruttó összegként értendı.
Dávid Mátyásné vállalkozó a felvetésre reagálva elmondta,hogy
az általa felajánlott vételárat
ÁFA nélkül tehát nettó összegként gondolta.
Jenei László gyomaendrıdi vállalkozó véleménye szerint a vállalkozó által felajánlott 1,5 millió forintot reális összegnek
tartja, figyelembe kell venni, hogy régi épületrıl van szó és
ahhoz, hogy az épület üzemképes legyen a vállalkozónak még
milliós nagyságrendő összeget kell költeni. Tekintettel arra,
hogy ma az ingatlanoknak nem nagy piaca van, és ha mégis akad
vállalkozó ingatlan vásárlásra, talán ezt a lehetıséget nem
szabadna elszalasztani.
/ Jenei Bálint
száma 14 fı /

képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık

Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a vita lezárásaként javasolta
a testületnek a határozati javaslatot elfogadni.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/1993./X.12./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dávid
Mátyásné vállalkozó pályázati beadványában felkínált 1.500.000- Ft + ÁFA vételár ajánlatát
elfogadja és részére eladja a tulajdonát képezı
7142. számú tulajdoni lapon nyilvántartott,
6023 hrsz-on felvett 1159 m2 területő
Gyomaendrıd Hısök tere 7. szám alatti iskola
ingatlanát.
A Képviselı-testület megbízza a Polgármester
urat az adásvételi szerzıdés, illetve az épület
kiürítésével kapcsolatos megállapodások megkötésével.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Határidı: 1993. november 30.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester kérte a képviselı-testület
tagjait a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok
végrehajtásáról készült jelentést vitassák meg, és a kért határidı hosszabbításokat fogadják el.
A Képviselı-testület a jelentést egyhangúlag elfogadta és az
alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
8/1993.I.28./,82/1993./IV.15./,83/1993./IV.15./
148/1993./VI.15./,
170/1993./VII.6./,174/1993./VII.6./
175/1993./VII.6./,180/1993./VI.6./193/1993./VII
.6./, 194/1993./VII.6./
199/1993./VII.6./,203/1993./VIII.10./
213/1993./IX.7./,228/1993./IX.7./233/1993./IX./
245/1993./IX.7./,246/1993./IX.7./,247/1993./IX.
7./
248/1993./IX.7./,249/1993./IX.7./
250/1993./IX.7./,252/1993./IX.7./
254/1993./IX.7./számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
a 136/1993./VI.8./számú határozat határidejét
1993.december 31-ig
a 154/1993./VI.15./számú határozat határidejét
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1993. október 30-ig
a 186/1993./VII.6./számú határozat határidejét
1993. november 15-ig
és a 192/1993./VII.6./számú határozat határidejét 1993.október 30-ig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
/ Martinák Csaba képviselı távozott a jelenlévı képviselık
száma 13 fı /
Tájékoztató a gyomaendrıdi Vadásztársaságokról
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat mőködése óta elıször került sor beszámólóra a Vadásztársaságok részérıl. Megkérdezte a jelenlévı Vadásztársaságok elnökeit kívánják-e az írásos beszámolót szóban kiegészíteni.
Kertes Imre a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke kéréssel fordult a Földrendezı Bizottság felé. Elmondta, hogy a vadásztársaságnak komoly gondokat okoz a föld-privatizáció menete. Mivel a föld-privatizáció nincs törvényileg szabályozva,
a kárpótlás során visszaigényelt földek tulajdonosi nincsenek
tekintettel a vadásztársaság által mővelt földekre. A vadásztársaságok által bérelt földeken lévı termést idı elıtt betakarítják és ezzel komoly károkat okoznak. A vadásztársaság a
termények betakarítását október 31. és január 1. között szokta
elvégezni. Ezért arra szeretnék kérni a Földrendezı Bizottságot, hogy hívják fel a földtulajdonosok figyelmét, a még ki
nem osztott földek esetében vegyék figyelembe a vadásztársaságok betakarítási idıszakát.
Hunya Lajos képviselı és mint a Földrendezı Bizottság alelnöke. A vadásztársaság elnökének kérésére reagálva elmondta, a
termelıszövetkezeteknél december 31. volt a gazdasági év vége.
Ahhoz, hogy az új földtulajdonosok az ısziszántást el tudják
végezni, az ıszibúzát el tudják vetni, október 1-ig a földeket át kell nekik adni.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elmondta, tény, hogy a
vadásztársaságok a földprivatizáció miatt nehéz helyzetbe kerültek . A Földrendezı Bizottságot a Képviselı-testület hozta
létre ezért a mőködésért a testület felelıs. Hivatalosan olyan
cselekedett nem történt amibıl a vadásztársaságnak kára származott volna. A Bizottságnak figyelembe kell venni, hogy a vadásztársaságok olyan földterületet is bérelnek ami termelésre
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nem igen alkalmas. Ennek az átmeneti állapotnak a megoldása a
testület feladata kell hogy legyen. A vadásztársaságokkal való
együttmőködésre a jövıben nagyobb figyelmet kell fordítani.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester több hozzászólás nem lévén
javasolta a testületnek, hogy a gyomaendrıdi vadásztársaságok
beszámolóját vegyék tudomásul. A Képviselı-testület kérje fel
a Földrendezı Bizottságot, hogy a még ki nem adott földek esetében vegyék figyelembe a vadásztársaságok kérését.
A Képviselı -testület a javaslatot egyhangú szavazással elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/1993./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Béke
Vadásztársaság, a Kırısmenti Vadásztársaság és
a Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
beszámólóját tudomásul veszi.
A Képviselı-testület felkéri a Földrendezı Bizottságot, hogy a még ki nem adott földek esetében vegyék figyelembe a vadásztársaságok kérését.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester visszaérkezett, az ülés vezetését átvette.

Tájékoztató a Földrendezı Bizottság munkájáról
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tájékoztatás megvitatását.
Dr. Kovács Béla képviselı aziránt érdeklıdött, milyen maffiózók vannak a városban és miben nyilvánult meg tevékenységük?
Van-e még elegendı föld a kárpótlásra jogosultak részére?
Hunya Lajos a Földrendezı Bizottság alelnöke hangsúlyozta,
hogy minden igénylınek jut föld. Véleménye szerint az egész
kárpótlás egy törvényes törvénytelenség.
Dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, vannak-e
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olyanok, akik a kárpótlás során több száz hold földet vásároltak?
Hunya Lajos a kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy ilyenek a
múltban is voltak. Elsısorban azok jutottak most több földhöz,
akiknek mind az elvett tulajdon miatt, mind pedig hadifogság
miatt is járt kárpótlási jegy.
Általában 20-25 ha földeket vettek az emberek.
Dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, volt e rá
példa, hogy felvásárolt kárpótlási jeggyel vettek földet?
Hunya Lajos válaszolva hangsúlyozta, hivatalosan minden föld
annak a nevére került, aki kárpótlásra jogosult volt.
Jenei Bálint képviselı hozzászólásában arra tért ki, miszerint
a kárpótlási kérelmek elbírálása, a kárpótlási jegyek kiadása
még nem zárult le, azonban a földek árverése megkezdıdött. Így
elıfordulhat, hogy azok, akiknek jó minıségő földtulajdona
volt, az árverezés során nem tudnak olyan földhöz jutni.
Hunya Lajos a felvetéssel egyetértett, ez a törvény egyik hiányosságának tudható be.
Természetesen azok jártak jól, akik korábban megkapták a kárpótlási jegyüket.
Hanyecz Margit a Kisgazdapárt Endrıdi Szervezetének titkára hozzászólása a jegyzıkönyvben szó szerint került rögzítésre elıljárójában kifogásolta, hogy az írásos anyagból nem kaptak,
így annak tartalmához érdemben nem tudnak hozzászólni.
A Kisgazdapárt nevében néhány észrevételt kívánt tenni.
Megszületett a kárpótlási törvény, hogy jó, nem jó, nem tehetünk róla. Azt, hogy mindenkinek jó legyen, senki nem várta,
hiszen mindenki kedvére tenni nem lehet.
Földrendezı Bizottság alakult. Én nem Földrendezı Bizottságról
beszélnék, hiszen Földrendezı Bizottság Endrıdön nem volt,
Hunya Lajos egyszemélyben intézte a dolgokat. Oszlács Pál nem
is jelentkezett a bizottságba; hogy, hogy nem mégis ott van.
Ugyanakkor mások jelentkeztek, mégsem lettek beválasztva. Dávid Miklós és Fülöp Lajos meg volt választva, de mint két bábu, azok semmit nem csináltak. Nekem az a véleményem lehet
sokmindent becsületesen és kevésbé becsületesen végezni. Az
elsı felvonás az volt, hogy a legjobb földeket Gyomán is és
Endrıdön is megszerezték nagyon korán - itt a Keselyősön,
Endrıdön pedig az ugaron - , zömmel azoknak juttatta a Földrendezı Bizottság tulajdonukba, akiknek nem is ott volt földje
- egy-két személytıl eltekintve. Az lett volna a menete ennek
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az egésznek, földhöz juttatásnak, hogy úgy meg voltak jelölve
a térképen azok a táblák, amelyek kárpótlásra ki voltak jelölve. Mindenki ennek birtokában, megbeszélte volna, hogy övé ott
volt, vagy annak közelében, és társulnak, akkor a földterület
egy részét birtokukba veszik. Nem így történt a dolog, mert
föl sem írták azokat a személyeket, hanem úgy ahogy azt Hunya
Lajos majdnem egyszemélyben jónak látott. Felírta azokat a
személyeket, akiket ı jó földhöz akart juttatni, ezek ezt szépen megkapták, a többi, akiket igazán megilletett volna ez a
föld, azok nem jutottak hozzá. Ez általános volt, nem egy
esetben történt meg. Nem írta fel, nem is vette fel a listára,
nem is engedte licitálni, amíg jegyet nem kapott.
Licitálás. Elıfordult, szemtanúja voltam, elıfordult, teljes
tudatlanságból az illetı nem tudta elıre fel kellett volna
iratkozni, odament és azt mondta már nem lehet felíratkozni.
Elküldte azzal, hogy már nem lehet megoldani. Ez törvénytelen
volt, mert azt kellett volna mondani, szól a licitálást vezetınek. Nagyon sokan nem jutottak földhöz, valóban nem jutottak
földhöz. Nagyon csodálom, hogy Hunya Úr nem tudja kik vettek
földet. Hát dehogy nem, ı juttatta ıket földhöz. Több egyénrıl
tudok, akinek személy szerint 300 ha földje van. Milyen joga
van ott megvenni azt az óriási területet, amikor nem is ott
volt a földje. Szeretném megkérdezni Hunya Lajostól, hogy pl.
Villányi Attilának hány hold földje van? Szeretnék erre választ kapni.
Dr. Frankó Károly polgármester megszakítva a hozzászólást átadta a szót Csorba Csaba jegyzınek.
Csorba Csaba

jegyzı mindenkit óvott a személyeskedésektıl.

Hanyecz Margit folytatva hozzászólását a kárpótlási földekrıl
áttért egy másik területre, a föld hasznosításra, ami ugyancsak a Földrendezı Bizottság hatáskörébe tartozott. Volt nagyon sok terület, mert ugye megszünt a Béke téesz, Lenin téesz. Föl lehetett fogni földeket hasznosításra. Nagyon sokat
szerettek volna így földterülethez jutni, de nem kaptak.
Ugyanakkor bizonyos személyek - megint óriási számot kellene
mondanom - hozzá lettek juttatva. Nagyon sok személy szeretett
volna kis darab földhöz jutni, mert kevés a nyugdíja, de nem
jutott hozzá. Tehát azokat a személyeket írta fel, juttatott
így földhöz, akiket ı jónak látott. Különbözı személyek mezıgazdasági gépeket szereztek meg potom áron. Ezek hálából elvégezték Lajosnak a gépi munkát, cserébe hogy ıket földhöz juttatta.
Nagyon sokan kifogásolták, miért kell sötét este a Déryné Mőv.
Házhoz menni ügyintézés végett, amikor mindenhol hivatalos
idıben intézik ezeket az ügyeket a község- vagy városházán.
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Ezeket nem a gazdakörben kellett volna intézni.
Egyszer saját ügyemben voltam benn a Göndöcs úrnál, és azt
mondta, hogy nem a Földrendezı Bizottságnak, hanem bárkinek
joga van szépen megbeszélni, hogy ki melyik földet szeretné
megszerezni, írják össze a Földrendezı Bizottságnál, azt bemondják nekik, hogy kérik ennek vagy annak a táblának a licitálását. Nagyon szépen lehet ezt csinálni. Az a véleményem,
hogy a törvény adta lehetıséggel sokan nem élnek, hanem viszszaélnek.
Hunya Lajos az elmondottakra reagálva hangsúlyozta, minden
földmunkáról, melyet részére végeztek számlával tudja igazolni, tehát a rágalmat visszautasítja.
A földek árverezésre történı kijelölését a Földhivatal végzi.
A Földhivatal kérte, azokat a földeket küldjük fel árverezésre, amelyekre vevı van. Egyébként azt mindenki tudja, amikor
egy föld árverezése a Magyar Közlönyben megjelenik, akkor öszszeírjuk azokat, akik arra a területre jelentkezni óhajtanak.
Az árverezésen senkinek nincs joga megnézni, ki milyen meghatalmazással vásárolja a földet.
Hangsúlyozta, mindenki kapott földet az endrıdi oldalon, aki
bejelentette, hogy neki kell föld. Júliusban kijelentettem az
endrıdi gazdakörben, hogy bárki, aki földet akar bérbe venni
szeptemberig jelentkezzen, mert utána kiadom a földet azért,
hogy ne gyomtenger teremjen rajta - mondta Hunya úr.
Az endrıdi gazdakör 78 ha lucerna földre tette rá a kezét az
endrıdi Béke téesz volt tulajdonára. Hektáronként 3.600 Ft
bérleti díjért, mely összeget a bérlık 90 %-a ki is fizetett
már. Hangsúlyozni kívánta, hogy személy szerint neki 2 ha lucerna van a nevén. Ahhoz, hogy a téesz vezetık hogyan vásároltak gépeket, ahhoz senkinek semmi köze. Kifizette a gép árát.
Mindenki hivatalosan, törvényesen engedélyezett formában tette
ezt.
Zrakné Lukács Erzsébet elmondta, hogy neki is hasonló jellegő
problémái vannak a Földrendezı Bizottsággal, mint Hanyecz Margitnak. Kifogásolta, hogy az ı ügye még mindig nem került rendezésre, az általa megvásárolni szándékozott föld nem került
árverésre.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy az önkormányzatnak a Földrendezı Bizottság tevékenysége kapcsán az Önkormányzat, illetve a hivatal államigazgatási határozatot nem hozhat, az intézkedéseivel kapcsolatban döntési jogosultsága nincs, utasítást
a Földrendezı Bizottságnak nem adhat.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás, kérdés nem
lévén javasolta a testületnek, hogy a Földrendezı Bizottság
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munkájáról készült tájékoztatást vegye tudomásul.
A Földrendezı Bizottság tevékenységének segítése kapcsán végzett munkájának elismeréseként Megyeri István mezıgazdasági
fıelıadó jutalmazásával a testület értsen egyet úgy, hogy a
jutalom összegének meghatározását a polgármester és a jegyzı
adja meg.

A Képviselı-testület a határozati javaslattal egyetértve 12
igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/1993./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
városi Földrendezı Bizottság tájékoztatását tudomásul veszi.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy Megyeri István mezıgazdasági fıelıadó részére jutalmat fizessen ki a bizottsági munka segítésének
elismeréseként.
Határidı: 1993. október 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet elıkészítése
Csorba Csabajegyzı elmondta, hogy a tavalyi évben az önkormányzat vagyonáról megalkotott rendeletet szükséges módosítani, kiegészíteni. Az elıterjesztésben szereplı anyagot egy
elızetes vitaanyagként kezelje a testület. Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület felkéri a Bizottságok elnökeit, hogy az önkormányzat vagyonáról készített
kimutatást vitassák meg, tegyenek javaslatot, és a novemberi
testületi ülés elé terjesszék be.

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a jegyzı által felvetett javaslatot fogadják el, miszerint a képviselı-testület felkéri a Bizottságok elnökeit az önkormányzat
vagyonáról készült kimutatást vitassák meg, tegyenek javasla-
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tot és a novemberi testületi ülés elé terjesszék be.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást bizottsági vitára bocsájtja.
A Képviselı-testület felkéri a bizottsági elnököket, hogy a bizottsági álláspontokat a novemberi testületi ülés elé terjesszék be.
Határidı: novemberi testületi ülés
Felelıs: Bizottsági elnökök

Gyomai piac területén üzlethelyiségek építéséhez szükséges területek értékesítése
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a területvásárlási kérelmek bizottsági vitája során ı maga nem volt kellıen tájékozott, hiszen a vitás
Szeretı Endre féle kérelem elbírálása során nem a kérelmezı
által kért területet adták, mondván az nagyobb területet kér
az átlagosnál ismeretlen tevékenység folytatásához. Ugyanakkor
a jelen elıterjesztésbıl kitőnik, hogy Bárdi Zoltán kérelmezı
szintén az átlagosnál nagyobb területet igényel ismeretlen tevékenység folytatásához. Véleménye szerint akkor járnak el helyesen, ha mindkét kérelmezınek csak 30-30 m2 területet biztosítanak a kérelmükben meghatározott helyen, és amennyiben nagyobb területet igényelnek, úgy további terület még adható
számukra más helyen.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint az alapelvek
meghatározásán túl - mely korábban már megtörtént - a testületnek nem szabad a részletekbe belefolynia. A Bizottság kialakította véleményét, az ezen belüli egyezséget rá kell hagyni a kérelmezıkre. Javasolta a polgármestert felhatalmazni a
két kérelmezıvel folytatandó tárgyalásra a terület megosztása
érdekében. A maga részérıl javasolta az elıterjesztést elfogadni a fenti kiegészítéssel.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztésben
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nem szerepel ugyan, de a testület korábbi döntése alapján az
új piacon építık részére 100.000 Ft hitelt biztosít igény esetén az önkormányzat. Miután a telkek iránt az érdeklıdés nagy
volt, illetve a korábban meghatározott összegnél többre van
igény, így javasolta a testületnek, hogy a jövı évi költségvetés terhére további 700.000 Ft-ot biztosítson az önkormányzat az árusító pavilonok megvalósítására, illetve a vállalkozók támogatására.
A Képviselı-testület egyetértve az elıterjesztéssel és annak
kiegészítésével 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/1993./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a gyomai
új piacnál üzlethelyiség építéséhez az alábbi
kérelmezıknek biztosít területet.
Bejárattól jobbra, 3.000 Ft/m2 vételár mellett:
Bankó János Gyomaendrıd, Petıfi S. u. 50. szám
alatti lakos részére 30 m2,
Konyár László Mezıberény, Ady u. 4/a. szám
alatti lakos részére 20 m2,
Löveiné Gábor Tünde Gyomaendrıd, Mikes K. u. 2.
szám alatti lakos részére 20 m2,
Németh Imréné Gyomaendrıd, Bartók B. u. 4. szám
alatti lakos részére 30 m2,
Kovács Lajos Gyomaendrıd, Batthyány u. 5. szám
alatti lakos részére 20 m2,
Pintér Eszter Gyomaendrıd, Eötvös u. 5. szám
alatti lakos részére 20 m2,
Lizák István Gyomaendrıd, Semmelweis u. 5. szám
alatti lakos részére 30 m2 területet,
A bejárattal szemben jobbra, 2.000 Ft/m2 vételár
mellett:
Békési Mihály Gyomaendrıd, Gyóni G. u. 24. szám
alatti lakos részére 24 m2,
Oláh László Gyomaendrıd, Dimitrov u. 35.
szám alatti lakos részére 24 m2,
Gábor Ödön Gyomaendrıd, Fegyvernek u. 14/1.
szám alatti lakos részére 24 m2,
Nagy Lászlóné Gyomaendrıd, Fegyvernek u. 14/1.
szám alatti lakos részére 24 m2,
Varga Jánosné Gyomaendrıd, Körösi Cs. S. u. 4.
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szám alatti lakos részére 24 m2,
Kelecsényi Tibor Békéscsaba, Pásztor J. u.
102. szám alatti lakos részére 24 m2 területet,
A bejárattal szemben balra, 2.000 Ft/m2
vételár mellett:
Koloh Gellértné Gyomaendrıd, Fı út 70. szám
alatti lakos részére 24 m2,
Katona Kálmánné Gyomaendrıd, Könyves K.u. 20.
szám alatti lakos részére 24 m2,
Dávid Mátyásné Gyomaendrıd, Blaha L. u. 1. szám
alatti lakos részére 24 m2,
IPARKER Kft./Gyomaendrıd, Wesselényi u. 1./ részére 24 m2,
Tıgyi Angéla Gyomaendrıd, Táncsics u. 8. szám
alatti lakos részére 24 m2,
Szabó István Mezıtúr, Ifj. ltp. 17. 4/20. szám
alatti lakos részére 24 m2,
Oskó Sándor Gyomaendrıd, T. II. ker. 439. szám
alatti lakos részére 24 m2 területet értékesítésre kijelöl.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
Bárdi Zoltán Gyomaendrıd, Micsurin u. 25. szám
alatti, valamint Szeretı Endre Gyomaendrıd,
Zrínyi M. u. 43. szám alatti kérelmezık területvásárlási igényével kapcsolatos egyeztetı
tárgyalás lefolytatására, majd ennek alapján a
kért terület értékesítésére a 2.000 Ft/m2 vételár figyelembevételével.
A Képviselı-testület megbízza továbbá a polgármestert a telekmegosztás elkészíttetésére. A
telekmegosztás költsége a vállalkozókat terheli.
A Képviselı-testület 17 vállalkozó részére az
árusító pavilon megépítéséhez 100.000-100.000
Ft-os kamatmentes hitelt biztosít. Az összeg
fedezetéül a 179/1993./VII.6./számú határozatban biztosított összeget jelöli ki, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az 1994. évi
költségvetésben a fedezet nélküli 700.000 Ft-ot
biztosítja.
Határidı: folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Az endrıdi bölcsıde átalakítása általános iskolai kollégiummá,
illetve a kollégium átalakítása általános iskolai tantermi
blokká-költségvetése
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elıterjesztéset
, és a javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Jenei Bálint képviselı javasolta a határozati javaslatot anynyiban kiegészíteni,hogy a jegyzı bízza meg a Polgármesteri
Hivatal Mőszaki csoportjának szakembereit,hogy nyújtsanak segítséget a 3. sz. Általános Iskola igazgatójának a versenytárgyalás lebonyolításában.
Dr. Frankó Károly polgármester a Jenei képviselı úr által felvetett kiegészítést figyelembe véve kérte a testületet a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
endrıdi bölcsıde és a 3.sz. Általános Iskola
kollégiumának átalakítási munkálataihoz készített költségvetést költségbecslésként elfogadja.
Utasítja a 3.sz. Általános Iskola igazgatóját a
munkálatok elvégzésére, a versenytárgyalást
hirdesse meg és nyilvános versenytárgyalást
tőzzön ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
bízza meg a hivatal Mőszaki csoportját a kivitelezési munkák folyamatos ellenırzésével és a
versenytárgyalás lebonyolításának segítésével.
Határidı: - versenytárgyalás meghirdetése:
1993. október 15.
- a pályázat benyújtásának határideje: október 31.
- versenytárgyalás lefolytatása: november 10.
Felelıs: versenytárgyalás lebonyolításáért :
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Ladányi Gáborné igazgató
mőszaki ellenırzı munkáért: Csorba Csaba
jegyzı

A 617.számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
részére sportudvar létesítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Kulturális és
a Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta és a kérelem elutasítását javasolta. Az elutasításra azért került sor mert
úgy tartanák célszerőnek, hogy a két település között felépítésre kerülı egyházi iskolával közösen kell majd sportudvart
építésére céltámogatást benyújtani.

A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
290/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
617.számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola sportudvar építésére irányuló
kérelmét elutasítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az 1995. évre a tornaterem építéséhez
szükséges céltámogatási igényt nyújtsa be.
Határidı: a pályázat benyújtási határideje:
1994.február 28.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester felkértre az alpolgármester
úrat az ülés további vezetésére, mivel egyéb elfoglaltsága miatt el kellett távoznia.
Az Endrıdi Szabó Ipari Szövetkezet tanmőhelyének tetıszigeteléséhez támogatás kérés
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester ismertette a következı elı-
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terjesztést kérte a testület tagjainak véleményét.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó elmondta, hogy a Kulturális
Bizottság ülésén megtárgyalták a kérelmet. A bizottság részérıl felvetıdött annak a gondolata, hogy a 617.sz.Ipari Iskolában megvalósításra kerülhetne egy ruhaipari tanmőhely kialakítása. Kérdés az, hogy a szövetkezet lemond-e a tanulók képzésérıl. Amennyiben a város saját intézményében kialakításra kerül egy ruhaipari tanmőhely abban az esetben az iskola függetlenítve lenne a Szabó Ipari Szövetkezettıl.
Fagyas Mátyásné a Szabó Ipari Szövetkezet elnöke megköszönte a
lehetıséget a felszólalásra. Elmondta azért fordult a szövetkezet a hivatal felé kérelemmel, mivel a szövetkezet már 1958
óta foglalkozik a ruhaipari tanulók képzésével és úgy gondolják, hogy a városnak is érdeke, hogy a ruhaipari képzés továbbra is megoldott legyen. Tény, hogy a szövetkezet igazgatósága foglalkozott már azzal a gondolattal, megszünteti a tanulóképzést hiszen a képzéssel felmerülı költségeknek csak
egyrészét tudják a Szakképzési Alapból visszaigényelni, a többit a szövetkezetnek kell kigazdálkodni. Kérdés azonban, hogy
az 617.sz.Ipari Iskola tud-e a tanulóknak olyan szakképesítést
nyújtani mint a szövetkezet.
Hangya Lajosné bizottsági elnök javasolta hallgassák meg az
érintett 617.sz. Ipari Iskola igazgatójának véleményét.
R Nagy János 617. sz. Ipari Iskola igazgatója véleménye szerint mindkét képzésnek megvannak a maga sajátosságai. Amennyiben mégis megvalósul az iskolában a tanmőhely kialakítása, ettıl függetlenül a szövetkezetnél folyna a harmadik osztályosok gyakorlati képzése.
Szeretı Béla bizottsági elnök a Pénzügyi Bizottság véleménye,
hogy a két témát mindenképpen külön kellene kezelni.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint mindkét témában van
igazság azonban a két témát külön kell kezelni. Tény, hogy a
szövetkezet évek óta biztosította a ruhaipari tanulók képzését, azonban ha mégis olyan döntés születik, hogy a saját intézményében kívánja a város a ruhaipari szakma gyakorlati képzését megoldani, jó elgondolásnak tartaná ha a harmadik osztályos tanulók képzését a szövetkezet vállalná fel.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint úgy kell
tekinteni, hogy az épület a városé és hagyja-e a város az épületet tönkremenni vagy sem. Mivel a tanulók képzését eddig is
a szövetkezet tanmőhelyében végezték az épület rendbehozatalá-
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val a képzést továbbra is a szövetkezet biztosítaná.
Dr. Kovács Béla képviselı a Kulturális Bizottság ülésén úgy
értékelte ezt a témát, hogy van egy leromlott épület amely a
Szabó Ipari Szövetkezet kizárólagos tulajdonát képezi. Az szövetkezet az épület felújítására a várostól kér anyagi támogatást, és amennyiben a támogatást megkapja az továbbra is biztosítani tudja a tanulók képzését. De ha mégis olyan helyzet
állna elı, hogy a szövetkezet tönkremenne ahhoz, hogy a tanulók képzését a város továbbra is biztosítani tudja megkellene
vásárolni a szövetkezettıl a tanmőhelyet. Ilyen esetre volt
már példa az endrıdi Cipıipari Szövetkezet esetében. Éppen
ezért a bizottság véleménye, hogy saját intézményben történı
tanmőhely kialakítására kell törekedni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a Kovács képviselı
úr által elmondottakkal. Véleménye szerint azonban nem
kellenen kizárni a segítségnyújtás lehetıségét sem.
Nagy Pál GYOMASZOLG Kft. ügyvezetı igazgatója elmondta, hogy a
Kft. a tetıjavítás egyrészét elvégezte, de szükség lenne a tetıszigetelés teljes felújítására. Véleménye szerint a felújítást kevesebb összegért is el lehetne végezni, a szövetkezet
által kért támogatást túlzottnak tartja.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a saját intézményben történı
tanmőhely kialakítását támogatta.
Nagy Istvánné pénzügyi csoport vezetıje tájékoztatta a tisztelt képviselıket, hogy a GYOMASZOLG Kft. által elvégzett tetıjavítás költségére 60.000.-Ft-ra még nincs pénzügyi fedezet.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó elmondta, hogy az új oktatási
törvénynek megfelelıen az intézmény koncepcióját ki kell dolgozni. Az intézményben történı tanmőhely kialakításával hosszú
távra meglehetne oldani a tanulók képzését. A harmadik osztályos tanulók képzését -amennyiben a szövetkezet vállalná - továbbra is a szövetkezetben lehetne végezni.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét, hogy a
GYOMASZOLG Kft. által elvégzett munkával a szövetkezet problémája nem oldott meg. Arról kell dönteni a testületnek, hogy a
ruhaipari tanulók képzése a jövıben hol kerüljön kialakításra.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy támogatja a szövetkezet
felújítási kérelmét abban az esetben célszerő lenne szerzıdésben rögzíteni, hogy a Szabó Ipari Szövetkezet a továbbiakban
is vállalja a tanulók képzését.
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Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek, módosítva ezzel a Kulturális Bizottság határozati javaslatát,
hogy döntsenek a benyújtott támogatási kérelem ügyében.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint az elıterjesztés nem kerülte meg a kérelmet, az egy koncepciót vázolt. A
szövetkezet garanciális igényét pedig külön kell kezelni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint ott van a
veszély, amennyiben a szövetkezet nem kap támogatást a tetıszerkezet javítására és a tetı beázik, esetleg a gyakorlati
képzést kénytelen lesz szüneteltetni. Mit tesz akkor a város a
tanév ideje alatt?
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester az elhangzott vélemények
alapján javasolta a testületnek egyrészt a Kulturális Bizottság által beterjesztett javaslatot, illetve másik alternatívaként a támogatás odaítélését.
Javasolta azonban, hogy a támogatás mértékének csökkenéséhez a
Szövetkezet is járuljon hozzá.
Fagyas Mátyásné a javaslattal egyetértett és a szövetkezet nevében kinyilatkozta, hogy a tetıszerkezet javítási költségének megosztását 2/3:1/3 arányban elfogadja.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a vita lezárásaként elıszır
az újonnan kialakult alternatívát - az önkormányzat a Szövetkezet kérelmének helyt ad, a tetıszerkezet javítási munkáinak
költségét megosztja 2/3:1/3 arányban - bocsátotta szavazásra.
A Képviselı-testület tagjai közül a javaslattal 7 fı értett
egyet, míg az eredetileg a Kulturális Bizottság által beterjesztett határozati javaslatot 4 képviselı támogatta, 2 képviselı pedig tartózkodott a szavazástól.
A fentiekbıl az alpolgármester megállapította, hogy az önkormányzat a Szabó Ipari Szövetkezet kérelmének helyt adott, a
tetıszerkezet felújítási költségének 2/3 részét támogatásként
biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/1993./X.12./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Szabó
Ipari Szövetkezet kérelmének helyt ad.
A Képviselı-testület támogatja a tanmőhely
tetıszigetelési munkáinak elvégzését.
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Az elvégzendı munka költségének /720.469.Ft+ ÁFA/ 2/3 részét az önkormányzat támogatásként biztosítja.
A Képviselı-testület felkéri a Szövetkezet
elnökét, hogy a javítási munka elvégzésének költségcsökkentése érdekében kérjen
további árajánlatokat.
A Képviselı-testület az összeg fedezetének
kijelölésérıl a munka elvégzése után dönt.
Határidı: értelem szerint
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Zagyi Dóra magántanulói foglalkoztatása
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek az
elıterjesztés elfogadását

A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag elfogadta
és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/1993./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Zagyi Dóra Gyomaendrıd, Rákóczi u. 1/1. szám alatti lakos /gyermek/ betegsége miatt magántanulói oktatását tudomásul veszi.
Az 1.számú Általános Iskola részére 1993. évben
26.296.-Ft. -ot, ebbıl 18.261.-Ft béralapot
biztosít. A támogatás fedezete átmeneti szociális segély nevelési részébıl.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
hivatal az 1994. évi többletköltséget az 1994.
évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Határidı: 1993.október 31.
1994. évi költségvetés tervezési
idıszak
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
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Külterületi elektromos hálózat felújítása
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester ismertette az elıterjesztést
kérte az ezzel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat
Nagy Mária a mőszaki csoport vezetıje elmondta, hogy több írásos kérelem érkezett az érintet terület lakóitól amelyben kérik az önkormányzatot, hogy az elektromos hálózat felújításának költségeinek kifizetésére nyújtson támogatást. A MAVAD tanyák belekerülési költsége 30.000 Ft, a Póhalmi tanyák belekerülési költsége 50.000 Ft körül várható.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság a kérelmet megtárgyalta és úgy döntött, hogy
amennyibben a kérelmezık a belekerülési összeg felénél többet
vállalnak a kifizetésbıl, abban az esetben az önkormányzat támogatja a kérést, és garanciát vállal.
Nagy Istvánné csoportvezetı felhívta a testület figyelmét arra, miszerint a korábbi esetben pl. Öregszılı esetében sem
vállalt garanciát a város, csupán megelılegezte a lakosságnak
az összeget.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök emlékeztette a tisztelt
képviselıket arra, hogy a testület 1991-ben hozott egy határozatot a kondorosi és a szarvasi út mentén lévı tanyák villamoshálózat kiépítésnek támogatására. A határozatban úgy szerepelt, hogy a bekerülési összeg egy részét az ingatlan tulajdonos , egy részét a Béke Tsz, és egyrészét az önkormányzat fizeti ki.
A lakosság az utóbbi napokban kapta meg a befizetési csekket
33 ezer forintról. Emlékezete szerint ígéretet kapott a lakosság arra, hogy részletfizetést, vagy valamilyen segítséget
kapnak az összeg befizetésére.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, két-három családról van
ilyen értelemben szó, ezek ha kérik szociális támogatást kaphatnak.
Szertetı Béla bizottsági elnök a téma kapcsán interpellációval
élt. Korábban született egy testületi határozat arról, hogy a
kondorosi úton a közvilágítást ki kell építeni. A mőszaki csoport vezetıjét kérte tájékoztassa a testületet megtörtént -e a
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közvilágítás kiépítése.
Nagy Mária a mőszaki csoport vezetıje ígéretet tett arra, hogy
a Szeretı képviselı által felvetettekre írásban fog választ
adni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a tanyán élı lakosság védelmében elmondta, az hogy ilyen helyzetbe került az ott élı lakosság nem az İ hibájuk. Véleménye szerint ezeknek az embereknek
ugyan úgy biztosítani kell a lehetıséget. Támogatta a határozati javaslat elfogadását. Véleménye szerint egyenlı mértékben
kell támogatni a kérelmezıket mindhárom területen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az egyforma összeggel történı
támogatással nem értett egyet.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek,
hogy a bizottság javaslatát fogadják el a határozati javaslatot, és a MAVAD tanyák, valamint a Póhalmi tanyak villamosítására nyújtson be pályázatot. A bekerülési költség lakosságra
esı részének maximum 24 %-át vállalja az önkormányzat.

A Képviselı-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/1993./IX.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Póhalmi
és a MAVAD tanyák villamosítására pályázatot
nyújt be. A bekerülési költség lakosságra esı
részének maximum 24 %-át vállalja az önkormányzat.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt a pályázat benyújtására.
A támogatási összeg fedezetérıl a képviselıtestület a pályázat elbírálása után dönt.
Határidı: a pályázat benyújtásának határideje:
1993.október 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Szúnyogirtás 1993-1994. évben
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a határozati javaslatot annyival kiegészíteni, hogy a képviselı -testület felkéri a ROVÉRT Kft-t, hogy a munka elvégzése során vegyék figyelembe a szúnyogok rajzási idejét.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek a
Valach képviselı által felvetett javaslatot figyelembevéve fogadják el.

A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a
következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzata a 1994. évre a
ROVÉRT KFT-tıl a szúnyogirtást 937.500.-Ft áron
megrendeli az alábbiak szerint:
Terület:
400 ha
Lárvairtás:
1 db
Rep. gépes irtás:
3 db
Melegködös irtás:
3 db
A képviselı-testület felkéri a ROVÉRT Kft-t.,
hogy a munka elvégzése során a szúnyogok rajzási idejét vegyék figyelembe.
Határidı: 1993.december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Torma Béla és társa támogatás kérelme
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester kérte az elıterjesztéssel
kapcsolatos véleményeket hozzászólásokat.
Csorba Csaba jegyzı tolmácsolta a polgármester úr véleményét,
miszerint a kérelmet nem támogatta.
Jenei Bálint képviselı emlékeztette a képviselıket, hogy fentnevezettek részére ugyanezen területen 300 m2 önkormányzati
ingatlan került eladásra. Véleménye szerint ebbıl a pénzforrásból támogatni lehetne a kérelmezıket.
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Nagy Mária a mőszaki csoport vezetıje elmondta, hogy a kérelmezıket többször felszólították már a terület rendezésére,
parkoló építésére.

A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangú szavazással
elfogadta és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a parkoló
ez évi befejezéséhez a vállalkozóknak / Torma
Béla és Várfi András / 120.000.-Ft kamatmentes
kölcsönt határoz meg, melynek visszafizetése
egy év múlva 1994. október 16-án esedékes.
Határidı: kölcsönszerzıdés megkötése: 1993. október 16.
kölcsön visszafizetése: 1994.október
14.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Kecskeméti Bálint területvásárlása
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek a határozati javaslat II. pontja kerüljön elfogadásra.
A Képviselı-testület a határozati javaslat II. pontját egyhangú szavazással elfogadta, és a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/1993./X.12./számú határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzata adja el az Erzsébet-liget Strand Büfé üzlet alatti - kb. 160
m2 területő -földterületet Kecskeméti Bálint
Körösladány, Vasút u. 1/6.szám alatti lakosnak
2.500.-Ft/m2 áron úgy, hogy 1993. december 31-ig
200.000.-Ft-ot, míg a fennmaradó 200.000.-Ft-ot
1994. szeptember 30-ig fizesse meg.
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A Képviselı-testület bízza meg a Polgármester
úrat az adás-vételi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1994. január 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Lakásfenntartási támogatás fellebbezések elbírálása
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a testületnek a
Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozatok
helybenhagyását.
Csorba Csaba jegyzı javasolta maradjon következetes a testület a korábbi döntéseivel és az elutasító határozatok helybenhagyását támogassa.

A Képviselı-testület a fellebbezési kérelmek elutasításával
egyetértve- hangsúlyozva, hogy meg kell keresni a valóban rászoruló kérelmezık kedvezıbb formában történı támogatásának
lehetıségét- egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/1993./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/1993./X.12./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
299/1993./X.12./ számú határozata
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a napirendek megtárgyalása
után tolmácsolta a Polgármester úr javaslatát, miszerint a
képviselı-testület vonja vissza azt a korábban hozott határozatát amelyben- a testület megbízta az 1.és a 2.sz. Általános
Iskola igazgatóit a két iskola egyesítésére vonatkozó terv kidolgozásával,- tekintettel arra, hogy a katolikus iskola megépítésre kerül.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem értett egyet a határozat
visszavonásával. Véleménye szerint a két iskola egyesítésre
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vonatkozó terv kidolgozását a két iskola igazgatójának elkellene végezni, a kidolgozott tervet a bizottságoknak megkellene
vitatni és a következı testületi ülésen a témára visszatérni.
Dr.Kovács Béla képviselı egyetértett a Valach képviselı úr által elmondottakkal.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a témát a novemberi testületi
ülésen tőzzék ismét napirendre.
A Képviselı-testület a polgármester úr javaslatát -13 nem szavazattal- nem támogatta és a korábban hozott határozatát továbbra is fenntartja.
GYOMASZOLG Kft. munkájáról készült tájékoztatás
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester kérte a témával kapcsolatos
véleményeket ,hozzászólásokat.
Miután hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott el, a Képviselı-testület vita nélkül, a GYOMASZOLG Kft.
munkájáról készített tájékoztatást tudomásul vette.
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy szakemberek
bevonásával a városban található közlekedési táblák felülvizsgálata lesz. Kérte a jelenlévık észrevételei, javaslatait,
kéréseit a közlekedési táblákkal kapcsolatosan . Az elhangzott
észrevételeket kéréseket tolmácsolni fogja a szakemberek felé.
Hangya Lajosné bizottsági elnök javasolta a városi könyvtár
elé gyalogátkelıhely, zebra felfestését.
Megyeri László fımunkatárs észrevétele, hogy az endrıdi Déryné
Mővelıdési Ház elıtt nincs megfelelı parkolóhely a gépkocsik
számára.
Szeretı Béla bizottsági elnök javasolta a városban elhelyezett
várakozni és megállni tilos tábláknak az átértékelését.
Kóris György rendırtiszt elmondta, hogy a táblák felértékelésénél figyelembe kell venni, hogy ezek az útszakaszok csúcsidıszakban nagy forgalommal bírnak.
Dr. Kulcsár László képviselı a Bajcsy út és a Kossuth út ke-
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resztezıdésénél elhelyezett táblákat javasolta felértékelni.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester nem helyesli a Pásztor J.
út/ a piactól a Fı út keresztesıdéséig tartó/
egyirányúsítását.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök az endrıdi tejtermelı
gazdák érdekében kívánt szólni. Elmondta, hogy a LAPOSI Bt. az
endrıdi városrészen mőködı tejfelvásárló csarnokot megszünteti. A Bt. a saját szarvasmarha állományát a téli hónapokra áthelyezi a Rózsási gazdaságba. Az érintett városrész tejtermelıi kérik, hogy valami megoldást találjon a város a tejfelvásárlásra.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a Mezıgazdasági
Bizottságnak, hogy dolgozzanak ki egy javaslatot a probléma
megoldására.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra szeretett volna választ
kapni, hogy a sportcsarnok átadásakor lefolytatott 24 órás
futballmérkızést ki szervezte és mennyit kellet fizetni a terem használatáért.
Dr. Kovács Béla képviselı válaszolva a Valach képviselı kérdésére elmondta, hogy a 24 órás futballmérkızést a Kner Imre
Gimnázium 3 B. osztályos tanulói szervezték, és a teremhasználatáért nem kellett fizetni.
Kóris György rendırtiszt a rendırség kérését tolmácsolta a
testület felé. Felhívta a testület figyelmét a Gyülekezésrıl
és gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseire.

Több kérdés, interpelláció nem lévén az alpolgármester az
ülést bezárta.

K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Hornok Lajosné
hitelesítı

dr. Koleszár József
hitelesítı
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