Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus
10-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.
Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach
Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Nagy Istvánné, Gyuricza Máté,
Dávidné Papp Éva, csoportvezetık, Kóris Györgyné oktatási fıelıadó, dr. Debreczeni Gizella jogász,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
a sajtó képviselıi és néhány érdeklıdı állampolgár.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal munkatársait, a sajtó képviselıit és valamennyi
megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület teljes létszámmal jelen volt. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Kovács Béla és Tótka Sándor képviselı
urakat.
Ezt követıen néhány szóban ismertette az elmúlt ülés óta eltelt
idıszak fontosabb eseményeit.
-Július 10-én részt vett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
soron következı ülésén. Az ülésen többek között elfogadásra
került a Cigány Kisebbségi Önkormányzat SZMSZ és az 1995.
évi költségvetése.
-Július 19-én dr. Debreczeni Gizellával az önkormányzat jogászával a Béke Tsz felszámoló biztosánál jártak.
-Az elmúlt hét pénteken került megrendezésre a Tőzoltó Nap
a 617. sz. Ipari Iskola területén. Véleménye szerint igen
jól megszervezett látványos rendezvénynek lehettek szemtanúi mindazok akik jelen voltak.
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-A fogászat privatizációjával kapcsolatosan volt egy egyeztetı megbeszélés a fogorvosokkal
Tájékoztatásként elmondta, az elmúlt napokban Hosszú Szilárd úrral a Békés Megyei Vízmő Rt. vezérigazgatójával folytatott tárgyalást a város ivóvíz problémájának megoldásásról. A vezérigazgató úr elhozta azt a tanulmánytervet, amelyet a Vízmő Rt. készítetett el. A tanulmányterv több pontja is cáfolja illetve
megkérdıjelezi azt tanulmányt amelyet Békés Megye készített a
Körös - Maros hordalékkúp ivóvízbázisról. Mint a tisztelt képviselık elıtt is ismeretes a tavasz folyamán a város vezetıibıl
alakult delegáció járt a Környezetvédelmi Minisztériumban ahol
ismertették a város évek óta tartó ivóvízproblémáját. A látogatás követıen mintegy négy hónap után érkezett meg a minisztérium
állásfoglalása a problémával kapcsolatosan. Az állásfoglalás lényege, hogy amennyiben Gyomaendrıd errıl az ivóvízbázisról kapná
az egészséges ivóvizet, úgy akadályozná az ivóvízbázis térségének további fejlıdését. Véleménye szerint ez a válasz számunkra
elfogadhatatlan, mert akkor amikor ebben az évben Nagyszénás,
jıvıévben pedig Szarvas város csatlakozik a Körös - Maros hordalékkúpra akkor az diszkrimináció, hogy Gyomaendrıd nem kaphat
egészséges ivóvizet a hordalékkúpról.
Ezen kívül elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal anyakönyvi,
népességnyilvántartási, építéshatósági és szabálysértési ügyintézésre kiterjedı hatósági ellenırzést végzett a Hivatalban. Az
ellenırzést végzık megelégedéssel szóltak a hivatalban folyó hatósági munkáról.
Végezetül kérte az alpolgármester urat és a bizottság elnököket
amennyiben van napirend elıtti bejelenteni valójuk, úgy tegyék
meg.
Miután az érintettek részérıl bejelentés nem volt, a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal megegyezı.
Napirend:
1./

Tájékoztatás a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételérıl az 1. és a 2. számú Általános Iskola összevonásával kapcsolatosan

2./

Mezıgazdasági földterületek hasznosítása

3./

Megállapodás tervezet a volt Béke Tsz 7.5 millió forinttal
terhelt földterületére

4./

Az önkormányzat által rendezett vásárokról és fenntartott
piacokról szóló rendelet-tervezet elızetes vitája
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5./

Öregszılıi iskola megszüntetése

6./

Bejelentések

Tájékoztatás a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételérıl az 1. és a 2. számú Általános Iskola összevonásával kapcsolatosan
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Csorba Csaba jegyzı urat
az elıterjesztés felvezetésére.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Közigazgatási Hivatal által kiadott törvényességi észrevétel fénymásolatát mellékelten megkapták a tisztelt képviselık.
A négy pontban megfogalmazott törvényességi észrevételek közül
az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatosan mindenképpen szükségesnek és fontosnak tartja, hogy az önkormányzat a hatáskörrel rendelkezı állami szervekhez forduljon állásfoglalás kérése céljából. Ezen állami szervek mint a Belügyminisztérium és a Közoktatási minisztériumtól beszerzett állásfoglalásoknak meghatározott
szerepük lesz az önkormányzat végérvényes döntésének szempontjából.
A Közigazgatási Hivatal észrevételének 1. pontjában azt mondja
ki, hogy a két iskola összevonása, csatolása törvénysértı és nem
felel meg a jelenleg hatályos jogszabályoknak. Az idıközben beszerzett minisztériumi állásfoglalások egyértelmőek e tekintetben. Ezen állásfoglalások tartalmát a képviselı-testület soron
következı ülésén fogja megismerni. Lényege, hogy a Közigazgatási
Hivatal 1. pontjában leírtak tekintetében nem tekinthetı az önkormányzat határozata törvénysértınek.
Véleménye szerint a minisztérium ezen megállapításával az a fı
kérdés, hogy mi a kiút lehetısége, illetve, hogy milyen megoldásokban kell gondolkodni az önkormányzatnak lényegesen letisztult. Amennyiben az önkormányzat határozata a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének további 2-4. pontjaiban foglaltak miatt minısülne törvénysértınek, úgy ezen pontok kijavíthatóak, illetve korrigálhatóak lennének. Ezen pontokban foglaltak tisztázása érdekében szükségesnek tartja a Közigazgatási Hivatal véleményének kikérését, illetve az egyeztetést, mivel ezen
pontokból nem állapítható meg egyértelmően, hogy milyen tekintetben kell az önkormányzat határozatát törvénysértınek tekinteni.
Befejezésként kérte a tisztelt képviselıket, hogy az általa beterjesztett határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni. A
végérvényes döntést augusztus 24-ig kell meghozni a képviselıtestületnek.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök és mint jogász felszólalásában
elmondta, jogi szempontból nem tartja a képviselı-testület dön-
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tését és a döntéshozatalt megelızı eljárást nem tartja törvénysértınek. Véleménye szerint a képviselı-testület és a hivatal
mindent megtett amelyet a jogszabályok elıírnak, jogi hiba az
eljárásban nincs.
Az átszervezés kategóriája köznapi értelmében is magába foglalja
az összevonás, illetve a csatolás kategóriáját. A gazdasági
szférában pedig vállalatok megszőnése, átalakítása során ugyan
ez az eljárás zajlik és ha ott törvényes, akkor ebben az esetben
a Közigazgatási Hivatal szerint miért törvénysértı.
A maga részérıl a jegyzı úr által beterjesztett javaslatokat elfogadásra javasolja a tisztelt képviselıknek. Szükségesnek tartja a Közigazgatási Hivatallal történı további egyeztetését, véleménykikérést. Véleménye szerint a képviselı-testületnek a két
iskola összevonásával kapcsolatos határozatait nem kell megváltoztatni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése az volt a 2. sz. Általános Iskola jelenlévı igazgatója felé, miszerint a szeptemberi
tanévkezdést mennyire akadályozza a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele, illetve a pedagógus munkanélküliség mennyre fenyegeti a iskolában dolgozó pedagógusokat?
Giriczné Varga Erzsébet a 2. sz. Általános Iskola igazgatója a
képviselı asszony által feltett kérdésekre válaszolva elmondta,
az eddigi tapasztalatok szerint elmondható, hogy a két iskola
összevonásával kapcsolatban semmiféle nagyobb probléma, gond nem
keletkezett. Pedagógus munkanélküliek nem lesznek sıt túlórákra
lehet számítani. Tulajdonképpen inkább a bérfeszültség az amely
gondot fog jelenteni.
A jelenlévık tájékoztatására elmondta, hogy a Fı úton lévı iskola bezárásra került, mivel egészségügyi szempontból már nem felel meg további tanításra. Az oda járó gyerkek a Sallai úti iskolában, illetve a Hısök úti iskolában kerülnek elhelyezésre.
Hangsúlyozni kívánta, hogy az iskola bezárására nem a két iskola
összevonása miatt került sor. A 2. sz. Általános iskola már az
elmúlt évben is tanteremhiánnyal küszködött, így a két iskola
összevonása nélkül is kénytelen lett volna az 1. sz. Általános
Iskolától kölcsöntantermet kérni. Az iskola megszüntetésérıl az
érintett szülıkkel elızetesen tárgyalást folytattak. A szülök a
megszüntetést nem ellenezték sıt jó néhányan kérték is. A Fı úti
iskola megszüntetése, illetve a két iskola összevonása után is
jelentıs üres tantermekkel rendelkeznek.
Vaszkó Lajosné a volt 1. sz. Általános Iskola pedagógusa arra
szeretett volna választ kapni, hogyan lehetséges az, hogy a két
iskola összevonásával kapcsolatban hozott önkormányzati határozatról a Közigazgatási Hivatal megállapította, hogy törvénysértı
az itt jelenlévı és felszólaló jogászok szerint pedig nem történt törvénysértés az önkormányzat részérıl.
Az ide vonatkozó törvény rendelkezése szerint az átszervezés
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elıtt a az önkormányzatnak ki kellet volna kérni reprezentatív
szakszervezet véleményét, mint ahogy ennek hiányát a Közigazgatási Hivatal is kifogásolta az észrevételében. Tény, hogy ez
utólag is pótolható, de miért nem került sor erre az átszervezés
elıtt?
Csorba Csaba jegyzı válaszolva a pedagógus által elmondottakra,
a Közigazgatási Hivatal 1. pontjában szereplı törvényességi észrevétellel kapcsolatban az önkormányzatnak lehetısége van arra,
amelyet az önkormányzati tv. idevonatkozó rendelkezése biztosít
számára, hogy az illetékes minisztériumoktól állásfoglalást kérjen. Ebben az állásfoglalásban a minisztérium egyértelmően leírta, hogy az összevonás, csatolás kérdése része az átszervezésnek, tehát ebbıl a tekintetbıl a Közigazgatási Hivatal véleménye
nem állja meg a helyét, és ebbıl az egy pontból nem állapítható
meg egyértelmően az önkormányzat döntésének törvénysértése. A
törvényességi észrevétel további pontjai vitatott kérdések,
ezért szükségesnek tartja a Közigazgatási Hivatallal történı további egyeztetést, véleményük kikérését.
Ezt követıen lehet ténylegesen megállapítani, hogy ezen pontok
tekintetében törvénysértınek tekinthetı e az önkormányzat határozata, vagy sem. A beterjesztett elıterjesztésbıl egyértelmően
kitőnik, hogy a maga részérıl miért tartja a Közigazgatási Hivatal álláspontját vitathatónak.
Azon kívül, hogy a képviselı-testület ezen határozatait visszavonja, illetve módosítsa más megoldási alternatívái is vannak,
de az hogy ténylegesen mit kell tennie az alapvetıen az 1. pontban meghatározott észrevételtıl függ.
Amennyiben a Közigazgatási Hivatallal történı egyeztetés során
arra az álláspontra jutnak, hogy a rendelkezésre álló szakszervezeti vélemények nem megfelelı, úgy lehetıség van arra, hogy az
új közalkalmazotti tanács választás során reprezentatívvé vált
szakszervezet ismételten kifejthesse véleményét az önkormányzat
határozatával kapcsolatban. Azonban azt is látni kell, hogy
reprezantívitással élés az egy jog és ahhoz, hogy ezzel a joggal
élhessen a reprezentatív szakszervezet meg kell jelölni azt a
képviselıjét akivel az egyeztetés lefolytatható. 1993. -ban a
reprezentatív szakszervezetek nem jelölték meg azt a képviselıt,
akik ezen az érdekegyeztetı tárgyaláson részt vesznek. Hangsúlyozni kívánta, hogy ez az 1995. évi közalkalmazotti tanács választást követıen sem történt meg minden szakszervezet esetében,
attól függetlenül, hogy a Polgármesteri Hivatal írásban kérte
ezeket a szakszervezeteket, hogy jelöljék meg a képviselıjüket.
A közalkalmazotti tv. értelmében a megfelelı szintő szakszervezetekkel kell egyeztetni, tehát értelem szerint ha, nincs meg az
önkormányzatnak a megfelelı színtő szakszervezete, akkor az alsóbb színtő szakszervezettıl kell megkérni a véleményt. Ez meg
is történt, hiszen valamennyi intézményi szakszervezet - amelyek
az intézményen belül reprezentatívnak minısültek- véleménye kikérésre került, melyeket írásban nyújtottak be az önkormányzat
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felé.
Megkívánta jegyezni, hogy a vélemény kikérésének módját egyetlen
törvény sem szabályozza le. A vélemény kikérésnek számtalan módja és számtalan formája lehetséges a lényeg mindössze annyi,
hogy van e vélemény vagy nincs, de mivel a vélemény kikérésének
nincs meg az eljárási rendje így lehetnek vélemény eltérések és
lehetnek a beérkezett vélemények megítélésében is eltérések.
Ezért javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy folytassa le a
Közigazgatási Hivatallal az egyeztetı eljárást, ahol világossá
válhat, hogy a Közigazgatási Hivatal az önkormányzat ezen eljárásában mit tart törvénysértınek.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
jegyzı úr által elhangzottakkal, kérte a tisztelt képviselıket,
hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatokat fogadják el.
A képviselı-testület az elıterjesztés I. pontjához kapcsolódó
határozati javaslatot egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
171/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Közigazgatási Hivatal II. 179/1995. sz. törvényességi észrevételének 1. pontjában szereplı megállapításai vonatkozásában a 1990.
évi LXV. tv. 101. § /1/ bekezdésének a.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a
hatáskörrel rendelkezı állami szervekhez /
Belügyminisztérium Önkormányzati Fıosztály,
Közoktatási Minisztérium Jogi Fıosztálya/
fordul állásfoglalás céljából.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az állásfoglalások beszerzése céljából a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Az állásfoglalásokat megszerzésüket követıen terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A Képviselı-testület az elıterjesztés II. pontjához kapcsolódó
határozati javaslatot 18 fı igen szavazattal elfogadta és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
172/1995./VIII.10./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1990. évi LXV. tv. 101. § /1/ bekezdés a.
pontja alapján megküldi a Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak a rendelkezésre álló
véleményeket állásfoglalás kérés céljából.
A Képviselı-testület állásfoglalásában
arra kéri a választ a Közigazgatási Hivataltól, hogy milyen tartalmi indokok alapján
nem felelnek meg a meglévı vélemények az
1993. évi LXXIX. tv. 102. § /3/ bekezdésében
foglaltaknak.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az állásfoglalást kézhezvételét
követıen haladéktalanul terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A képviselı-testület az elıterjesztés III. pontjához kapcsolódó
határozati javaslatot egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Polgármestert, a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnökét, valamint a Tanácsnokot, hogy az 1995. évi Közalkalmazotti Tanács választásokon reprezentatívvá vált
szakszervezetek véleményét szerezzék be és a
beszerzett véleményeket terjesszék a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester, R. Nagy János
biz. elnök
Dr. Kovács Béla tanácsnok
Mezıgazdasági földterületek hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Mezıgazdasági Bizottság elnökét az elıterjesztés rövid ismertetésére.
Várfi András bizottsági elnök elmondta, a bizottság kellı körültekintés után hozta meg az elıterjesztett határozati javaslatát
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a mezıgazdasági földterületek hasznosításáról.
A kellı körültekintés ellenére két hiányosság kimaradt az elıterjesztésbıl.
A haszonbérbe adás útján hasznosítható területekrıl szóló felsorolásból / 1. sz. melléklet / kimaradt a 0975/1 hrsz-ú 20.000 m2
területő szántó mővelési ágú 222.06 Ak értékő hasznosítható
földterület, illetve ehhez kapcsolódik a 0977/6 hrsz-ú terület,
melyet az önkormányzat az elmúlt években oktatási célú mővelésre
átadott a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı iskolának. Az intézmény az átadott földterületeket megfelelı hozzáértéssel mővelte, megfelelı vetésforgót alakított ki
és természetesen ezek a földterületek oktatási célt szolgáltak,
ezért a Mezıgazdasági Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot annyiban javasolja módosítani, miszerint képviselıtestület a 0975/1, 0977/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földterületeket nem licitálás útján hasznosítsa, hanem adja át a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép iskolának oktatási célú mővelésre. Természetesen az intézmény a térítéstıl nem zárkózik el.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a elıterjesztéssel kapcsolatos további véleményeket.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, igaz, hogy az önkormányzati
földterületek hasznosítására vonatkozó jogszabályi elıírásokat
az önkormányzatnak be kell tartani. Azonban jó lenne ha az önkormányzat biztosítana lehetıséget azok számára akik kisebb
földterületet, 5-6 hektárt szeretnének mővelni a sajátjuk mellett.
Ezen kívül javasolta, hogy egy bizonyos nagyságú földterületet
kb. 10 hektárt egy jelképes bérleti díj fejében vagy akár ingyenes használatra hagyjanak meg azoknak a nagyon szegény embereknek akik szeretnének földet mővelni.
Dr. Frankó Károly polgármester a képviselı asszony által elmondottakhoz annyit kívánt hozzászólni, hogy a képviselı asszony
konkrétan tud olyan emberekrıl akik a szegényebb réteghez tartoznak és szeretnének földet mővelni?
A maga részérıl egyetértene ezzel a véleménnyel amennyiben van
erre az önkormányzatnak lehetısége.
Várfi András bizottsági elnök egyetért azzal, hogy segíteni kell
a rászoruló, szegényebb embereken, de akkor amikor a kapálási
idényben nem lehetet napszámosokat találni, nem lehetet kombájnokra megfelelı traktorosokat találni jó pénzért, fekete munkásnak fölvenni, akkor el kell gondolkodni azon, hogy valóban van e
igénye ennek a rétegnek a földmővelésre.
Véleménye szerint a szociálpolitikát nem szabad össze keverni a
földek hasznosításával. Az aki 5 vagy 10 hektár földet kíván mővelni az a licitálás során találhat számára megfelelıt.

236

Dávid István képviselı a maga részérıl részben egyetértett az
elıtte felszólalók véleményével. Továbbiakban javasolta, hogy a
licitálás során vegyék figyelembe azokat a licitálókat akik már
nagyobb földterületekkel rendelkeznek. Nyilvánvaló, hogy a licitáláson lesznek olyan személyek akik most kezdenék a mezıgazdaság alapjainak a lerakását. Véleménye szerint ezeket a személyeket kell elsısorban segíteni nem azokat akik már évek óta több
hold földet mővelnek.
Ezen kívül mint azt a mezıgazdasági bizottság ülésén is elmondta, a licitáláskor a elsısorban a helyi lakosokat kell elınyben
részesíteni nem a vidékieket.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint biztosan lennének
olyan becsületes a szegényebb réteghez tartozó emberek, akik az
esetlegesen elkülönített földterületbıl mővelnének bizonyos
nagyságú területet. Ezt a lehetısége megkellene hirdetni és
amennyiben mégsem lenne jelentkezı, úgy a késıbbiekben az önkormányzat árverésre bocsáthatná ezeket a területeket is.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint a
földhasznosítás kimondottan a piaci, a versenyszférába tartozik
és ilyen alapon nem szabad összekeverni a szociális oldallal,
mert akkor következetlen lesz, nem lehet igazságos elveket találni, nem lehet úgy kezelni, hogy mindenkinek jó legyen. Hagyni
kell, hogy a piac mőködjön, bérleti formában kell hasznosítani.
Így lesz az önkormányzatnak lehetısége arra, hogy minél nagyobb
bevételhez jusson.
A maga részérıl a bérleti formában történı hasznosítást támogatja, lehetıleg minél magasabb bérleti díj fejében. Az ebbıl befolyó bevételbıl lehet majd a késıbbiekben a rászorultakat segíteni, valamilyen más formában.
Eléggé vitatott dolog, hogy az ilyen szociális céllal jutatott
földek mennyire váltják be a hozzá főzött reményeket, mennyire
segítik a rászorulókat. Sok helyen történtek erre probálkozások,
de elég negatívak a tapasztalatok. Egy kisebb földterületen kísérletképpen meglehet próbálni, bár a maga részérıl nem bízik
abban, hogy ez jól fog mőködni.
Kovács Kálmán képviselı a maga részérıl támogatta a Mezıgazdasági bizottság azon javaslatát miszerint az önkormányzat továbbra
is biztosítsa a Mezıgazdasági Szakközépiskola számára az általuk
eddig is mővelt önkormányzati tulajdonú földterületeket.
Ezen kívül egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy 8-10 hektár
földterület elkülöntítésével adja meg az önkormányzat a lehetıséget azoknak a rászorulóknak akik földmőveléssel szeretnék a
jövedelmüket kiegészíteni. Maximális egyetértett azzal is, hogy
licitálás során ragaszkodjanak a rendeletben elıírt hektárhoz és
AK-hoz és amennyiben lehetséges csak kimondottan helyi lakosok
kapják meg ezt a közel 2000 hektár hasznosítandó földterületet.
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Dr. Debreczeni Gizella ügyvéd felszólalásában elmondta, a mezıgazdasági bizottság ülésén elhangzott alapelvek szerint állították össze az elıterjesztést. A hasznosítható földterületek felett a képviselı-testület gyakorolja a tulajdonosi és a rendelkezési jogokat. Ezen jogoknak jelen esetben csak az államháztartási törvény szab határt, amely kimondja, hogy önkormányzati vagyont csak nyilvános meghirdetés útján lehet elidegeníteni. Ha
ettıl a képviselı-testület el kíván térni akkor ezt rendeletben
kell meghatároznia.
Ami a helyi lakosok elınyben való részésítését jelenti ez kérdéses lehet mert természetes személy esetében egyértelmő, hogy ki
a helyi lakos, de mi lesz a gazdasági társaságok, szövetkezetek
esetében. Lehet, hogy a székhelye Gyomaendrıdın lesz, de nem
biztos, hogy a tagjai helybéli lakosok.
Vaszkó Imre a Béke Vadásztársaság képviselıje az alábbi kéréssel
fordult a tisztelt képviselı - testület felé, miszerint az önkormányzati tulajdonú földterületek bérbeadásánál szíveskedjenek
a Vadásztársaságokat megkülönböztetetten kezeljék. Kérése indokolásaként elmondta, a földterületek privatizációja során a vadásztársaságok jelentıs vadföldeket veszítettek el. Ahhoz azonban, hogy a vad továbbra is szaporodni tudjon és fenntudjon maradni megfelelı életteret kell biztosítani, növelni kell az élıhelyet. Másrészt ahhoz, hogy a gazdálkodók földjérıl a vadat eltereljék, minél kisebbre szorítsák a vad által okozott károkat.
Tekintettel arra, hogy földárveréseknél az önálló hrsz-al ellátott tanyahelyek kivételre kerültek, ezeket a területeket jó
lenne ha árverésen kívül a vadásztársaságok rendelkezésére bocsátaná az önkormányzat, illetve ezen túlmenıen az állami földterületekbıl, vadbúvónak, vadföldnek bizonyos területeket átengedne. Gyomaendrıd térségében közel 34.000 hektárt bérelnek a
vadásztársaságok. Ezen bérelt területek 1 %-ban biztosítsa a
kért területeket az önkormányzat. Feltehetıen lenne olyan vadásztársaság is amely nem kívánna élni, de a Béke vadásztársaság
szívesen venné ha a 11.800 hektár bérelt vadászterületükhöz 110
hektár vadföldet a meghirdetett 20 kg búza/Ak áron bérbe adna
részükre az önkormányzat.
A jelenleg érvényben lévı vadászati tv. értelmében a vadásztársaságok a bérleti díjat az önkormányzatnak fizetik. Várhatóan a
bérleti díjak jelentısen megfognak emelkedni, de csak azokon a
területeken tudnak, ahol a vadeltartó képesség a vadsőrőség, a
vadászati lehetıség olyan, hogy azt a bérlı hajlandó megfizetni.
Tehát, ha több vad lesz a térségben várhatóan az önkormányzat is
magasabb bevételhez tud jutni.
Várfi András bizottsági elnök a vadásztársaság képviselıje által
elhangzottakhoz annyit kívánt hozzászólni, hogy a maga részérıl,
úgy ítéli meg, a vadásztársaság kell, hogy legyen olyan helyzetben, hogy a licitálásba be tudjon szállni. Ha most helyt adunk a
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vadásztársaság kérelmének, utánna bár ki jöhet hasonló kérelmekkel, hiszen rajtuk kívül vannak még más vadásztársaságok is a
településen.
A maga részérıl nem támogatja a kérelmet.
Az elızıekben elhangzott 8-10 hektár szociális földként való kijelöléstıl nem zárkozik el.
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke az önkormányzat nevében kérte a tisztelt képviselıket, hogy az általuk mővelt 4 hektárt hagyják meg a cigány önkormányzat részére további
mővelésre.
Balázs Imre képviselı a maga részérıl módosító indítványként javasolta a Béke Vadásztársaság részére a kért 110 hektár földterületet 20 kg búza/ Ak bérleti díj fejében biztosítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint meg kellene
kérdezni a településen mőködı többi vadásztársaságot is, hogy İk
igényt tartanának e hasonló területekre.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint ha most kivételt teszünk akkor hasonló igényekkel fordulhat a testület elé a másik
két vadásztársaság is. Amennyiben a 8-10 hektár szociális földként való kijelölését a testület elfogadja, úgy abban az esetben
határidınek szeptember 1-ét kellene megjelölni.
Vaszkó Imre a Béke VT képviselıje hangsúlyozni kívánta, a vadásztársaság nem gazdálkodás céljából kérné a fent említett
földterületet. Kizárólag a vadak részére vadbúvó, vadnyugvó területekre lenne szükségük. Tulajdonképpen itt nem arról van szó,
hogy nem tudna a licitálásba beszállni, de egyszerően nincs lehetısége arra, hogy a 20-30 hektárból maximum 2 hektárt vadföldnek kibéreljenek. A vadásztársaság azt kérné, hogy a képviselıtestület bizonyos táblákból kijelölne adott területeket, egy területen maximum 2 hektárt kérnének biztosítani vadföldnek.
Ennek biztosítása fontos lenne elsısorban természetvédelmi szempontból a vadkár elhárításának szempontjából is, de fontos a
sport és szórakozás szempontjából is.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl azokat a gazdálkodó szervezeteket akik haszonért dolgoznak, profitorientáltak
semmi esetre sem tenné a kedvezményezettek közé. Legyen ez akár
a vadásztársaság.
Lehet szó arról, hogy szociális alapon valamennyi földet jutassunk a szegényebb réteg számára, mert ezzel nem csorbítsuk a
versenyszférát. Ezen kívül azzal sem csorbul a versenyszféra, ha
a Mezıgazdasági Szakiskola részére meghagyjuk az általuk évek
óta mővelt önkormányzati földterületeket, mivel azt nem személyes haszonszerzés céljából mővelik.
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Akkor amikor a vadásztársaság elınybehelyezésérıl van szó ellene
van mert megbontja a versenyszférának a semlegességét. Aki a
versenyszférában él és dolgozik nem szabad kiemelni a többiek
közül.
A maga részérıl ezt a kérelmet nem támogatta.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl támogatta a vadásztársaság kérelmét. A szociális célra kiosztandó 8-10 hektár
földterülettel kapcsolatosan az volt a kérdése, hogy ki fogja
felvállalni ezeknek a földeknek a kiosztását, elbírálni, hogy ki
a jogosult rá és ki nem. Amennyiben lesz erre vállalkozó, úgy
támogatni fogja ezt a kezdeményezést.
Katona Lajos bizottsági elnök annyiban kívánta módosítani az
elıbbi véleményét, hogy a gazdálkodásra korlátozottan alkalmas
területeket lehetne kijelölni vadföldeknek, a licitáláskor kialakuló átlag bérleti díj fizetése ellenében.
Bátori Gyula képviselı a maga részérıl javasolta, hogy a képviselı-testület az önkormányzati földterületek hasznosításakor a
törvényesség szabályai szerint járjon el. Jelen esetben elsısorban az önkormányzati érdekeket kell figyelembe venni a bevételi
oldalt. Ha mindenkinek kedvezményt adunk a végén nem lesz mire
licitálni. Meggyızıdése, hogy a licitálást követıen marad olyan
földterület, amely mezıgazdasági mővelésre nem igen alkalmas. A
késıbbiekben lehetne dönteni arról, hogy akár kedvezményezetten
is ki számára tőzi ki ismételten licitálásra ezeket a földterületeket az önkormányzat.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az alábbi módosító indítványt
tette. A képviselı-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására az általuk mővelt 4 hektár önkormányzati tulajdonú
földterületet emelje meg további 8-10 hektárral.
Csorba Csaba jegyzı a vita során elhangozott véleményekre reagálva elmondta, az elhangzott javaslatok közül számára a legnagyobb problémát a szociális szempontú földhasznosítása okozza.
Véleménye szerint ez a kezdeményezés a város szociális problémájának megoldásához nem járul hozzá, fölösleges feszültségek fog
gerjeszteni a földkérdésben.
Amennyiben a képviselı-testület még is elfogadja ezt a módosító
javaslatot, abban az esetben rendelkezni kell arról, hogy nem
bérbeadás útján hasznosítja az adott földterületeket és azt követıen majd a Szociális bizottság eldönti, hogy milyen szempontok alapján hasznosítja.
Ismételten hangsúlyozta, hogy ezt a megoldást a maga részérıl
semmiképpen nem tartja járhatónak.
A Valach képviselı úr által tett módosító indítvánnyal egyetértett. Ezzel a megoldással valóban támogatáshoz lehetne juttatni
a kisebbségi önkormányzatot azonban figyelembe kell venni, hogy
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a kisebbségi önkormányzatra is ugyan úgy kötelezıek az államháztartási tv. idevonatkozó elıírásai mint adott esetben a képviselı-testületre. Ezzel a kisebbségi önkormányzat olyan bevételhez
juttatható amely a javíthatja a mőködési pozícióját.
Ami a vadásztársaság kérelmét illeti, ennek a területnek a vad
megırzését mindenképpen célszerő volna biztosítani és ebben az
esetben talán el is kellene tekinteni a gazdasági hasznosítástól. Értelem szerint bizonyos %-ot meglehetne határozni amelyet
vissza lehetne utalni a mezıgazdasági bizottságnak, hogy ezt a
területet különítse el, illetve elképzelhetı az a megoldás is,
hogy a licitálás után megmaradt földterületeket juttatja a képviselı-testület kedvezı formában a vadásztársaságok részére.
Egyetlen agája volt ezzel kapcsolatban, hogy a licitálást követıen fog e földterület megmaradni.
A Bethlen Mezıgazdasági Iskola esetében úgy ítéli meg, hogy nem
vitatható, hogy az önkormányzat a fent említett földterületeket
saját intézményén keresztül kívánja hasznosítani.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként összegezte az
elhangzott véleményeket, módosító javaslatokat. A Várfi képviselı úr részérıl elhangzott módosító javaslat az volt, hogy a
0977/6 hrsz-ú és a 0975/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földterületeket saját intézményének a Mezıgazdasági Szakközépiskolának adja át hasznosításra 20 kg búza/AK bérleti díj megfizetése
ellenében.
A Hanyecz képviselı asszony által tett módosító javaslat szerint
a képviselı-testület a hasznosítandó földterületbıl 10 hektárt
ne licitálás útján hasznosítson, hanem adja át azon szociálisan
rászorulók számára.
Dr. Valach képviselı úr módosító indítványa szerint a képviselıtestület a Cigány kisebbségi önkormányzat mőködési pozíciójának
segítése céljából az általuk mővelt 4 hektár földterületet emeljen meg további 10 hektárral.
Balázs Imre képviselı úr részérıl elhangzott módosító javaslat
szerint a képviselı-testület az önkormányzat a tulajdonában lévı hasznosítandó földterületekbıl vadbúvó, vadnyugvó területnek
110 hektárt át ad a Béke Vadásztársaság részére 20 kg búza/ Ak
bérleti díj ellenében.
Katona Lajos bizottsági elnök a maga részérıl célszerőbbnek tartotta %-ban meghatározni, hogy az önkormányzat mekkora földterületet biztosít a vadásztársaság részére a bérbeadandó földterületekbıl. A maga részérıl 3 %-ot javasolt meghatározni.
Ezen kívül a bérleti díj meghatározásáról is most kellene dönteni a testületnek.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, mivel a Vaszkó úr részérıl elhangzott, hogy a vadföld céljára a vadásztársaság a bérbeadandó
önkormányzati földterületek 1%-át kérné, ezért az alábbi határozati javasolatot javasolta elfogadásra. A Képviselı-testület

241

Gyomaendrıd Város önkormányzatának tulajdonában álló földterületek 1%-át nem licitálás útján, hanem egyéb formában kívánja
hasznosítani. A képviselı-testület bízza meg a Mezıgazdasági Bizottságot a pontos hrsz szerinti földterület kijelölésével és a
hasznosítás mértékének megállapításával.
Vaszkó Imre a Vadásztársaság képviselıje kérte a tisztelt képviselıket, hogy a vadásztársaság területére esı hasznosítandó
földterület 5 %-ában határozza meg a vadföldeket. A maga részérıl a 20 kg búza/ Ak haszonbérleti díjat elfogadhatónak tartotta.
Várfi András bizottsági elnök továbbra sem értett egyet a vadásztársaság kérelmével. Nagyon sok olyan 1 hektár alatti vagy
1-2 hektár nagyságú hasznosítandó földterület van, amelyre a vadásztársaság nyugodtan licitálhatna.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint, ha a Katona
képviselı úr által javasolt 3%-ot veszi figyelembe akkor az a
hasznosítandó földterületbıl mindössze 60 hektárt jelent, ahhoz,
hogy a vadásztársaság részére a kért 110 hektárt biztosítani
tudjuk legalább 5%-ban kell meghatározni a vadföldek nagyságát.
A maga részérıl 5%-ot javasolt.
Miután több észrevétel javaslat a vadásztársaság kérelmével kapcsolatban nem hangzott el, javasolta a képviselıknek elsıként az
5 %-ról, majd a Katona képviselı úr által javasolt 3 %-ról döntsenek.
A Képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı haszonbérbeadás útján hasznosítandó földterület vadföld céljára 5%-ban
történı biztosítását, 7 fı igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett, míg a 3 %-ban történı biztosítását 3 fı igen szavazattal
és 15 fı tartózkodás mellett
elvetette.
Miután egyik módosító javaslat sem kapta meg a kellı számú szavazatot, így ennek megfelelıen a polgármester kihirdette az
alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Béke Vadásztársaság vadföld céljára biztosítandó földterületre vonatkozó kérelmét elutasítja.
Határidı: azonnal
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Ezt követıen a polgármester kérte a Valach képviselı által tett
módosító javaslatról döntsenek, miszerint a képviselı-testület
az önkormányzat tulajdonában lévı hasznosítandó földterületbıl
hasznosítás céljára 14 hektár földterületet adjon át a Cigány
Kisebbségi önkormányzatnak. A képviselı-testület bízza meg a Mezıgazdasági Bizottságot, hogy egyeztetve a kisebbségi önkormányzattal a 14 hektár földterületet hrsz szerint jelölje ki.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslattal 17 fı
igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetértett és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzat tulajdonában lévı hasznosítandó földterületbıl a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak hasznosítás céljára át ad 14
hektár földterületet.
A képviselı-testület megbízza a Mezıgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bizottságot, hogy a Cigány Kisebbségi önkormányzattal egyeztetve a 14 hektár földterületet
hrsz szerint jelölje ki.
Határidı: 1995. augusztus 31.
Felelıs: Mezıgazdasági Bizottság elnöke
A határozat meghozatala után a polgármester kérte, hogy a
Hanyecz képviselı asszony által tett módosító indítványról szavazzanak, miszerint a képviselı-testület a haszonbérbeadás útján
hasznosítandó önkormányzati földterületekbıl 10 hektárt ne licitálás útján hasznosítson. A képviselı-testület bízza meg a Mezıgazdasági bizottságot, hogy a hasznosítás módját és a 10 hektár
földterületet hrsz szerint jelölje meg.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot 9 fı igen szavazattal, 9 fı tartózkodás mellett elvetette.
A polgármester úr a szavazás eredményébıl megállapította, hogy
szavazategyenlıség áll fenn, így az érvényben lévı SZMSZ 18. §
/8/ bekezdése értelmében 30 perc szünetet rendelt el bizottsági
egyeztetés céljából.
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A szünet után a polgármester ismertette a bizottsági egyeztetésen kialakult álláspontot, miszerint a bizottság elnökök jelenleg nem támogatják, hogy szociális szempontok alapján csökkentve
legyen a haszonbérbeadás útján hasznosítandó önkormányzati földterület. A bizottság elnökök javasolják a képviselı-testületnek,
hogy kérje fel Hanyecz Margit képviselı asszonyt ezen igények
felmérésével és azt terjessze a képviselı-testület elé.
Egyidejőleg a bizottság elnökök javasolják, hogy a licitálást
követıen a megmaradt földterületekbıl ilyen mennyiségő földterületet a képviselı-testület jelöljön ki.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy döntsenek az elhangzott javaslatról.
A Képviselı-testület a javaslattal 15 fı igen szavazattal, 1 fı
ellen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett egyetértve és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jelenleg nem támogatja, hogy szociális szempontok alapján a haszonbérbe adás útján
hasznosítandó önkormányzati tulajdonú földterületek csökkentésre kerüljenek.
A képviselı-testület felkéri Hanyecz
Margit képviselı asszonyt, hogy mérje fel a
szociálisan rászorulók földmőveléssel kapcsolatos igényeit és azt terjessze a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. augusztus 31.
Felelıs: Mezıgazdasági Bizottság elnöke
Végezetül kérte a testület tagjait, hogy a Várfi képviselı által
tett módosító javaslatról döntsenek, miszerint a képviselıtestület a 0977/6 hrsz-ú szántó mővelési ágú és a 0975/1 hrsz-ú
szántó mővelési ágú földterületeket továbbra is a Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı iskolának adja hasznosítás céljából. Az intézmény 20 kg búza/ Ak haszonbérleti díjat fizessen az önkormányzat részére.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslattal 17 fı
igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett egyetértett és az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/1995./VIII.10./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
0977/6 hrsz-ú és a 0975/1 hrsz-ú szántó mővelési ágú önkormányzat tulajdonában lévı
földterületeket hasznosításra átadja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı iskola részére.
Az intézmény a földterület használatáért 20 kg búza/ Ak haszonbérleti díjat fizessen az önkormányzat számlájára.
Határidı: 1995. augusztus 31.
Felelıs: Mezıgazdasági Bizottság elnöke
A továbbiakban a polgármester úr kérte a tisztelt képviselıket,
hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslatot 17 fı
igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/1995./VIII.10./számú határozata
a mezıgazdasági rendeltetéső ingatlanok
hasznosításáról
A Képviselı-testület a mezıgazdasági
mőveléső ingatlanok hasznosítására az alábbi
határozatot hozza:
/1/

A mezıgazdasági mőveléső ingatlanok
hasznosításának elıkészítése és a
Képviselı-testületi döntés végrehajtása a Mezıgazdasági, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság feladata.

/2/

A hasznosítás formája: - adásvétel
- haszonbérlet.
A haszonbérbe adás 5 /öt/ évre történik.

/3/
/4/

A haszonbérletbe adható ingatlanok bérbeadása nyilvános meghirdetés útján, licitálással történik. A haszonbérletbe adható földterületek
kikiáltási árát a Mezıgazdasági,
Ipari, Kereskedelmi és Szolgálta-
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tási Bizottság javaslatára a Képviselı-testület állapítja meg. A
haszonbérleti díj kikiáltási ára
nettó 20 kg búza/AK érték júliusi
tızsdeáron számítva. A kikiáltási
ár alatt nem adható haszonbérletbe
mezıgazdasági ingatlan. Amennyiben
kikiáltási áron nincs bérbevevı,
úgy 15 napon belül újabb árverést
kell tartani. Az újabb árverés
eredménytelensége esetén a Képviselı-testület új határozatot hoz.
A haszonbérbe adható mezıgazdasági
ingatlanok jegyzékét a Polgármesteri Hivatal és a Kirendeltség
hirdetı tábláin közszemlére kell
tenni az árverés elıtt 10 nappal.
A jegyzék tartalmazza a föld helyrajzi számát, fekvését, mővelési
ágát, AK értékét.
/5/

Az árverésen résztvevıknek hitelt érdemlıen igazolni kell jogosultságukat az alábbiak vonatkozásában:
-belföldi magán és jogi személy, illetıleg
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, legfeljebb 300 ha nagyságú vagy 6.000
AK értékő termıföldet vehet bérbe.
- gazdasági társaság vagy szövetkezet legfeljebb 2500 ha nagyságú vagy 50.000 AK értékő termıföldet haszonbérelhet.

/6/

Licitálás szabályai: a licitáláson az
vehet részt, aki az /5/ pontban
megjelölt jogosultságot
/területnagyság vonatkozásában és
ahol ez szükséges cégbejegyzési
végzés, illetve cégjegyzékszám/
igazolja és az árverési elıleget
befizette.
Árverési elıleg: a licitálandó területre vonatkozó bérleti díj kikiáltási árának 5
%-a.
Az árverezı letétbe helyezett elılegét
be kell számítani a haszonbérleti díjba.
Az árverezın kívüli többi letevınek az
elıleget az árverés befejezése után vissza
kell adni.
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Az árverés megkezdésekor az árverést
levezetı az árverezıkkel közli a kikiáltási
árat, ismerteti melyik helyrajzi számú és
területő mezıgazdasági ingatlan kerül licitálás útján haszonbérbe adásba, ismerteti a
haszonbérlet feltételeit:
- haszonbérlet idıtartama 5 év, a bérlı
köteles gondoskodni a megfelelı mennyiségő
tápanyag utánpótlásáról, a mővelési kötelezettségrıl, a terhek és költségek viselése a
haszonbérbe vevı kötelessége. A haszonbérlı
felel a környezet-, természetvédelmi-, és
egyéb hatósági elıírások megtartásáért is.
Haszonbérlet földön a haszonbérlı csak az
érvényben lévı jogszabályok /önkormányzati
rendelet/ alapján az illetékes építésügyi
hatóság engedélyével és a haszonbérbe adó
hozzájárulásával létesíthet épületet. Bérleti díj esedékessége elsı részlet a szerzıdés
aláírásakor, második részlet tárgy év november hó 30. napjáig. Ismerteti továbbá, hogy
a haszonbérleti szerzıdés megszőnésekor a
haszonbérbe adót nem terheli semmilyen térítési kötelezettség.
A bérleti szerzıdések a hatályos haszonbérleti szerzıdésekre vonatkozó jogi
szabályozás alapján kerülnek megkötésre.
Ezt követıen felhívja az árverezıket
ajánlatuk megtételére.
A kikiáltási ártól lefelé nem lehet eltérni, ebben az esetben a /4/ bekezdés kerül alkalmazásra.
Az árverést addig kell folytatni, amíg
ajánlatot tesznek.
Ha nincs további ajánlat, az árverést
levezetı a felajánlott legmagasabb bérleti
díj háromszori kikiáltása után kijelenti,
hogy a földterületet a legtöbbet ajánló béreli. Az árverés vezetıje a kikiáltási árat
folyamatosan kilogrammonként emeli. Ha nincs
elıhaszonbérlı adott területre, azonos ajánlat esetén gyomaendrıdi lakost vagy
gyomaendrıdi székhelyő gazdaságot, szövetkezetet létesít az árverés vezetı elınyben,
illetve akinek a legmagasabb a foglalkoztatási aránya. Több azonos ajánlat esetén fentiek figyelembe véve - a haszonbérlık
sorrendjét sorsolás útján kell megállapíta-
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ni.
/7/

Elıhaszonbérlet: a volt haszonbérlıt a
haszonbérelt földre
elıhaszonbérleti jog illeti meg. A
jogosultságot azonban ebben az
esetben is vizsgálni kell. Ha az
elıhaszonbérletre jogosult a
kivülálló személy ajánlatát magáévá teszi /bérleti díj vonatkozásában/, a szerzıdést vele kell megkötni.

/8/

Az árverés lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata. Az árverést
levezetıt a Képviselı-testület jelöli ki.
Az árverés tisztaságáról személyes jelenlétével a Jegyzı is köteles meggyızıdni.
Az árverésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni és
az ott elhangzottakat folyamatosan rögzíteni
kell, amit a jegyzıkönyvvezetı és a két hitelesítı ír alá.

/9/

Árverést követı intézkedések:
A haszonbérleti szerzıdéseket az árverést
követı 15 napon belül kell megkötni. A bérleti szerzıdésnek a meghirdetett illetve az
árverésen ismertetett feltétellel azonos
tartalmúnak kell lenni és tartalmaznia kell
a haszonbérletre vonatkozó hatályos rendelkezéseket.

/10/ A szerzıdés érvényesen akkor jön létre,
ha a bérleti díj elsı részletét a
bérlı a szerzıdés megkötésekor kifizeti. A haszonbérleti szerzıdést
a bérlıvel a Polgármester köti
meg. Ha nem jön létre a szerzıdés,
mert a bérlı az elsı részletet nem
fizeti be, elveszti az elıleget,
és ekkor a bérleti szerzıdést a
soronkövetkezı legmagasabb ajánlattevıvel kell megkötni.
/11/ Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltatási Bizottsága javaslatára az elıterjesztésben felsorolt területeket értékesítésre ki-
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jelöli, azonban a tulajdonjog rendezéséig haszonbérlet útján hasznosítja, a licitálás szabályai
szerint.
Árverés helye: Gyomaendrıd, Déryné Mővelıdési Ház
Árverés ideje: 1995. augusztus 18. napja
8 - 10 óráig
10 - 11 óráig
11 - 12 óráig

a volt Lenin Tsz területei
a volt Béke Tsz területei
a volt Alkotmány Tsz területei

Határidı: 1995. augusztus 18.
Felelıs: Mezıgazdasági Bizottság
A határozat meghozatal után Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy dönteni kell arról, hogy az árverésen
ki képviselje a képviselı-testületet. A maga részérıl javasolta
a Mezıgazdasági Bizottság elnökét, Várfi András képviselı urat
megválasztani. Véleménye szerint a képviselı úr földkérdésben
kellı tapasztalattal és tudással rendelkezik ahhoz, hogy kellıen
képviselni tudja az önkormányzatot.
Dávid István képviselı nem értett egyet a jegyzı úr által tett
javaslattal. A maga részérıl Kovács Kálmán képviselıt javasolta
az önkormányzat képviseletére.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, tekintettel arra, hogy a licitálandó földterületek az endrıdi településrészen vannak, azokat
nem ismeri, ezért az önkormányzat képviseletét nem tudja elvállalni.
Miután több személyi javaslat nem volt, így a polgármester kérte
a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek azzal, hogy az
árverésen az önkormányzatot Várfi András a Mezıgazdasági Bizottság elnöke képviselje, úgy fogadják el.
A képviselı-testület a javaslattal 16 fı igen szavazattal, 2 fı
tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. augusztus 18-i árverésre az önkormányzat képviseletére kijelöli Várfi András
képviselı urat a Mezıgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bizottság elnökét.
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Határidı: azonnal

Megállapodás tervezet a volt Béke Tsz 7,5 millió Ft-al terhelt
földterületére
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Debreceni Gizella
ügyvédet az elıterjesztés ismertetésére.
Dr. Debreceni Gizella felszólalásában elmondta, a Béke Tsz felszámoló biztosával történt megállapodás annyiban került módosításra, kiegészítésre a Mezıgazdasági Bizottság részérıl, miszerint az eredeti megállapodásban nem szerepelt, hogy a Béke Tsznek jelenleg 932.000-Ft tartozása van az önkormányzat felé,
ezért a bizottság javasolná, hogy a felszámoló biztos ezt az
összeget számítsa be a követelésébe.
Ezen kívül a bizottság javasolja a testületnek, hogy a felszámolóval köttendı megállapodásban a felszámoló biztos a Béke Tsz
irodaházának forgalmi értékét legalább 3.000.000 Ft értékben
számítsa be.
Hangya Lajosné képviselı elmondta, tudomása szerint az önkormányzatnak azért kell fizetni, mivel értéknövelı beruházás történt. Kérdése az volt, hogy mik ezek az értéknövelı beruházások
és az önkormányzatnak kötelessége e figyelembe venni ezeket a
beruházásokat.
Tótka Sándor képviselı véleménye szerint jó lenne tudni, hogy a
Béke Tsz milyen pótló beruházásokat végzett annak idején.
Várfi András bizottsági elnök elmondta, ahhoz, hogy az elıterjesztésben felsorolt földterületeket csak akkor kerülhetnek az
önkormányzat tulajdonába ha jogilag rendezésre kerül. A felszámoló biztos lehetıségként adja, hogy amennyiben az önkormányzat
visszavonja a volt Béke Tsz irodaházára benyújtott igényét,
amely tulajdonjogilag a volt Béke Tsz-é, úgy hajlandó a képviselı-testület ajánlatát elfogadni.
Az értéknövelı beruházások úgy történtek annak idején, hogy pld.
a traktor szántot valahol, ugyanakkor rá volt írva, hogy Jondir
lézeres bemérést és talajegyengetést végez. Tehát ha a papírokon
utánna néznénk egyértelmően meglehetne állapítani, hogy értéknövelı beruházás történt azon a terülten.
Amennyiben a felszámoló biztos elfogadná a képviselı-testület
ajánlatát nagyon méltányos lenne a részérıl.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint ,nagyon nehéz
lenne bebizonyítani az értéknövelı beruházások jogosultságát.
A föld érték, amely késıbb még nagyobb érték lesz, ezért az önkormányzatnak semmiképpen nem kell lemondani ezekrıl a földterü-
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letekrıl.
Azt azonban látni kell, hogy amennyiben létrejön a felszámoló
biztos és az önkormányzat közötti egyezség, abban az esetben az
önkormányzatnak ebben az évben 500.000 Ft ki kell fizetni.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl egyetértett a bizottság által beterjesztett határozati javaslattal.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként kérte a tisztelt képviselıket hozzák meg döntésüket a beterjesztett határozati javaslatról.
A képviselı-testület 17 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
volt Béke Tsz felszámoló biztosa által tett
ajánlatot elfogadja és az alábbiak szerinti
megállapodást köti:
- a volt Béke Tsz irodaház forgalmi értékét legalább 3.000.000 Ft értékben számítsa be a felszámoló, továbbá tudja be a volt
Béke Tsz 932.000 Ft tartozását.
A képviselı-testület az irodaház értéke, a 932.000 Ft-os Béke Tsz tartozása és a
7.669.819 Ft különbözetét 5 év alatt fizeti
meg azzal, hogy 1995. évben 500.000 Ft fizet
a felszámoló részére.
A képviselı-testület kéri a felszámolót, hogy a megállapodás aláírásával egyidejőleg járuljon hozzá a tulajdonjog bejegyzéshez és a tulajdonba adáshoz.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester javasolta a tisztelt
képviselıket, tekintettel az idı jelentıs elhúzódására és mivel
az 5. napirendi ponttal kapcsolatosan néhány érintet szülı várakozik, folytassák az ülést az 5.napirend tárgyalásával.
A Képviselı-testület a polgármester úr javaslatával egyhangúlag
egyetértett.
Az Öregszılıi Általános Iskola megszüntetése
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Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után felkérte a tisztelt képviselıket mondják el a témával
kapcsolatos véleményüket.
Dávid István képviselı a maga részérıl meglepıdve vette tudomásul az öregszılıi iskola bezárásának szándékát. Mint ennek a választókörzetnek a képviselıjét tájékoztatni kellett volna egy
ilyen lényeges döntés meghozatala elıtt.
Véleménye szerint ez az egyeztetı megbeszélés nem lett kellıen
elıkészítve, a szülık nem késın lettek értesítve.
A maga részérıl semmiképpen nem tudja elfogadni az iskola megszüntetését. Úgy érzi, hogy a településrészen lakóknak szükségük
van erre az iskolára.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, tudomása szerint
az iskolába a beiratkozás idıpontjában mindössze két gyermeket
írattak be az öregszılıi iskolába. A településrész iskoláskorú
gyerekeit a szülık a 3. sz. Általános iskolába részben, pedig a
szeptemberben induló Katolikus Általános Iskolába íratták. A július 20-i egyeztetı megbeszélés összehívásával újabb lehetıséget
kívántak nyújtani az ott élı gyermekek szüleinek.
Ezzel a lehetıséggel az érintett szülık nyilvánvalóan nem kívántak élni, mivel a megbeszélésen két szülı jelent meg. Mivel a
közoktatási tv. elıírt minimális gyermeklétszám / nyolc fı / nem
jött össze, így az iskola további mőködtetése indokolatlan és
szükségtelen. A maga részérıl, úgy ítéli meg, hogy ennek az iskolának a megszüntetését nem a képviselı-testület mondta ki,
hanem az ott élık a beiratkozáson való részvétlenségükkel.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét Ladányi Gáborné igazgatónınek az iskola mőködtetésével kapcsolatos szakmai véleményére.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a szülıket kellene
meggyızni arról, hogy az elsı és második osztályos gyermekeiket
ebbe az iskolába járassák.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó elmondta, az öregszılıi iskolába történı beiratkozás idıpontjáról az érintett szülık kellıképpen tájékoztatva lettek.
A beiratkozás idıpontjában az iskola megszüntetésérıl szó sem
volt. Ez csak azt követıen került szóba, hogy a beiratkozási dokumentumokból megállapították, hogy összesen két elsıosztályos
gyermeket írattak a szülık ebbe az iskolába. Mivel a július 20-i
egyeztetı megbeszélésen mindössze két szülı jelent meg, ebbıl
arra következtetésre jutottak, hogy a szülık nem igénylik az iskola mőködtetését. Mivel a közoktatási tv. elıírása szerint a
minimális gyereklétszám nyolc fı, így ennek megfelelıen a beíratott két fıvel nincs lehetıség az osztály beindítására. Ezért a
hivatalvezetés arra a megállapításra jutott, hogy az iskola to-
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vábbi mőködtetése nem indokolt és szükségtelen.
İszintén nem igazán érti a szülık utólagos felháborodását.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl arra kérte a
tisztelt testületet amennyiben mód és lehetıség van rá továbbra
is biztosítsák az iskola mőködését.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Általános Iskola igazgatója a képviselık tájékoztatására elmondta, az öregszılıi körzetben elég magas
a gyermeklétszám, tehát egy elsı második osztályt mindenképpen
elbírna az iskola. Az alsótagozat teljes leépítésével szakmailag
az a véleménye, hogy ez nem léphetı meg. Azért nem mert a négyes
összevonás szakmailag nem lehetséges. A csoportösszevonás csak
úgy lehetséges, hogy elsı és második osztály egy csoport a harmadik és negyedik osztály egy másik csoport.
Az egyházi iskola beindításával nagyon megoszlik a településrészen lakó gyermekek száma ezért nem látná biztosítottnak, hogy
minden évben a minimális nyolc fı meglenne az osztály beindítására. Az 1995/96-os tanévben 9 fı elsı és második osztályos
gyermeket érint az iskola bezárása.
Pésó Béla Illésné az öregszılıi iskolában dolgozó nyugdíjas pedagógus hozzászólásában elmondta, İ maga nem tudott a július 20i egyeztetı megbeszélésrıl.
Tudomásul kell venni, hogy ezen településrészen élı szülık többsége igen hátrányos helyzető. Sok a munkanélküli, sokan kényszerülnek fekete munkát vállalni a mindennapi megélhetéshez, ezért
sem tudtak megjelenni ezen a megbeszélésen.
Az iskola megszüntetésének hírére létrehozták az " Öregszılıi
iskolás gyermekekért"
alapítványt, melynek célja, hogy anyagilag támogassa a fennmaradó öregszılıi iskolát, hogy annak mőködése ne jelentsen hátrányt a 3. sz. Általános Iskolának.
A maga és az érintett szülık nevében arra kérik a tisztelt képviselıket, amennyiben lehetıség van tekintsenek el az iskola bezárásától.
Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, véleménye szerint
semmiféle akadálya nincs annak, hogy a Pésóné által említett
létrejövı alapítványt az önkormányzat támogassa, mégpedig olyan
formában, hogy az alapítvány rendelkezésére bocsátja az iskola
épületét. Az alapítvány minden további nélkül fenntarthatja és
mőködtetheti az iskolát. Amennyiben a képviselı- testület úgy
döntene, hogy az iskolát továbbra is mőködtetni kívánja a jelenlegi szerkezeti formában az jelentıs feszültséget okoz a 3. sz.
Ált. iskolában. Ebben az esetben a 3. sz. iskola a képviselı testület csoportösszevonással kapcsolatos határozatának nem tudna eleget tenni. Ezen kívül az iskola meghagyása ellentétes lenne a képviselı-testület minden eddigi célkitüzésével, nevezetesen azzal, hogy az közoktatási törvényben leírtakat az oktatási
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intézményeivel betartassa.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett és
támogatta a jegyzı úr által elmondottakat. Kérte a tisztelt képviselıket hozzák meg döntésüket a témával kapcsolatban.
A Képviselı-testület 12 fı igen szavazattal, 4 fı ellen szavazattal és 2 fı tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a 3. sz. Általános Iskola igazgatóját, hogy 1995. szeptember 1-vel az öregszılıi külterületen az általános iskolai oktatást szüntesse meg.
Határidı: 1995. szeptember 1.
Felelıs: 3. sz. iskola igazgatója
Gyomaendrıd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról szóló rendelet-tervezet elızetes vitája
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Megyeri László aljegyzınek.
Megyeri László aljegyzı hozzászólásában elmondta, a beterjesztett rendelet tervezettel kapcsolatban az ÁNTSZ Szarvasi Intézete megküldte véleményét, melyben közlik, hogy a rendelettervezettel egyetértenek, az a közegészségügyi elıírások figyelembevételével készült.
A tervezettel kapcsolatosan két pontosításra hívta fel a figyelmet.
A 8. § /11/ bekezdésében a " kedvtelésbıl tartott állatot bevinni " szövegrész megszünik, mivel a 8. § /4/ bekezdésében már van
erre utalás.
A 8. § /4/ bekezdésének második mondata az alábbiak szerint változik: " Beteg állatot, kutyát- a vakvezetı és a rendırkutya kivételével - vagy árusításra nem szánt élıállatot a piac, vásár
területére bevinni, behajtani tilos."
Miután további kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatosan
nem hangzott el a polgármester javasolta a testületnek határozatban rögzíteni miszerint, a képviselı-testület az Önkormányzat
által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló rendelet tervezetet bizottsági véleményezésre alkalmasnak tartja.
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A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúan - 18
fı igen szavazattal -egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
182/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Önkormányzat által rendezett vásárokról
és fenntartott piacokról szóló rendelettervezetet bizottsági véleményezésre alkalmasnak tartja.
Határidı: 1995. augusztus 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
" Gyomaendrıd Ifjúságáért " alapítvány létrehozása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Szendrei Éva képviselı asszonyt az elıterjesztés rövid ismertetésére.
Dr. Szendrei Éva képviselı és mint az elıterjesztés beterjesztıje a felkérésnek eleget téve elmondta, néhány nagyon lelkes
gyomaendrıdi fiatal, akik vidéken fıiskolán és egyetemen tanulnak abból a célból ültek össze, hogy megpróbáljanak egy ifjúsági
klubbot létrehozzni a városban lakó, illetve a városban tanuló
vidéki diákoknak, elsısorban a középiskolás korosztályra
számítva. Az ifjúsági klub létrehozásának elsıdleges célja, hogy
programjaival biztosítsa az ifjúság részére a kulturált szabadidı eltöltését, a városunk ifjúságának védelmét, illetve az ifjúsággal kapcsolatos más célok támogatását.
Mivel egy ifjúsági klub mőködtetéséhez is elég komoly anyagi
erıforrásra van szükség ezért az alapító tagok legalkalmasabbnak
találták az ifjúsági klubbot alapítvány szervezeti formában mőködtetni. Jelenleg kb. 20 fı középiskolás, fıiskoláskorú, illetve egyetemista és harminc éven túli fiatal vesz részt a szervezésben, akik mindannyian alapító tagok lesznek az alapítványban
egy minimális összeggel vesznek részt az alapítványban.
A létrehozandó alapítványnak a legnagyobb gondja jelenleg az,
hogy az ifjúsági klub mőködtetéséhez helyiséget találjanak. Elsıdlegesen olyan helyiségre lenne szükségük amely elérhetı távolságban van valamennyi fiatal számára, fıleg a város középiskoláiban tanulói számára.
Az alapító tagok kérése a tisztelt képviselı-testület felé, hogy
az elıterjesztésben megjelölt 10.000 Ft vagyoni hozzájárulással,
mint alapító vegyen részt az alapítvány létrehozásában. Amennyiben a jelenlegi pénzügyi helyzet ezt nem teszi lehetıvé, úgy
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megfelelı helyiség biztosításával támogassa ezt a kezdeményezést.
Dr. Frankó Károly polgármester felajánlott a polgármesteri alapból 10.000 Ft vagyoni hozzájárulást az alapítvány létrehozására.
Véleménye szerint az alapítvány helyiségre vonatkozó gondját úgy
meglehetne oldani, hogy a Fı úton bezárásra kerülı iskolaépületet az önkormányzat használatra átadja az alapítványnak.
R. Nagy János bizottsági elnök a maga részérıl annál is inkább
jó kezdeményezésnek tartotta az ifjúsági klub mőködtetését, mivel az tevékenyen közremőködhet a tehetséges gyomaendrıdi fiatalok továbbtanulásának támogatásában is. Mint a 617. sz. Ipari
Iskola igazgatója felajánlotta az alapítvány mőködéséhez az iskola klubtermét.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint mindenképpen
támogatandó egy olyan célú kezdeményezés, amely a város egész
fiatalsága számára megteremtené a kulturált, igényes szórakozás
és a szabadidı hasznos eltöltésének lehetıségét.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek az alapítvány támogatását.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
183/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
mint alapító 10.000 Ft vagyoni hozzájárulással részt vesz a " Gyomaendrıd Ifjúságáért "
alapítvány létrehozásában.
A képviselı-testület a vagyoni hozzájárulás összegét a polgármesteri alapból biztosítja.
Határidı: azonnal
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után a polgármester kérte a tisztelt képviselı testületet, mint munkáltatót, hogy részére túlmunka elismeréseként 20 munkanap szabadidı megváltását
engedélyezze.
A képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodással
a polgármester úr kérésének helyt adott és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
184/1995./VIII.10./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
munkáltatói jogkörében eljárva dr. Frankó
Károly polgármester részére túlmunka elismeréseként 20 munkanap szabadidı megváltását
engedélyezi.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a polgármester arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy fejezzék ki elismerésüket Tímár Vincének
a városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnökének az augusztus 4-i
városi Tőzoltó Nap megszervezéséért és az eddig végzett áldozatos munkájáért.
A Képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag - 18 fı igen
szavazattal egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
185/1995./VIII.10./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elismerését fejezi ki Tímár Vincének az Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnökének az augusztus 4-i városi Tőzoltó Nap megszervezéséért és az eddig végzett áldozatos munkájáért.
Határidı: azonnal
Miután a képviselık részérıl kérdés, interpelláció nem hangzott
el a polgármester megköszönte a képviselık és valamennyi jelenlévı részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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