Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. szeptember
12-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, Nagy Pál, dr. Szendrei Éva,
Tótka Sándor, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, dr. Debreceni Gizella jogász,
Gyuricza Máté, Tímárné Binges Irén csoportvezetı,
Dógi Józsefné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese, dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
a helyi Rendırırs parancsnoka, valamint a helyi és a
megyei sajtó képviselıi
dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit és valamennyi megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozat képes. Jelen volt az ülésen 15 fı. Várfi András képviselı elızetesen jelezte, hogy az
ülésen nem tud részt venni. Knapcsek Béla és R. Nagy János képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Katona
Lajos képviselı urakat.
A bevezetı után röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- szeptember 5-én Budapesten a Hilton Szállóban a Flamand környezetvédelmi kormányprogram részeként a Belga Területfejlesztési és Környezetvédelmi miniszterrel volt egy találkozó, melyen
részt vett dr. Valach Béla képviselı úrral.
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Bejelentésként elmondta, hogy a Zenei Világnap alkalmából szeptember 22-én Fellegi Ádám zongoramővész elıadó estje lesz a Katona József Városi Mővelıdési Központban.
Felkérte a bizottsági elnököket, hogy lehetıség szerint vegyenek
részt a szeptember 28-ára szervezett találkozón.
Szeptember 13-án Országos Sakk bajnokság lesz a gyomaendrıdi Pavilon fogadóban.
Több bejelentés nem lévén, megkérdezte az alpolgármester urat és
a bizottsági elnököket, van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem hangzott el, így a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban
leírtakkal mindenben megegyezı volt.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
Önkormányzati tulajdonú földek haszonbérlet útján történı hasznosítására kiírt árveréssel kapcsolatos képviselıi indítvány
megvitatása
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend ismertetéseként elmondta, a SZMSZ értelmében a képviselı-testület ülését a polgármester köteles összehívni, a települési képviselık egynegyedének
kezdeményezésére. Hanyecz Margit képviselı asszony írásban nyújtott be kérelmet, melyben leírta, hogy Várfi András úrral a Mezıgazdasági bizottság elnökével történt elızetes egyeztetés
alapján javasolja a mezıgazdasági mőveléső ingatlanok hasznosítására vonatkozó szabály módosítását, ezért indítványozza a
rendkívüli testületi ülés összehívását.
A kérelem benyújtását követıen a képviselı asszonnyal történt
személyes beszélgetés alkalmával elmondta, meggyızıdése, hogy a
kérelmében leírtakat Dávid István képviselı úr is támogatná, így
ahhoz, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívásához szükséges
létszám meglegyen Czibulka György alpolgármester úrral csatlakoztak a képviselı asszony kezdeményezéséhez. Véleménye szerint
sem a hivatal, sem a képviselı-testület nem zárkózhat el egy
ilyen horderejő témának a megvitatásától, attól függetlenül,
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hogy errıl mindenkinek meg van az egyéni véleménye.
Ezt követıen megkérdezte Hanyecz Margit képviselı asszonyt van e
szóbeli kiegészíteni valója.
Hanyecz Margit képviselı hozzászólásában elmondta, a maga részérıl sérelmesnek tartotta, hogy a mezıgazdasági bizottság tagjai
nem kaptak tájékoztatást a következı árverés idıpontjáról, az
árverés a helyi újságokban nem lett meghirdetve, ugyan akkor a
tájékoztatókat elküldték a megye különbözı településeire. Lényegében ez adta az ötletet arra, hogy kezdeményezze elsısorban a
bérbe adási licitálás elhalasztását, illetve azt, hogy a város
tulajdonát képezı földterületekre bérleti szerzıdés címen elsısorban helyi lakosok licitálhassanak.
Nagyon sokan vannak a helyi lakosok körében olyanok, akiknek
nincs földjük, de szeretnének mővelni, vagy a meglévıtıl többet
szeretnének bérelni. Ezek az emberek is ugyan úgy megfizetnék a
bérleti díjat, mint a vidéki nagyföldbirtokosok, így a város
költségvetése semmiképpen nem károsulna. A város vezetésének elsısorban a helyi lakosokat kell támogatni. Amennyiben a licitálás során még is maradna ki földterület, azt ki lehetne osztani
a vidéki licitálók között.
A bérleti díj megfizetésével kapcsolatban a 30 % elıleg megfizetését javasolta. Kérte a tisztelt képviselıket támogassák a kérelmét.
Dávid István képviselı a maga részérıl egyetértett a Hanyecz
képviselı asszony kérelmével, azonban megkívánta jegyezni, hogy
szakmailag nem tud érdemben a témához hozzászólni, mivel nem mezıgazdasági szakember.
Az írásos anyagot áttanulmányozva, kételyei merültek fel a tekintetben, hogy akkor amikor ma már 1 ha földterületnek a megmunkálása is irreálisan nagy összegbe kerül, akkor ezek a kispénző emberek akiket földbérlethez jutattnánk, hogyan tudnák a
föld bemunkálását megfizetni, és a bérleti díjat kifizetni.
Nem értett egyet a bérleti díj elıleg 30 %-ban történı megállapításra tett javaslattal.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a képviselı asszonnyal
történt személyes beszélgetés alkalmával elhangzott, kezdeményezésének célja, hogy a licitálás során elsısorban a szegény helyi
lakosok jussanak földterülethez.
Véleménye szerint mindehhez elıszır is tisztázni kellene a szegénység fogalmát, illetve tudni kellene, hogy számszerint hány
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fı az akinek ilyen irányú igénye lenne. El kellene gondolkodni
azon is, hogy valóban segítenénk e ezeken az emberken, hiszen a
föld megmőveléséhez nem kevés tıkére van szükség. Alapvetıen ma
az emberek többségének a mindennapi megélhetés jelent gondot,
nem pedig az, hogy nincs földje amit mővelhet. A maga részérıl
ezt a problémának a megoldását abban látná, hogy aki ezt kezdeményezte, vegyen 100 ha földet és ossza ki a szegények között.
Részben egyet lehet érteni azzal, hogy a helyi lakosokat elınyben kell részesíteni, de erre az árverési szabályzat szerint
nincs lehetıség.
Hanyecz Margit képviselı hangsúlyozni kívánta, hogy a beadványában nem földkiosztást kért, hanem lehetıséget a helyi lakosoknak, hogy elsısorban İk juthassanak földhöz, ne olyan földbirtokosok kapják meg ezeket a földeket, akiknek amúgy is van már 2300 ha.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke arra kérdezett
rá, hogy annak a vagyontalan és anyagilag nehéz helyzetben lévı,
reménybeli földbérlınek, akirıl itt most szó van, hol realizálódik igazából a haszna, hiszen İ a földet megmővelni nem tudja,
mert nincs hozzá tıkéje. Ha van is, az mindössze egy 400 szögöl
terület megmővelésére elegendı, amit kézi erıvel el tud végezni.
Ha saját személyében a földet megmővelni nem tudja, az egész
földhaszonra nem tehet szert, akkor mindez azt jelentené, hogy
az önkormányzat minimális összeg/ AK bérbe adja a földet a "szegénynek", aki bizonyos mennyiségő terményért tovább adja egy
gazdának és a kettı közötti összeg realizálódik haszonként.
Bátori Gyula képviselı maximálisan egyetértett Hanyecz képviselı
asszonnyal abban, hogy elsısorban a helyi lakosság érdekeit kell
szolgálni, azokat az igénylıket kell kielégíteni, akik helyi lakosok, utána lehetne a maradék földterületet a vidékieknek felkínálni. Nagyon sokat segíthetnénk azokon a jószágtartókon, akik
saját és családjuk szükségletére tartanak 1-2 sertést, ha hozzájuthatnánk 2-3 ha földterülethez, ahol a takarmányt megtudnánk
termelni.
Ezen kívül egyetértett abban is, hogy a haszonbérleti díjnak
csak 30 %-át kelljen elılegként befizetni, hiszen a mezıgazdaságban mindig is úgy volt, hogy a föld után járó bérleti díjat a
betakarítás után fizette a bérlı.
Kérte a tisztelt képviselıket, támogassák a képviselı asszony
javaslatát.
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Hanyecz Margit képviselı elmondta, tudomása van arról, hogy a
volt Lenin Tsz földterületeibıl nagy területeket hasznosítanak
évek óta bizonyos személyek. Korábban tett már javaslatot arra
vonatkozóan, hogy fel kellene mérni, hogy kik és milyen jogcímen
mővelik, illetve kinek a tulajdonában vannak ezek a földek. Nagy
bevételhez jutna a város, ha rendezıdne ezeknek a földterületeknek a tulajdonjoga.
Dr. Frankó Károly polgármester reagálva a képviselı asszony javaslatára megjegyezte, nincs joga a Polgármesteri Hivatalnak ahhoz, hogy az emberek magántulajdonába nyomozzon.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, bármilyen
diszkriminációt alkalmaz az önkormányzat a bérbe adásnál, az
csak a városi költségvetés rovására történhet. Az természetesen
más kérdés, hogy ezt a költségvetési kiesést felvállalja e testület azokért a lakosokért, akikrıl itt most szó van, vagy pedig
az össz lakosság érdekeit és a minél nagyobb költségvetési bevételt tartja szem elıtt.
A diszkriminált haszonbérletbe adást elképzelhetınek tartotta,
olyan feltételek mellett, hogy személyes mőveléső kötelezettséget írnak elı a bérlı számára és megtiltják a további bérbe adási lehetıséget.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett azzal, hogy elısorban a helyi lakosokat kell ezekhez a földterületekhez hozzájuttatni,
azonban a haszonbérlet miatt nem szenvedhet hátrány a város
költségvetése.
Aki földmőveléssel foglalkozik tudja, hogy milyen költséggel
jár, a jelenlegi árakon számolva ha-ként 50.000 Ft a költség ráfordítás, a haszon azonban csak a következı évben a betakarításkor jelentkezik. Kétségtelen tény, hogy némi hasznot hozhat a
mővelınek, de csak addig, amíg a kormány a földadót be nem vezeti, amely a földtulajdonok rendezése után valószínőleg be is fog
következni.
Dr. Debreceni Gizella jogász elmondta, a képviselı-testület által 1995-ben megalkotott, jelenleg hatályban lévı vagyonrendelet
mellékletét képezi a mezıgazdasági földek hasznosításáról szóló
szabályzat. Amennyiben a képviselı-testület részérıl olyan döntés születik, hogy a fent említett szabályzaton változtatni kíván, ahhoz szükséges a hatályban lévı vagyonrendeletet is módosítani. A módosítás elıtt azonban tisztázni kellene, hogy kit
tekintene a testület helyi lakosnak, azt akinek állandó lakóhely
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Gyomaendrıd, de mi van abban az esetben, ha vidéki lakos megbízza a helyi lakost a licitálással. További kérdésként merülhet
fel, hogy ha csak a természetes személyt tekintjük helyi lakosnak, mi van a jogi személyekkel ezen belül is a gazdasági társaságokkal, ezeket ki zárná a testület a licitálásból? A hatályban
lévı önkormányzati vagyonrendelet szerint a jogi személyek, szövetkezetek, gazdasági társaságok, betéti társaságok részt vehetnek a licitáláson.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, amennyiben a rendelet
módosítás mellett döntene a testület, úgy a szeptember 16-ra
meghirdetett árverést el kellene halasztani, ami azt eredményezheti, hogy nem jut megfelelı bevételhez a város és az egyre inkább kimerülıben lévı költségvetésbıl a továbbiakban nehezen tud
különbözı szociális juttatásokat adni az arra rászorulóknak.
Dávid István képviselı véleménye szerint a bérleti díjat mindenképpen elıre kell beszedni és nem 30%-ot, hanem a szabályzat
szerinti 50 %-ot.
Hanyecz Margit képviselı megkívánta jegyezni, hogy fél hivatalos
információi vannak arra vonatkozóan, hogy a vitatott 1700 ha
földterületet nem fogja megkapni a város, azt azonban még nem
lehet tudni, hogy ez a földterület licitálásra kerül e, vagy az
állam eladásra bocsátja.
Csorba Csaba jegyzı arra kérte Hanyecz Margit képviselı aszszonyt, hogy mondja el honnan jutott ahhoz az információhoz, ami
alapján állítani tudja, hogy az a földterület nem biztos, hogy a
városé lesz. Mivel az ezzel kapcsolatos bírósági tárgyalás október 4-re van kitőzve, ezért úgy gondolta, hogy azt megelızıen
egyetlen államigazgatási szerv és társadalmi szervezet sem nyilatkozhat nem létezı bírósági döntésrıl, azt nem bírálhatja
felül. Megkívánta jegyezni azt is, hogy a bírósági perre és az
ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására képviselı-testületi
döntés alapján született felhatalmazás, testületi döntés került
végrehajtásra.
Az eddig elhangzott véleményekre reagálva elmondta, egy árverés
elıtt mindenképpen szükséges tisztázni, hogy ki minısül helyi
lakosnak, és mely idıponttól kell annak tekinteni. A haszonbér
megelılegezésével kapcsolatban is hangzottak el különbözı javaslatok, adott esetben például megoldható lenne, hogy a bérlınek
ne kelljen megelılegezni a haszonbér bizonyos százalékát, mind
ezt azonban az árverési szabályzat alapján már meghatározta a
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tisztelt testület. Éppen az akkori költségvetési helyzet miatt
született az a döntés a testület részérıl, hogy lehetıség szerint a haszonbérlet bizonyos %-át elıre kelljen megfizetni a
bérlınek.
Bizonyos esetben rendelet módosítással elınyben részesíthetıek a
helyi lakosok a licitálás során, de csak azonos haszonbérleti
díj estén és ha nincs elıhaszonbérlet.
A személyes mővelési kötelezettségre tett javaslattal kapcsolatban megjegyezte, pozitív javaslatnak lehet tekinteni, mivel így
kiszőrhetık lennének azok a problémák, amelyeket a Hanyecz képviselı asszony felvetett, mind ez azonban a hivatal egy fı mezıgazdasági ügyintézıjével nehezen lenne kivitelezhetı.
A földterületek felmérése, illetve földtulajdon viszonyok rendezésével kapcsolatban tudni kell, hogy a Földhivatal szakemberei
sem gyızik ezen feladatokat, igazán jól áttekinthetı nyilvántartási rendszerrel ık sem rendelkeznek. Egy ilyen jellegő egyeztetést és pontosítást átvállalni a Földhivataltól, semmiképpen nem
lenne célszerő és kivitelezhetı.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint nem kellene
diszkriminálni a kis és nagyföld tulajdonosok között, hagyni
kellene ıket versenyezni egymással.
A diszkriminációban maximálisan addig lehetne elmenni, mint az
már a hozzászólások során is elhangzott, hogy esetlegesen elınyt
élvezzen a helyi lakos azonos ajánlat alapján, azonban nem biztos, hogy jelentene akkora elınyt, hogy e miatt módosítsa a testület a hatályban lévı szabályzatát. A haszonbérleti díj elılegfizetéssel egyetértett, az egyrészt biztosítékot jelent az önkormányzatnak, másrészt az ajánlat komolyságáról tesz tanúbizonyságot.
Véleménye szerint a személyes mőveléső kötelezettségre tett javaslatot egyáltalán nem kivitelezhetı a gyakorlatban.
A következıkben arra kérdezett rá, hogy mit jelent az a 185 ha
föld védetté nyilvánítása, amire Hanyecz képviselı asszony utalt
a Polgármester úrhoz írt levelében, illetve mekkora lehet az a
földterület, amely mővelés alatt áll, de jogilag tisztázatlan a
státusza és az önkormányzat felé nem fizetnek utána bérleti díjat.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva a képviselı úr kérdésére elmondta, a 185 ha földterület helyi védetté nyilvánításának kezdeményezésérıl az elmúlt ülésén döntött a tisztelt testület, amely
jelentıs részben a Csejt-pusztai területre tevıdik.
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Tótka Sándor képviselı a maga részérıl azon képviselık véleményével értett egyet, akik azt javasolták, hogy a licitálás során
a helyi lakosok elınyt élvezzenek, illetve a bérleti díj elıleg
mértéke 30 % legyen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a tisztelt képviselıknek térjenek rá a döntés meghozatalára.
Véleménye szerint elsıdlegesen arról kellene dönteni a testületnek, hogy szükségesnek tartja e az önkormányzat vagyonáról és
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítását a Hanyecz képviselı asszony kérelmének megfelelıen. A döntés során azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a rendelet-módosítás legalább egy hónapot
vesz igénybe, mind ez hogyan egyeztethetı össze a gazdasági évvel a továbbiakban.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett a Valach képviselı úr
javaslatával, felkérte a képviselı-testületet döntsenek arról,
hogy szükségesnek tartják e a rendelet módosítását.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítását 1 képviselı támogatta, míg 12 ellen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a képviselık többsége a rendelet módosítását nem támogatta.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a képviselıtestület mostani döntése nem zárja ki azt, hogy az 1997-es gazdasági évben megfelelı elıkészítés, és a vita során felmerült
kérdések tisztázása után az esetleges rendelet módosításra ne
térjen vissza a testület.
A továbbiakban a maga részérıl célszerőnek tartotta határozatban
rögzíteni, miszerint a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörében,
saját lehetıségeihez mérten, mérje fel az önkényesen mővelés alá
vett önkormányzati tulajdonú földterületeknek kik a használói és
azokkal szemben a szükséges szankciókat tegye meg.
Csorba Csaba jegyzı reagálva az elhangzottakra elmondta, a Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei már végeztek felmérést
arra vonatkozóan, hogy kik használják jogosulatlanul az önkormányzati tulajdonú földeket, azonban szükséges tudni azt is,
hogy nagyon nehéz törvényesen eljárni ezen személyekkel szemben,
ha egyes képviselık arra biztatják ezen önkényes földhasználókat, hogy ne kössenek bérleti szerzıdést az önkormányzattal,
mert a bérleti szerzıdés megkötése jogellenes, mivel a föld nem
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az önkormányzaté.
A továbbiakban ismételten felkérte Hanyecz képviselı asszonyt
nevezze meg azt a forrást, ahol azt az információt kapta, hogy a
bírósági döntéstıl függetlenül nem az önkormányzaté lesz az 1700
ha földterület.
Gyuricza Máté a vagyongazdálkodási csoport vezetıje elmondta, a
hozzászólások során több képviselı részérıl is elhangzott, hogy
fel kellene mérni, hogy mennyi az a földterület, amely után nem
fizetnek bérleti díjat a használók az önkormányzat felé.
A gyomai területen 500 ha földterület után, - melynek használója
a Nagyállási Gazdák Kft- nem fizet bérleti díjat, mivel a Földkiadó bizottság elnöke azt mondta, hogy használják a földet nyugodtan nem kell érte bérleti díjat fizetni.
További 250 ha után - melynek használója Hunya Lajos volt önkormányzati képviselı és néhány társa,- mindaddig nem hajlandók
bérleti díjat fizetni, míg a földtulajdonjog nem kerül rendezésre.
Hangya Lajosné a szociális és egészségügyi bizottság elnök véleménye szerint tájékozódni kellene arra vonatkozóan, hogy más településeken hogyan különítettek el szociális földalapot. Mindennek lehet létjogosultsága, úgy ha az önkormányzat lemond bizonyos nagyságú földterületrıl és azt kiosztja a rászorulók között, szankcionálva, hogy aki ilyen földet kap az más szociális
segélyben nem részesülhet.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint, amíg a földtulajdon kérdése jogilag nem rendezıdik, nem lehet törvényesen eljárni a jogtalan földhasználókkal szemben. Arra azonban majd emlékezni kell, hogy ha még is az önkormányzat tulajdonába kerül a
föld és az meghirdetésre kerül, akkor a mostani használóknak nem
lesz elıbérleti joguk ezekre a földterületekre.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem értett egyet a Katona képviselı véleményével, tekintettel arra, hogy a felszámoló által
az önkormányzatra bízott földterületek hasznosításáról a jegyzı
teljes joggal rendelkezik, ezért azokkal a használókkal szemben
akik nem kötöttek bérleti szerzıdést az önkormányzattal ezekre a
földterületekre, peres eljárást kell kezdeményezni.
Csorba Csaba jegyzı egyetértett azzal a véleménnyel, hogy a peres eljárást mindenképpen szükséges megindítani, mivel ezek a
használók nem teljesítették az önkormányzat követelését. Az ön-
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kormányzat árverési szabályzatának értelmében, aki az önkormányzat felé köztartozással rendelkezik az árverésen nem vehet
részt, az árverésbıl ki kell zárni. Értelem szerint ezen földhasználókkal szemben a szabályzatnak ezt a pontját kell majd alkalmazni.
Ismételten felkérte Hanyecz képviselı asszonyt nevezze meg, honnan jutott a fentiekben elmondott információhoz.
Hanyecz Margit képviselı válaszolva elmondta, Békéscsabán hivatalos helyen magánügyének intézése közben jutott ehhez az információhoz.
Kovács Kálmán képviselı is egyetértett azzal, hogy lehetıség
szerint fel kell mérni a jogosulatlan földhasználók körét, mert
valószínőleg nem kevés területrıl lehet szó.
Dr. Frankó Károly polgármester összegezve az elhangzott véleményeket elmondta, a fenti döntés értelmében a képviselı-testület
nem támogatta az önkormányzat vagyonrendeletének módosítását a
Hanyecz képviselı asszony kezdeményezése alapján. Ennek ellenére
a maga részérıl javasolta a képviselı asszonynak, hogy az 1997es gazdasági évre vonatkozóan mérje fel a szociálisan rászorulók
földmőveléssel kapcsolatos igényeit és azt terjessze be a képviselı-testület elé, eleget téve ezzel a képviselı-testület
176/1995./VIII.10./ számú határozatban megfogalmazott felkérésnek.
Több hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester megköszönte
a jelenlévık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Czibulka György
hitelesítı

Katona Lajos
hitelesítı
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