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Aut a f3].adatot kaptao, hogy szánoJ_Jak be a Yégrehajtó Bizottságnak a voit
tóglagyár Íe].szárno}ás áró1, valanint a fe}szá!ío1ás utáni feladatokIól.
81 ke1j" nondaní' hogy a téglagyár f e1sz tinolrísának híre igen na6y Yisszhangot és e}ler:szenvet vá1tott ki a takosság kijrében. Á párt éa a tanács vezettji
sem értettak ve1e egyet, egyrészt azért, mert a té5la6yár leál]_itása után nerr
].átták biztosltottnak a kis!üélotii tég1a e11átást' roásrászt pedig a té61.agyrir
leá11itásával 8o-1oo fő nunkaer6nek szünLk rneg a rnuaká j a kijzségünlibon' ezzei
is nijvakedik az e1járó do3_gozók gzána. Bnen aggódalrounkat magasabb fónrmon

ie

e]"nondt ák

Az aggóda.lr,rak megny.rgt3!ása :a Bu,ranya-To1na trlegyei l'ÚZÉP váu.a].at i5aagató ja
}9?8.ápriIís 13-i levelébcn értesitettc a tanács veze'bőlt, hogy á tég1ae}1átás szinvona}a a dunasze1íc-qői korszeriitlen gyár ternreléeének 1e á11j-'i.; rjs ával
nen fog csöktenni. A íelszabadult niurr}iaerőt ped'ig a bá.taszóki Kcrá,raj.ához csoportoaitják át,
r\ Bara:'rya_l oli]a ncaiircí Té6J.a-ésCserépipari tr'á]_lalai k'lpviselő jo 19'78- lpr'.
6 -iíin fe1kereste G k'.;z3éili tanács vezetőit és fc1a já:r]_o'Lta' hog-v_ a vó€]]_o 5rrs]íj:1
leállii;ott dunaszekc;.ői t jglagyár épü1ete1t, érítnónyr-. j_t }őnyv jóvá:i-rássai í,i ij*
ad'jel a közsógi tanácsn.rk.- azzal a kiltttósse }, hogy a td5lagyá:'can t'éitlrl6yirt ás
a kikötésscl, hogy he' az átr'dte]_1e]. a vb" és ir fe].cttes Bze_'':\.oj_',i i1r r.;g-';cf$J;teno1r. lr közsé6i tilrrács vb. sz aki6azga'üás i gzeT'Íe - riliut án a f ;l r:őib sz.]''vo:i iik
egyetórtette}< a téglagyár átvéte1óve]' - az átvéte]_ és basznr_,sj-tís t ri..-;'liba'l
}978.ápriris bó ZI-én i:rclyozini beJárást bivott összo' :]lely!c 22 sze_r;cl'" ir:.vott ncg, ]-6 szer'v }:ép.ríse 1őjc rrrc g is jelent.
A ncg j e1ent ek: .hc lysz in.n r:iegt clcÍnto tt é}r e téglagyárat ós egyctó::t<l i;t,:]: az, ij'',;*
vétc1éve1.A ]:asznositássa1 kapcsolctosan rrár e1térőcit vol';aj. a v ri-1_c:,''Jrye)''.
Ugycnis a dunaszekcsői tsz.képvíselője kér e' l1o8y c' tóglag;.ó.rat L:tlja a ianács c tsz. tészóre csíbgnevg]-és céljára. Ezt a Jclc:iJ';,lő szeyve!; krlpvi.sclci_
1nck nagy rósze el]_enes'be' E azt jevaso}t.1}r' ho;y a -l';aitács a tó51egy;l.r ter.üle'l'ót vikéndt€ ftile tként hasznosits:, _ a tégtagyár lebonta.sa iltí,'i _.
A község1 tanáes képviselói _ n1után a fe].sőbb gze}Yc]. }rozzri'.j árrrlt ek - n
tég1agyár épü1eteit 1978. írmius }vj 19-én átvettél; a 'l:}{;ra'iTa-!o].na ucg1r';1
Tég1a ós Csorépipari vátj_c'lat }cépvíseJ_ő j é'Lől lcönyv jóvái: ással' Az átvótr.,li
jogyzőkön1v sac'int a téglagyár b:uttó értéke:12.3o_]..?9B Íl'b, az értél;csökkenóe l 9.)52.5?o Ft, e nettó érték<ll2.949,"28 Ft vo1t.
'
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Ákko! az értókcsitésre rraradó érték:
Á 'róglalyár hasznositásáva} kapcsolatosan a végleges döntóst a. }iözségí tanács
álta1 ]"97B.szept.14-én ijsEzehiYott érte}rczlet nond'ta ki, rrivel a tsz-rrek ::eirr
engedélyezték a csibencvelő lcia1akitását, üzeu épitéscis el lctt vc-i;!o' s
igy cgyedül a téglag"v-ár Ierbontása és üdüló részérevaló kíalakitása rraradt,
rnint eJ.ío6"róható 1ehetőség /ezen ncgbeszé1ésr6}na6nó-fe1véte1 }rjsztil'b,/
ljnnelr al"apjó"n a vé6rohajtó bizottság 1978.okt.19-r ü1ésén kirroncltc' c. t.l;J.a_
gyár J-ebontását, ílletve az árverós utjría történő órtókesitóst Í3o/L97E.'{z.
hat.,/ Kije]-ölte az áw utési bizottságot a tai:ác st agokbó 1, val-in1lt a tanács
d.olgozó íbóL.
Á bizottsá5 tag j ai.nak 3do3h György, Gyínosi ?á1 és 3acskó Tstván tanácstcgok, v..l-cnin't Sonosyi lasz}ó, lehér Géza óe Deneter J..,a jos tanácsi doi.6ozóLct
je}ö1te ki.
;i vé6rehajtó bj'zottsá€ a nov.16-i üléséYltril;r hctározott, hogy az á.rveróst
novenbcr 2{-én ueg kell tartani. Az árvo::és :'lcg 1s 1ett lrirdctvo a kijzEógber:.
.i szervclt lészéyeiriísos neghívót kü1c1'bürr);, de nogbíl.dcttük a ],\rrtintuli Naplóban i-q. .{z árvcrési bizottság az árverijs cldt_b r,}cgtci{intctte irz :-,rvcrósro
kijc1ij1t épü1etekct, felnóréssc]' Í{egái}.],p itott a. az cgycs ópü1etclr anyagó.r értól|jt ós riind'cn óptiletnél kiilön r,re6á11apitot t a a lri]c1á1tírsj' á-rat.
áz í'ilverósen, ne1y 1978.nov.24-én lett rrcgtariva kb. 6o fő jc1ent ilcg, i:c}y
d'c. 9 órakor kezdőrlött óg du. 2-órakor ab b{rrnaTad t ÍnivÜ} a nc3jc1_entci: c3y
' pedig gondo}lro d.o t t t ho6y
r':sze nagasnak találta a kilclá1tá:'sí árat, nás része
nit tcgyen' vegyen-e Yaöy ne. Áz árverr,jserr 11 fószer kerü1t eladás'ja óE aaonrro1i kószpénztizetós nrGl}ctt 13}.4oo !t ijsszcg folyt be.
Áz ázwcrósi bizottság fclheta}neuta Sonogyí lász]_ó raüszaki oi6ed'ót ós )e'ictor
Lojos gardállrodási e1őa<1ót, ho6y a fclórtólrelt áron ed';ái< ajd c} a jelqr:t}iczőknek a még el nca adott ópületcket és Í,jszcre1ict.
Áz c].atiÉisra kerrilt épületek és fészerek vevói a befizctósről n1t5tát i;apti]i{
tís annak felnutatása után kezd.lretté}i el a bontdst, ne}yet a nezőőr ellcrrőraijtt.
lt bol:tott anyagórt c tanács f eJ'el'óssé6ct nen váL1a1t, nj_nc1crrki sl j át l,rai4;' i'clclt azért, és az elszá11itásért na5ánok Ee1lett gondoskodni. 198o.dec'31_t6
a tó6lagyór1 anyagob eladÍisából 59I.o33 It beYótelüDk valt.
r\ frjszerek e1odrísa aí át,YeréBt követően Íolyaaotosan történt a kiki|iltí.Eí drelron. Iiiután a 10' 11' 12_eg srd.r:ú féazere}l, neIyelinek a lrikííltási á::e 6o.ooo
!i vo]-t , &ardlőxa nca találtak 19?B. dcc.5_ón Bodor liároJ_y ós tár-*e'i rijszérc fl_
Ics bontésban liiaétuk. lieve!€ttck 1979.nrájus 17_én a }Úbontott ópületckből
gzí.xrrlz.ó bo}ttott arrya€ok 7 $-át1 lrcly u3.?a1 rt ért iíL-ii volt' & tanács ::j ez.ji"ir
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A bontrisból }rapott aDlr't€io'
{tadtó.E' a ró szü)cro járó anvaÁot haszno s1tot tríE.bagználtuk fcl'
kot cz áItalários ískola és naptccizt feluJitására
hcgzr:á1nak' Ezen 1akdtokot
NtD került eladás:ro, 8 }akás, 6e1yoket a bér1őkaz ét:Eező,.Eelyet a Szckszárití
eladásra
G vb.e1adásra jctrjI,ce riil-xl" t"itrt
. Á trafő épüIet solr kerlllt cl_
-""ií"i"t téqzétf
$zabó Íjzövetet<ezet tereii iá""íá"rrr'"rv
ct kel1 adni' UgyBaintón ott vanadásra, va].ai*i.ni oo i"áiL,
"ilot,j''
Ezon kivül sok betonaa}r irég a pi cú}r !-<, nclyekile}r a solsa nincE eldöntve'
róluk /najsi ór
]-or:ondott
vevő
áIlv:lnyt ott hasytaí .';i;;'*;^";.l;!'-it;=l_" Donros I,ászló pócsi.
lakossa).'
kátöttünk.
boranye'}ridvég L taz,.i
folyó óv
e}g'á11itjo
és
""sáj.i;ioaá*t_
ki€redi
ki köte}ezte nagát, hog!*]-[átoo,u.r",L"yokat
-Li
'
vé€
e
z'
ig
sebb tereprendezést
J,roilr" :o-le, .rátai'int
valonint o raktár anyiÁ rrég ott 1évő vasat a fiÍH etgaátlitje.. A t roíóházat,
gát órt ékc sit jük.
: :qI
Á te:'Lilot rgnrlezési tertét . Báranyo PÉrvnó}_ Be6rendo1tük'
tószőt ez
e6y 1-"."""t"ó"k'
ha a rend'ezési terv ''d';; ;"-6;ogiá ur.iegzulne és a t€rii].ot
óvbon rrég értékesiteni tudnánk.-

a
tllJo uauraturkot tudnánk kía1akitani'aP::oblór'lg
i\ terüIet-rendezós után-'"eiooí"
té}kekct
gitá
st elvégeznénk,ba a köarailve
teriilet közdivegitó s.,
közfiüvc sit ji'ik cack fclo
pcdÍg
nen
Ha
}rb. 4olü ft-éÍttudnánr. öíJi""itunl'
'
;;;";;;; i"pn6''x órte. Ézrír.:rtásokszerinl a közitiveeitjs 5oolrr !t_bo koÍ.{ilno'
körlÍlvgfiéren a Végrebajtó Blzcttságot ' hozza n€g döntését, ho6y o tcr'íiJ'ctct
a
te}kcket.
sitsük, ''áy peáis köznüves1t és néJ.lcül adjuk cl
8zc!1nt
összegezve üegál]. ap itlrató hogy a tóglagyárí bevéteIeir:k az alóbblak

alakulnak
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ü93:iá-;;;;láa';öírug
liórerr a BiEztolt Yéerohajtó Bi'ott'á€ot
fogadják el.
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bogy a boaz:irro1ót v1tagsók rrc6 óa

llrtámzat1 jevasIat

l./ A Végrehajtó 31zottság a tjg1a6yár fetszánoláeávol

ér

hasznositásával kepcsolatos beszáÍlo1ót fogadJa. o1l
?.,/ Á VdgrchaJtó 31zottság utasitsa a az akígazga't ás í" sze*et,
}rog;.r ;1 BAR]u,{YÁÍERv-iré1 Já::jon el" hogy a tégla8J.ár rcnd.zési tervót nég ez dvbcn kósz1tsi e1.

llatáridő; 1981.októboÍ
vb. títká3.

se]'előE:

30.

Durrarrelrr6, l9a1. é.pr1liE 15.

D€uetlr

Í,aios r.lr.
vo!.

pü. cBoI).

