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Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József,
dr. Farkas Zoltán alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr. Kovács
Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Megyeri László fımunkatárs - a jegyzı távollétében annak helyetteseként, Balog Károlyné,
Gellai Attiláné, Nagy Mária, Nagy Istvánné,
Kolohné Kulik Éva, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné
csoportvezetık, Szujó Györgyné
kirendeltségvezetı,
Szabóné Vaszkó Edit az Egészségügyi Gondnokság
vezetıje, Bela Imréné bölcsıdevezetı, Ladányi
Gáborné iskola igazgató az 1. napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal,
az 1. és 2. számú óvodák vezetı óvónıi, érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket,
megállapította, hogy az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte Gellai József és Hornok Lajosné képviselıket.
A napirendek tárgyalása elıtt elmondta, hogy délelıtt kábeltévé ügyben keresték meg mezıberényi vállalkozók. A július 6-i
ülésre ajánlatot fognak kidolgozni. Elızetesen elmondta, hogy
ajánlatuk igen kedvezı, megfontolásra ajánlotta.

Megkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, vizsgálja felül a
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temetkezési tevékenységrıl, illetve a csendes övezetrıl szóló
rendeleteket. A temetkezési rendeletben rögzítve van a sírhely
elıre megválthatóságának módja, melyet célszerő lenne bizonyos
megkötésekkel módosítani. A csendrendelet felülvizsgálatát indokolja, hogy több lakossági bejelentés is érkezett a különbözı hangosbeszélın folytatott hirdetésekkel kapcsolatosan. Véleménye szerint ezt a tevékenységet rendeletben mindenképpen
szabályozni kell.
Ugyancsak a napirendek tárgyalása elıtt javasolta dönteni az
Érted Vagyunk Alapítvány kérésérıl.
Az Alapítvány Az Állami Fejlesztési Intézethez pályázatot
nyújtott be, melyen 2,5 millió forintot nyertek. Sajnos a pályázaton nyert összeghez csak úgy juthatnak hozzá, ha az alapítvány banki igazolást visz arról, hogy az Alapítvány számláján a beruházási költség 50 %-ának megfelelı pénzösszeg keresztül ment. A pályázat benyújtásakor igazolást vitt az alapítvány különbözı adományokról, melyet akkor elfogadtak, mivel
azonban ezek a pénzösszegek késıbb jelennek majd meg az alapítvány számláján, azért a Bank csak úgy tudja a kért igazolást kiadni, ha most a számlára befizetésre kerül 1,5 millió
forint. Ehhez kérik az önkormányzat támogatását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az
elnyert pályázati összeg célhitelnek tekintendı-e?
Miután fény derült arra, hogy az ÁFI hitel folyósításának
egyéb feltételeinek biztosításához szükséges átmenetileg a
kért 1,5 millió forint, így a testület tagjai egyetértve a
pénzeszköz ideiglenes átadásával, egyhangú igen szavazattal a
következı határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Érted
Vagyunk Alapítványnak 1.500.000 Ft-ot megelılegez a beruházási célok megvalósításához szükséges fedezet biztosításához.
Az Érted Vagyunk Alapítvány az ideiglenesen átadott pénzösszeget az átutalástól számított 7
napon belül köteles az Önkormányzat számlájára
visszafizetni.
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Határidı: 1993. július 01.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet a Békés Megyei Pedagógiai Intézet átiratáról, mely szerint a
gyomaendrıdi 3. sz. Általános Iskolát jelölték ki a 10 osztályos általános iskolák modellezésére.
Ezt követıen a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a testület elfogadott.
Ennek megfelelıen az ülés napirendje:

1./

Tájékoztató a bölcsıdék helyzetérıl

2./

Endrıdi piactér kialakításához terület vásárlás

3./

Gyomaendrıd, Fı út 214. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése

4./

Katona József Mővelıdési Ház felújítási kérelme

5./

Egyéb bejelentések

Tájékoztató a bölcsıdék helyzetérıl
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében emlékeztette a
tisztelt képviselıket arra, hogy a testület döntött az elıterjesztés azon javaslatáról, miszerint a bölcsıdei szakdolgozók
közül 10 fı 1993. július hó 1. napjával átirányításra kerül a
Gondozási Központhoz.
Tájékoztatta a tisztelt képviselıket arról is, hogy az elmúlt
napokban a Gondozási Központnál foglalkoztatott 19 közhasznú
munkásként dolgozó gondozónıvel és egyéb munkakört ellátókkal
megbeszélést folytattak. Ezeknek az embereknek a munkaszerzıdése június 30-ával jár le, tehát a további alkalmazásukról
rövid idın belül dönteni kell. Természetesen mindenki tisztában van azzal, hogy ık ugyan olyan munkát láttak el, mint
azok, akik határozott vagy határozatlan idejő szerzıdéssel
lettek felvéve az intézményhez. Ezek között vannak olyanok,
akik munkájára továbbra is számítani kell, illetve ezeknek az
embereknek az intézmény korábbi vezetıje ígéretet tett arra,
hogy véglegesíteni fogja ıket. A létszámok átszervezésénél meg
kell nézni vannak-e olyan dolgozók, akik korengedményes vagy
elınyugdíjba küldhetık. Az sem biztos, hogy a bölcsödébıl áthelyezendı dolgozók mindegyike elvállalja a számára felaján-
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lott állást.
Az elmúlt ülésen is volt szó arról, hogy az endrıdi bölcsödébe
úgy néz ki 7 gyermeket írattak be, a gyomaiba nyolcat, a bölcsıdei létszám szeptemberben várhatóan 26 fı lesz. Javasolta a
testületnek, hogy az endrıdi bölcsödét zárja be, az oda jelentkezett gyermekeket a gyomai bölcsödében helyezzék el. Az
endrıdi városrészben lévı bölcsıde épületet pedig egyéb célra
hasznosítsák. A maga részérıl elképzelhetınek tartaná, ha az
épületben a 3. sz. iskola valamelyik két osztályát helyeznék
el. Itt ezeknek a gyermekeknek az ebédeltetése is megoldható
lenne. Véleménye szerint ezzel senkit nem sértenének, hiszen
elsı, másodikos gyerekeknek a körülményein javítanának.
Balázs Imre képviselı a polgármester úr javaslatával egyetértett.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta a döntés meghozatala elıtt meghallgatni Ladányi Gábornét, a 3. sz. Általános Iskola igazgatóját.
Ladányi Gáborné igazgató örömmel vette, hogy a testület igyekszik az iskola gondjain enyhíteni, de amennyiben csak két osztály elhelyezésére nyílik lehetısége, akkor nem csökken az iskola kiadása, hanem nı, hiszen eggyel több épületet kell
fenntartania.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint az egészet együtt
kezelve arra kellene törekedni, hogy az iskola alsó tagozatának elhelyezését komplexen meg kell oldani hosszú távra.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint elvileg
nincs akadálya annak, hogy a kirendeltség épületét iskolai
célra hasznosítsák. A maga részérıl a kirendeltséget megszüntetné, hiszen a városban megoldódott a rendszeres helyi autóbusz-közlekedés, és az épület átalakításával az iskola gondja
is enyhíthetı lenne.
Bela Imréné bölcsıdevezetı tisztában van azzal, hogy a bölcsıde üzemelése nagyon sokba kerül a városnak. Sajnos az utóbbi
idıben jelentısen lecsökkent a gyereklétszám a bölcsıdében.
Míg korábban csak a dolgozó szülık gyermekeit adták be a bölcsıdébe, ma pedig már olyan gyermekek is vannak az intézményben, akiknek szülei munkanélküliek, stb. Szeretnék, ha az önkormányzat mégis megtalálná annak lehetıségét, hogy a gyermekek ellátása biztosított legyen.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint mind a polgár-
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mester, mind pedig a bizottságok javaslatait meg kell szívlelni.
Az a véleménye, hogy ha valamely intézmény mőködése nem gazdaságos, vagy nélkülözhetı, függetlenül attól mely városrészben
van, akkor azt meg kell szüntetni. A polgármester úr felvetését nagyon emberséges megoldásnak találta.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, bizottsági elnök emlékeztette a testületet arra, hogy amennyiben az egyházak megkapnák a
volt egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos közel 40
millió forintjukat és valóban megépítenék az ipari iskola mellett az általános iskolát, úgy az iskolák elhelyezésének gondja megoldódna. A Kulturális Bizottság már részben kidolgozott
egy koncepciót, melynek megvalósulása esetén jelentısen javulna a helyzet. Elképzelése szerint a kirendeltség épületének
iskolai célú hasznosítását kellene szem elıtt tartani, illetve
a bölcsıdét javasolta bezárni. Ugyanakkor javasolta, hogy csak
azokat a gyermekeket vegyék fel a bölcsödébe, akik elhelyezése
másképpen nem oldható meg. A maga részérıl támogatná a magán
vállalkozási formában megvalósuló bölcsıdei ellátást.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök véleménye szerint a bölcsıdei ellátás az Ötv. szerint nem kötelezı feladat,
tehát az önkormányzat szabadon dönthet arról, hogy azt mőködteti-e vagy sem. Ha az önkormányzat nem vállalja e feladat ellátását, akkor valóban lehetne ezt vállalkozási formában mőködtetni.
Az elıterjesztésben szereplı adatok bizonytalanok még a létszám vonatkozásban. Egyetért azzal is, hogy a gyermeknek elsısorban az anyja mellett a helye. De csak Endrıdön? A bölcsıdei
ellátás a szociális gondoskodás egyik része, ide tartozik
azonban az idısekrıl való gondoskodás is. Megítélése szerint a
fiataloktól nem szabad megvonni ezt a fajta szociális támogatást. Nagyon jó ötletnek tartotta a vállalkozási formában való
bölcsıdei üzemeltetést. Miután a vita során felvetıdött az iskola ügye is, véleménye szerint azok az épületek, amelyek nem
konkrétan oktatási célra épületek, ideális körülményeket nem
teremt.
Az endrıdi iskolások a legjobb körülmények közé akkor kerülnének, ha a ligeti épületben nyernének elhelyezést. Minden szempontból ez lenne a legjobb környezet.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a vállalkozói
bölcsıdérıl kár beszélni, hiszen erre eddig még nem volt jelentkezı, nem is látja ennek lehetıségét.
Többször elmondta már, hogy egy-egy téma felvetésekor ne legyen mindig Gyoma-Endrıd ügy. Az, hogy az endrıdi bölcsıde bezárása jött szóba csak az elıterjesztésben, azért van mert az
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a rosszabb állapotban lévı, a gyomai bölcsıde kifejezetten
bölcsıdei célból épült.
A Gyoma-Endrıd ügyre visszatérve elmondta, nem lehet cél az,
hogy a várost szétverjék. De azért nem szabad elfelejteni,
hogy a gyomai oldal a nagyobb lélekszámú, itt él több fiatal.
Endrıd elöregedettebb, ez statisztikai tény. Maradhat a kirendeltség, a bölcsıde, illetve minden, amibıl duplán van, de akkor terület és lakosságszám arányosan kell elosztani a költségvetést.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint amikor elindították
az iskolai átvilágítási programot, azt azért fogadták el mert
az elmúlt évek költségvetésének készítése során felmerült mindig, hogy bizonyos intézményi rész igazságtalannak tartotta a
döntést. Többször lett kényszerhelyzet, egyetértés nélkül.
Az idei költségvetés készítése során, amikor kimondták az intézmények költségvetésének 4 %-os csökkentését, akkor a szakmai oldal mellızésre került. Úgy látom - mondta, hogy az eddigi munka nem volt sikeres. Sok gondolat elhangzik, nehéz dönteni akkor, amikor még nincs egy teljes képünk az átvilágításról. Kicsit kapkodónak tőnik, amikor hosszú távú intézkedéseket akarunk hozni.
A lényeges döntéseket a költségvetés készítése során kellene
meghozni. Most csak azokat a lépéseket javasolta megtenni,
amelyek már ebben az évben is megtakarítást eredményeznek. A
bizottságok javaslatai - elsısorban a pénzügyi bizottság javaslata - ebbe a gondolatba bele is férnek. Az év hátralévı
részére javasolta az endrıdi bölcsödét szüneteltetni. Természetesen az endrıdi bölcsıde bezárása nem azt jelenti, hogy az
endrıdi gyermekeknek nem biztosítják az ellátását, csupán azt,
hogy utazni kell velük. Javasolta, hogy az iskola elhelyezésének problémáját szakmai szempontból magának az iskola vezetésének kellene kidolgozni és a testület elé terjeszteni. Azt
követıen a testület majd dönt arról, hogy jónak tartja-e, megvalósítható-e.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök véleménye szerint a bölcsıde ügyet egységes egésznek kell tekinteni. Ha az
igény oldaláról nézzük a bölcsıdei kérdést, akkor az endrıdi 6
ezer ember közül 7 bölcsıdei igény van, 11 ezer gyomai ember
közül pedig 8. Ez összehasonlítható úgy is, hogy endrıdön nagyobb igény van rá, de összehasonlítható úgy is, hogy a lakosságszámhoz mérten elenyészıen kicsi az igény. Ha ez utóbbit
nézzük, feltette a kérdést, hogy az önkormányzat a jövıben
fenntartsa-e egyáltalán a bölcsıdei hálózatot?
Dr. Kovács Béla képviselı a döntés elhalasztása ellen szólt,
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hiszen ha naptári évhez igazodva hoznák meg a döntést, akkor a
tanév megkezdésével semmilyen takarékossági intézkedés nem valósítható meg.
Megyeri László fımunkatárs felhívta a testület figyelmét arra,
hogy az Ötv. szerint a szociális és egészségügyi alapellátás
kötelezıen ellátandó feladat. A szociális igazgatásról szóló
törvény pedig a bölcsıdei ellátást az alapellátás közé sorolta.
A személyes gondoskodást szolgáló önkormányzati rendelettervezet a júliusi testületi ülésre kerül beterjesztésre, mely
tartalmazza a gyermekek napközi ellátását, mint szociális
alapellátási formát. Más kérdés az, hogy ezt milyen formában
látja el. Valószínőleg a vállalkozási formában való megvalósulás esetén is biztosítani kellene az önkormányzatnak a támogatást, legalább azoknak a gyermekeknek a vonatkozásában, akik
ellátása kötelezı,
szociális szempontból indokolt. Sajnos úgy néz ki az egész intézményszerkezet, ha egyhez hozzányúlnak, akkor annak olyan
kihatása van, amely más intézményt esetleg még rosszabb helyzetbe hoz. Ebbıl adódik, hogy az egész intézményi hálózatot
kell áttekinteni, és így megkeresni az önkormányzatnak a kötelezıen ellátandó feladatainak ellátási módját, amely a lehetı
legminimálisabb költségkihatást eredményezi.
Arról is dönteni kell, hogy átmeneti megoldásokat választanak
a költségek csökkentésére, vagy a költségvetés tervezéséig
kell egy komplex elképzelést kidolgozni.
Hunya Lajos képviselı elıször is kifogásolta, hogy nem lett
meghírdetve az endrıdi bölcsıde vállalkozási formában való
üzemeltetésre. Én támogatom azt az elgondolást, hogy legyen
egy bölcsıde, vigyük központi helyre - mondta a képviselı. Vigyük a bölcsödét a Fı úti iskolába. E kérdésben egyelıre nem
tud dönteni. A kirendeltség épületével kapcsolatban elmondta,
véleménye szerint ott már nincs is szinte üres helyiség, csak
az a négy iroda, amely a hivatal céljait szolgálja, de ezek is
olyan kicsik, hogy oktatási célt nem szolgálhatnak. Véleménye
szerint annak az udvara sem alkalmas arra, hogy ott gyermekek
játszanak.
Tehát egyelıre ezt a javaslatot nem tudja elfogadni.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint a testület
egységes abban, hogy változtatni kell, mert a helyzet ezt diktálja, ugyanakkor, ha javaslattal találják magukat szembe, akkor már megoszlik a testület. Többnyire úgy állnak a dolgokhoz, hogyan nem lehet ezt megvalósítani, nem pedig hogyan lehet. Az utóbbi szerint kellene gondolkodni. Igen is foglalkozni kell azzal, hogy nagyobb rendezı elvek alapján hogyan lehet
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a költségvetést felülvizsgálni, a költségeket csökkenteni.
Minden intézménynél az indokoltságot kell vizsgálni, csak azokat kell mőködtetni, amelyek feltétlenül indokoltak. A döntéseket nem szabad elodázni.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök megítélése szerint ha már takarékosságról van szó, akkor inkább az endrıdi
bölcsödét kellene tovább üzemeltetni, hiszen akimutatásd szerint több mint 11 milliıforint a bölcsıdék költségvetése. 5
csoport van a gyomai épületben kb. 6,5 milliós költséggel, 3
csoport az endrıdi épületben 4,5 milliós költséggel. Ha a
gyermekek bármelyik épületben elférnek, akkor válasszuk az olcsóbb megoldást.
Szabóné Vaszkó Edit az Egészségügyi Gondnokság vezetıje felhívta a testület figyelmét arra, hogy az endrıdi bölcsıde
konyhája közegészségügyi szempontból nem megfelelı. Annak mőködése eddig is csak az ÁNTSZ jóindulata alapján biztosított.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
elmondta, a bizottsági koncepció elsısorban a bérköltség csökkentésére irányult. Bizonyos, hogy a gyomai bölcsıde sokkal
korszerőbb, módszertani bemutató volt éveken keresztül ebben
az intézményben. A szoc. törvénybıl adódóan az önkormányzatnak
a szociálisan rászorulók esetében a gyermekek napközbeni ellátását biztosítani kell. Az endrıdi bölcsıde bezárásával csak
abban az esetben ért egyet, ha azzal jót cselekszenek, az épület hasznosításával a 3. sz. iskola ügyében is segítséget
nyújtanak. Elképzelhetınek tartaná, hogy a bölcsıdében a kollégiumi ellátást oldanák meg. Költségmegtakarítást csak úgy
érnek el, ha egy iskolaépületet teljes egészében meg tudnak
szüntetni, a tagiskolák számának növekedése csak költségnövekedést eredményezhet.
A pénzügyi bizottság azon határozatát, hogy ideiglenesen szüntessék be az endrıdi bölcsödét nem támogatta, az munkajogilag
sem rendezhetı megfelelıen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök abban értett egyet, hogy ha
valamit megszüntetnek, akkor azt valamilyen megfelelı funkcióval el kell látni. Amennyiben kivitelezhetı, hogy a 3. iskola
oktatási célját szolgálná, egyetért a bölcsıde bezárásával.
Értelmetlenül nem szabad rombolni.
Az iskolák állapotáról elmondta, hogy sajnos az endrıdi iskolák állapota 1953 óta semmit nem változott.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök véleménye szerint ha a testület politikai döntést kíván hozni, akkor az
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endrıdi bölcsödét szünteti meg, ha gazdaságossági döntést, akkor az olcsóbban fenntartható bölcsödét - az endrıdi bölcsıde
- üzemeltetjük tovább.
Javasolta, hogy Hangya Lajosné módosító javaslatát fogadják
el.A bölcsıde beszüntetését az iskolarendszerrel együtt kell
kezelni.
Vagyis a 3. sz. általános iskola egy egységbe kerülhessen a
ligeti épületben, és a kollégiumi ellátást pedig az endrıdi
bölcsödében lehetne biztosítani, ha arra szükség van.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint az elhangzottak nem
egészen kezelhetıek, hiszen az elodázza a döntést. Meggyızıdése hogy az iskola ügyben ez évben elıre lépni nem lehet. A
két ügyet együtt kezelni nem lehet.
Balog Károlyné intézményírányítási csoportvezetı a vezetı óvónıktıl azt kérdezte, hogy a 2 évet betöltött endrıdi bölcsıdéseket el tudnák-e vállalni az óvodában?
Szabó Istvánné óvodavezetı elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben egy újabb csoport indítását az óvoda nem tudja vállalni.
Dr. Csoma Antalné óvodavezetı elmondta, a Fı úti - Besenyszegi
-óvodában jelenleg van üres csoportszoba, mely alkalmas lenne
ilyen célra. A kiszolgáló helyiségek nagy része is alkalmas a
bölcsıdei ellátáshoz. Természetesen azt az óvodai dolgozókkal
nem lehet megoldani.
Szeretı Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság egy
városban gondolkodik. A határozati javaslatát elfogadhatónak
tartja, illetve határozati javaslatuk elsı pontját.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök az endrıdi bölcsödét azért nem tartja jónak oktatási - 1-2 osztályosok- elhelyezésére, mert ezzel a tagépületet nem lehet megszüntetni.
Javasolta a testületnek a Hangyáné által elmondottakat elfogadni, vagyis a 3. sz. iskola, a Kulturális Bizottság és az
érintettek kapják meg feladatul ennek kidolgozását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a Gellai alpolgármester javaslatával, kérte a testületet szabja meg, mennyi
idı áll a kitőzött feladat megoldásához.
Fontos megmondani azt is, hogy mikortól célszerő a bölcsıdét
bezárni.
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Bátori Gyula képviselı hozzászólásában az egyes képviselık magatartását kifogásolta. Nem tartotta helyénvalónak, hogy némelyek a hozzászólások alapján próbálják alakítani saját és mások véleményét. Úgy érezte hogy a kisebb-nagyobb lobbizásoknak
nem szabadna eluralkodni a testület felett.
A maga részérıl a napirenden szereplı ügyben amellett szavaz,
hogy be kell zárni az egyik bölcsödét, a gyomai városrészben
lévıt kell fenntartani.
Ladányi Gáborné igazgató felvetette, hogy többször kapta már
feladatul a testülettıl nézze meg hogyan tudná átszervezni az
iskolát, de azt eddig senki nem mondta, hogy más épületekben
is gondolkodhat, mint az, ami az iskolához jelenleg is hozzátartozik. Természtesen, ha lehetıséget kapnak rá, hogy egyéb
épületeket is figyelembe vegyenek, a feladatot végrehajtja és
a testület elé le fogja tenni javaslatát.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megismételte módosító javaslatát, mely szerint a testület az endrıdi bölcsödét zárja be.
Ugyanakkor vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy a 3. sz. általános iskola hogyan tudná az épületet úgy hasznosítani, hogy
azzal költséget is megtakarítson.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök belátta, hogy az endrıdi bölcsödét be kell zárni. Viszont mivel ez a döntés magaután von
következı döntéseket, így ezt együtt, komplexen kell kezelni,
hiszen itt szó van munkahelyek megszőnésérıl, csoportok áthelyezésérıl, stb. Tehát alapjaiban a Pénzügyi Bizottság javaslata az elfogadható, annyi változtatással, hogy a bölcsödét
nem ideiglenesen, hanem véglegesen be kell zárni, hiszen másképpen nem lehet takarékossági intézkedéseket hozni, illetve
az épületet más célra hasznosítani.
Kérte, hogy miután a csoportlétszám csökkenése már megtörtént,
így a gyereklétszámhoz igazodó személyzet maradjon meg csak a
bölcsıdékben.
Megyeri László fımunkatárs véleménye szerint arról van szó,
hogy a feladatok egy részét csökkenti az önkormányzat. Ez pedig végleges, a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatában az
ideiglenes szó azt akarta kifejezni, hogy távlatokban, ha ismételten szükség lesz a gyermeklétszám növekedése miatt a bölcsödére, véglegesen ne lehessen kizárni a lehetıséget annak
ismételt beindítására. Ez a csökkentés véglegesen szól annak
valamennyi következményével, pl. munkajogi következménnyel. A
testületnek tehát ki kell mondania, hogy ezt a feladatcsökkentést hogyan kívánja elérni, vagyis melyik intézmény egységet
kell bezárni.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök fenntartva módosító javaslatát
ismételten hangsúlyozta, ha bezárja az önkormányzat az endrıdi
bölcsıdét, a feladatot a gyomai bölcsıdében látják el, ennek
munkajogi oldalát az intézmény vezetıje végzi el.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy értsenek egyet azzal, miszerint az endrıdi
bölcsödét a testület 1993. július hó 1. napjával bezárja, az
ott gondozott gyermekek ellátásáról a gyomai bölcsödében gondoskodik. A dolgozói létszám átcsoportosítása pedig folyamatosan, a feladatnak megfelelıen történjen.
A dolgozói létszám átcsoportosítását, illetve csökkentését úgy
kell végrehajtani, hogy az az intézménynek többletkiadást ne
jelentsen.
A javaslattal a testület tagjai egyetértettek, és egyhangú
igen szavazattal - 16 szavazat - a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Fı út
42. szám alatti bölcsıde egységet 1993. július
hó 1. napjával bezárja. Az intézményben gondozott gyermekek ellátásról a Vásártéri lakótelepen mőködı bölcsödében gondoskodik.
A bölcsıde bezárásával felszabaduló dolgozói létszámot az intézmény vezetıjének úgy
kell csökkenteni, hogy az többlet költséget ne eredményezzen, illetve a létszámcsökkentés mindkét egység dolgozóit érintse.
Határidı: 1993. július hó 1., illetve folyamatos
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Bela Imréné intézményvezetı
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények és a
felvetettek alapján javasolta a testületnek, hogy a 3. Általános Iskola vezetıit, a területi képviselıket, a Kulturális,
Oktatási Sport és Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
valamint a hivatal szakembereit bízza meg azzal, hogy vizsgálják meg a diákotthon szükségességét, illetve annak elhelyezési
lehetıségét. Amennyiben lehetıséget látnak a diákotthon áthe-
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lyezésére, úgy a jelenlegi diákotthon tantermekké történı átalakításának lehetıségét is dolgozzák ki. Javasolta továbbá,
hogy a fentiekkel kapcsolatos elıterjesztést a július 6-i testületi ülésre terjesszék be.
A javaslattal a testület tagjai egyetértettek, és egyhangú
szavazással - 16 szavazattal - a testület a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a 3. sz. Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskolában mőködı diákotthon
szükségességét vizsgálja meg.
Amennyiben annak további mőködését indokoltnak
látja, úgy vizsgálja meg annak a lehetıségét,
hogy a diákotthon a Fı út 42. szám alatti volt
bölcsıde épületében milyen költségráfordítással
helyezhetı el.
Vizsgálja meg továbbá annak a lehetıségét
is, hogy a felszabaduló diákotthoni rész
átalakítható-e tantermekké, és amennyiben
igen, úgy annak milyen költségkihatása
van, illetve hogy az az 1993/94-es tanév
megkezdéséig elvégezhetı-e.
A fenti feladatok elvégzésének segítésére
felkérte a testület a területi képviselıket, valamint a Kulturális, Oktatási,
Sport és Kisebbségi Ügyekkel foglalkozó
Bizottságot.
Határidı: 1993. július 6.
Felelıs : Ladányi Gáborné igazgató
dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök
Dr. Kulcsár László képviselı a határozat meghozatala után javasolta a testületnek, hogy az 1994-es költségvetés elıkészítésének segítése érdekében a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság
dolgozzon ki egy javaslatot a költségvetés csökkentésére.
Dr. Frankó Károly polgármester a javaslattal egyetértett, hi-
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szen ez már többször megfogalmazódott a testületi tagokban,
így javasolta ezt határozatban elfogadni.
Ennek megfelelıen a testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testület megbízza a
Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot, hogy az 1994.
évi költségvetés elıkészítése érdekében vizsgálja meg az intézmények költségcsökkentésének
lehetıségeit.
Határidı: 1993. szeptember 7.
Felelıs : Szeretı Béla biz. elnök

Endrıdi piactér kialakításához terület vásárlás
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet az írásos
elıterjesztés megvitatására.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı elmondta, hogy az ÁFÉSZ az ingatlant kb. 3 millió forintért kívánja értékesíteni. A bizottsági vélemények alapján a testületnek javasolják, hogy a testület bízza meg a polgármestert az ingatlanért ajánljon fel 2
millió forintot és folytasson tárgyalást a terület megvásárlására.
Hunya Lajos képviselı megítélése szerint, ha a testület ezzel
a vételi lehetıséggel nem él, akkor az elkövetkezendı években
az endrıdi piac sorsát nem tudja kellıen rendezni.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, bizottsági elnök a határozati javaslatok közül a B alternatívát támogatta. Véleménye
szerint a vásártér egy részén kellene kialakítani egy rendezett piacteret.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy itt
nem új piactér kialakításáról, hanem a meglévı bıvítésérıl van
szó, úgy hogy az a célnak leginkább megfeleljen. Nagyon fontosnak tartotta, hogy ezt az utolsó lehetıséget ne szalassza
el a testület, mert évekkel ezelıtt ideiglenesen került az
Endrıdi utcába a piac, most végleges helyére kerülhetne.

- 204 -

Szeretı Béla bizottsági elnök egyetértett a terület megvásárlásával, de miután ebben az évben nincs rá fedezet, így javasolta a B. alternatíva elfogadását. Természetesen ha talál rá
a testület forrást, akkor ez évben is megvásárolható az ingatlan.
Felhívta a testület figyelmét arra is, hogy a jelenleg épülı
piacnál is költségtúllépés mutatkozott, tehát arra is fedezetet kell keresni.
Dr. Frankó Károly polgármester úgy ítélte meg, hogy az önkormányzatnak mindenképpen forráshiánya lesz 1993. évben, tehát
elkerülhetetlennek látszik hitel felvétele. Elképzelhetınek
tartotta, hogy amennyiben hitelfelvételre kerül sor, úgy abból
fedezze a jelenleg épülı piac befejezését, illetve az endrıdi
piactérhez a terület megvásárlását, a közalkalmazottak 13. havi illetményét és egyéb halaszhatatlan költségeket.
Jenei Bálint képviselı kifogásolta, hogy az elıterjesztéshez
nincs csatolva a szakemberek véleménye arról, miszerint a terület hosszú távon alkalmas lesz a feladat ellátáshoz.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök emlékeztette a
testület tagjait arra, hogy az 1991. decemberi ülésen már szó
volt az endrıdi piac bıvítésérıl, illetve akkor különbözı
szakvélemények is a testület elıtt voltak, tehát azt most is
figyelembe lehet venni.
Szeretı Béla bizottsági elnök a hitelfelvétellel kapcsolatban
elmondta, a maga részérıl azt csak abban az esetben támogatná,
ha valóban fontos célok érdekében kerülne sor annak felvételére.
Knapcsek Béla képviselı egyetértett a terület megvásárlásával,
azonban annak árát magasnak tartotta.
Hunya Lajos képviselı arra hívta fel a testület figyelmét,
hogy amennyiben a szóban forgó területet nem veszik meg, úgy
az az endrıdi piac megszőnését fogja eredményezni, hiszen ha
más vállalkozó veszi meg az ÁFÉSZ-tól a területet, az nem fogja megtőrni ott a piacot.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita összegzése után javasolta a testületnek, bízza meg a polgármestert azzal, hogy tárgyaljon az ÁFÉSZ-szel a terület megvásárlásáról 2 millió forint erejéig. Amennyiben a testület hitelt vesz fel a folya-
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matban lévı beruházásainak befejezéséhez, úgy az endrıdi piactér telekvásárlását a hitelfelvételnél vegye figyelemben.
A javaslatnak megfelelıen a testület 12 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 3 tartózkodással a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd és Vidéke ÁFÉSZ tulajdonát képezı
5269 hrsz.-ú ingatlanból kb. 3000 m2 terület terület vonatkozásában vásárlási szándékát fejezi
ki.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÁFÉSZ-szel a terület
megvásárláról 2 millió forint erejéig tárgyalást folytasson.
Amennyiben a Képviselı-testület 1993. évben az egyéb folyamatban lévı beruházásaihoz hitel felvételére kényszerül, úgy annak felvételénél a 2 millió forint igényt
vegye figyelembe.
Határidı: 1993. augusztus 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Gyomaendrıd, Fı út 214. szám alatti bérlemény további hasznosítása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Jenei Bálint képviselı kifogásolta, hogy azoknak a jelenlegi
bérlıknek, akik az épületen felújítást végeztek és korábban
lelakhatási lehetıséget biztosítottak, a határozati javaslatban nincs a felújítási összeg a vételárból letudva.
Knapcsek Béla képviselı emlékezete szerint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ülésén a bizottságnak az volt a javaslata, hogy a
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testület a felújítási költség még le nem lakott részét a vételárból tudják le.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı véleménye szerint a
Pénzügyi Bizottság ülésén csak arról volt szó, hogy a PRAKTIK
Kisszövetkezet önkormányzat felé fennálló tartozását tudják le
az IPARKER által használt bérlemény megvásárlási árából.
Jenei Bálint képviselı ezt, mint az IPARKER Kft.-ben, illetve
a volt PRAKTIK Kisszövetkezetben érintett kifogásolta, hiszen
a PRAKTIK Kisszövetkezet felszámolás alatt áll, és az az
IPARKER Kft.-be tagként lépett be épen a szóban forgó bérleménnyel.
Meggyızıdése, hogy a PRAKTIK Kisszövetkezet tartozását az
IPARKER Kft.-n számonkérni nem lehet, viszont a lelakási jog,
illetve jelen esetben a vételárból való felújítási költség levonása a Kft.-t is megilleti.
Kolohné Kulik Éva csoportvezetı a tisztánlátás érdekében elmondta, hogy a PRAKTIK Kisszövetkezet az épületen 1990. évben
végzett felújítást 335 ezer Ft értékben. A bérleti díj akkor
960 Ft/m2 volt, majd 1992. január 1-ével módosításra került és
az 2 ezer Ft-ban lett meghatározva. A felújítási összeget a
bizottság olyan bontásban ismerte el, hogy 1992-96. években
ebbıl 67.000 Ft kerül lelakásra. Ebben a határozatban rögzítve
van az is, hogy ez az összeg megilleti az IPARKER Kft.-t is,
mivel a Kft.-nek a kisszövetkezet is tagja.
Dr. Kulcsár László képviselı, mint jogász azon a véleményen
volt, hogy a lelakással kapcsolatos kérdéseket a PRAKTIK Kisszövetkezettel kell lerendezni csakúgy, mint az önkormányzat
felé fennálló tartozását is.
/Dr. Farkas Zoltán alpolgármester és dr. Koleszár József bizottsági elnök egyéb elfoglaltságukra hivatkozással eltávoztak./
Miután a képviselı-testület tagjai a felújítási költség vételárból történı levonását nem támogatta, így a polgármester
javasolta a határozati javaslat elfogadását.

A javaslatnak megfelelıen a testület 9 szavazattal 5 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1993./VI.15./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd Fı út 214. szám alatti 1803. hrsz.ú ingatlant megosztva, annak Fı úti szárnyát
értékesítésre felajánlja a jelenlegi bérlıknek.
Az ingatlanrész vételi árát az alábbiak szerint
határozza meg:
1.
WATT GMK (képviseli: Vatai Gyula) által
használt bérlemény vételárát 420.000 Ftban,
2.

S.TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(képviseli: Illés János Szolnok, Arany J.
u. 15.) által használt bérlemény vételárát
370.000.- Ft-ban,

3.

IPARKER Kft. (képviseli: Jenei László ügyvezetı igazgató) által használt bérlemény
vételárát 390.000 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselı-testület a bérlık által végzett
felújítások értékét a vételárba nem számítja
be.
A vételár kiegyenlítésének határidejét 1993.
december 31. napjában határozza meg.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert
az adásvételi szerzıdések megkötésével.
Határidı: 1993. december 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Katona József Mővelıdési Ház felújítási igénye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén támogatta a feltétlenül szükséges
munkák elvégzését, azonban a felújítási kérelmet elutasította.
Emlékeztette a testülete arra, hogy az 1993. évi költségvetésben egyetlen intézménynek sem biztosítottak felújítási keretet.
A beázásból eredı munkákat pedig a Mővelıdési Háznak ki kell
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tudnia gazdálkodni.
Dr. Kulcsár László képviselı ezzel ellentétben úgy ítélte meg,
hogy a Mővelıdési Ház felújítási igényét biztosítani kell, hiszen annak állapota mindenkor a városról ad egy bizonyos képet.
Gellai József alpolgármester egyetértett ugyan a Mővelıdési
Ház felújításával, de a soronkívüliséget nem támogatta. Javasolta hogy a kérelmet a testület a jövı évi költségvetés készítésénél vegye figyelembe.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta a testületnek a határozati javaslatot fogadják
el.
Igaz ugyan, hogy a javaslatban nincs konkrét összeg meghatározva, de ha a testület ezt a helyzetet elfogadja, és tulajdon
képpen az igazgatót hozza helyzetbe, mely egy helyben járás
csak, kérrem szavazzunk - mondta a polgármester.
A javaslatnak megfelelıen a testület 11 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
152/1993./VI.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Katona József Mővelıdési Ház felújításának
szükségességét elismerte.
A felújításhoz szükséges fedezetet az intézménynek kell kigazdálkodnia.
Amennyiben a fenti munkák elvégzése után gazdálkodási problémái jelentkeznek az intézménynek, úgy arról 1993. szeptember 30-ig az intézmény vezetıje tegyen jelentést a testület felé.
Határidı: 1993. szeptember 30.
Felelıs : Katona József Mőv. Központ igazgatója

KRESZ-táblák felülvizsgálata

/Bátori Gyula képviselı eltávozott./
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Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a bizottság az ésszerően kihelyezett közlekedési táblákkal egyetért,
azonban azzal nem, hogy úton-útfélen ki legyenek azok helyezve.
A képviselı-testület tagjai egyetértettek abban, hogy bizonyos
esetekben a táblák kihelyezésénél a hatóság nem volt következetes.
Éppen ezért javasolta a bizottság és a testület is, hogy a
táblák kihelyezése elıtt bizonyos fokig egyeztetés történjen a
hatóság és az önkormányzat között.
Megyeri László fımunkatárs javasolta a testületnek, hogy a határozati javaslatot módosítsák annyiban, miszerint a Közúti
Igazgatósággal, mint hatósággal az önkormányzat kössön egy un.
együttmőködési megállapodást, melyben kitérnének arra is, hogy
a KIG a különbözı forgalomtechnikai intézkedések elıtt a testülettel, vagy Városfejlesztési Bizottsággal egyeztet és lehetıség szerint vegye figyelembe az önkormányzat véleményét is.
Dr. Frankó Károly polgármester figyelembe véve Megyeri László
javaslatát az alábbiakat javasolta elfogadni:
A Képviselı-testület a Közúti Igazgatóság kezelésében lévı
utak forgalomtechnikájának kialakítása érdekében együttmőködési megállapodás megkötését kezdeményezi.
A határozati javaslattal a testület tagjai egyetértettek és
egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Közúti
Igazgatóság kezelésében lévı utak forgalomtechnikai intézkedéseinek segítése érdekében kezdeményei a hatósággal együttmőködési megállapodás
kötését.
A Képviselı-testület megbízza a Városfejlesztési, Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az együttmőködési megállapodásban
rögzített kérdésekben az Önkormányzat nevében
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eljárjon.
Határidı: 1993. augusztus 31.
Felelıs : dr. Valach Béla bizottsági elnök

Kner Imre Gimnázium pályázatának támogatása iskolabolt kialakításához
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Gimnázium által benyújtott kérelmet vitassa meg, függetlenül
attól hogy az nem került korábban bizottság elé véleményezésre.
Dr. Kovács Béla képviselı, a Kner Imre Gimnázium igazgatója
hangsúlyozta, hogy a kérelem támogatása esetén az iskola kereskedelmi tagozatán tanuló diákjainak szakoktatás megoldódna,
emellett a város lakosságának érdekeit is szolgálná.
Kérte a testületet a kérelem támogatására.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
A javaslatnak megfelelıen a testület egyhangú szavazással a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/1993./VI.15./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatólag egyetért a Kner Imre Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola pályázatának benyújtásával iskolabolt kialakítására.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az iskolabolt kialakítását
követıen az utalvány formájában kiadott
átmeneti segély beváltására és az utalvány
kezelésére a Kner Imre Gimnáziummal szerzıdést fog kötni.
Határidı: azonnal
a szerzıdés megkötésére:
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1993.szept.30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Német-zugi holtágból történı öntözés engedélyezése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztés megvitatását.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs az elıterjesztés 3. pontját javasolta elfogadni. Véleménye szerint az abban foglaltak alapján biztosítható leginkább, hogy a holtágba a víz betáplálásra
kerül.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
elıterjesztés 3. pontját fogadják el. Az abban foglaltaknak
megfelelıen a következı határozati javaslat elfogadását kérte
a testülettıl.
A Képviselı-testület az öntözéshez hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a vállalkozók az öntözés során felhasznált vizet
kötelesek a folyóból visszapótolni a kijelölt vízkivételi helyek igénybevételével.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/1993./VI.15./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete figyelemmel az 1990. évi LXV. tv. 1 §-ára, valamint a
Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság határozatára, hozzájárul a Német-zugi holtágból történı
vízkivételezéshez öntözés céljából
A Képviselı-testület kötelezi Kiss Ede és társai mezıgazdasági vállalkozókat, hogy holtágból
kiemelt vizet az öntözés ideje alatt a TelkiPeresi csatornán keresztül a Hármas-Körös
körösladányi öntözırendszerének vízkivételezési
helyérıl a vállalkozók költségén pótolni kötelesek.
A Képviselı-testület utasítja a polgármester a fentiek szerint megállapodás megkötésére.
Határidı: 1993.jún.30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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Egyéb bejelentések
Hornok Lajosné képviselı kérte a polgármestert, hogy a KDNP
gyomaendrıdi szervezetének meghívására érkezı rahói magyarok
ellátásának támogatására a polgármesteri alapból biztosítson a
már korábban megadott 10 ezer forint mellé további 9-10 ezer
forint támogatást a megnövekedett költségek miatt.
A Képviselı-testület úgy foglalt állást, hogy amennyiben pártoknak, intézményeknek, társadalmi szervezeteknek olyan vendégei érkeznek, amelyek a város érdekeit szolgálják, úgy a polgármester saját hatáskörében - a polgármesteri alapból - dönthet annak támogatásáról.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a városi autóbusz-közlekedést - annak menetrendjét és útvonalát - a hivatal és a testület ismételten tekintse át, hiszen lakossági
jelzések érkeztek annak néhány fonákságáról.
Dr. Kulcsár László képviselı A Fáy úti úttársulás tagjainak
kérését tolmácsolva kérte a testületet, hogy azon társult tagok hozzájárulást, akik nem tudják befizetni a hozzájárulás
mértékét az önkormányzat elılegezze meg, majd ezt követıen
adók módjára hajtsa be a hátralékosoknál. Erre azért lenne a
társulásnak szüksége, mert a saját erı kiesését így tudnák pótolni.
A Képviselı-testület a kérelmet nem támogatta, hiszen a
15/1993./IV.20./KT. számú önkormányzati rendelet értelmében
szabályozott támogatást a társulás is megkapta, azonban azon
felül az önkormányzatnak nincs lehetısége egyéb kedvezményt
nyújtani.
A fentiek alapján a polgármester javasolta ezt határozatban
rögzíteni.
A Képviselı-testület ennek megfelelıen 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/1993./VI.15./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Fáy ut-

- 213 -

ca úttársulásának saját erı megelılegezésére
irányuló kérelmét elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételétıl számított 30 napon belül kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a társulásnak a 15/1993..IV.20./KT számú rendeletben
meghatározott önkormányzati támogatást biztosította.
A saját erıt képezı lakossági hozzájárulások hiányzó összegének megelılegezéséhez
az önkormányzatnak anyagi fedezete nincs,
így a kérelmet elutasítja.
Határidı: azonnal
Hangya Lajosné bizottsági elnök felvetette, hogy a város diákjainak tankönyv költségét ez évben az önkormányzat teljes mértékben nem tudja vállalni, ezért a bizottság azt javasolja,
hogy a támogatás mértéke az általános és középiskolákban egységesen 50 % legyen.
A testület a tankönyv támogatással egyetértett és megbízta a
Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a támogatás mértékét és módját bizottsági hatáskörben oldja meg.
Több bejelentés, kérdés, interpelláció nem lévén dr. Frankó
Károly polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Megyeri László
fımunkatárs

Gellai József
hitelesítı

Hornok Lajosné
hitelesítı

- 214 -

