Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. január 11i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József, dr. Farkas Zoltán alpolgármester,
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,
Martinák Csaba, Márton Gábor, Szeretı Béla, dr.
Valach Béla képviselık,
Megyeri László fımunkatárs - a jegyzı távollétében annak helyetteseként, Balog
Károlyné, Liszkainé Nagy Mária, Kolohné
Kulik Éva, Nagy Istvánné, Pápai Pálné,
Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges Irén csoportvezetık, Szujó Györgyné
kirendeltségvezetı,
az önkormányzat intézményeinek vezetıi, pártok,
társadalmi szervezetek képviselıi, érdeklıdı
állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a Képviselıtestület megjelent tagjait, a testületi ülést megtisztelı állampolgárokat, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.
Bejelentette a tisztelt Testületnek, hogy Hornok Béláné 1993.
december 22-én írásban jelezte, képviselıi mandátumáról lemond. Miután a képviselı asszony az MDF listájáról került a
testületbe, így a törvény értelmében a képviselı lemondása
esetén a képviselıi mandátum a listán következı személyt illeti meg. Ennek alapján a Választási Bizottság elnöke megállapította, a megüresedett képviselıi helyre Márton Gábor lép.
A polgármester ezt követıen - a Választási Bizottság Elnökének
felkérésére, annak távollétében - átadta Márton Gábor részére a képviselıi megbízólevelet.
Márton Gábor képviselı rövid bemutatkozás után elmondta, képviselıi megbízatásának igyekszik legjobb tudása szerint eleget
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tenni. Felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségtérítését a dr. Farkas János alapítványra utalják át minden hónapban.
Mindezek elhangzása után a polgármester megállapította az ülés
határozatképességét, majd jegyzıkönyv hitelesítınek felkérte
Kruchió Lajos és dr. Koleszár József képviselıket. Tájékoztatta a tisztelt testületet, miszerint Martinák Csaba késıbb fog
érkezni.
Ezt követıen beszámolt az elmúlt testületi ülés óta eltelt
idıszak eseményeirıl.
-December 15-én Budapesten részt vett a DAP Igazgató Tanácsának ülésén.
-December 16-án a budapesti Ilyés házaspár kereste fel,
akik a városra szeretnék hagyni Ilyés úr édesapjának akvarelljeit, rajzait, ennek részleteit természetesen késıbb még egyeztetik.
-December 16-án este a II.sz. Nyugdíjas Klub karácsonyi
ünnepségén vett részt. İszinte örömére szolgál, hogy ezek
az emberek érdeklıdnek a város dolgai iránt.
-December 17-én megyegyőlésen vett részt dr. Kovács Bélával együtt.
-December 18-án részt vett a dr. Antall József miniszterelnök emlékére rendezett ünnepi misén.
Ezen a napon volt este a KNDP helyi szervezetének összejövetele, melyen sajnos nem tudott részt venni, amit utólag méginkább sajnál, hiszen tudomása van arról, miszerint ezen az összejövetelen részt vett Latorcai János miniszter úr is.
-December 20-án a Hadirokkantak Szövetségének összejövetelén vettem részt.
-December 23-án a Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület
tartotta ülését. Tényként kezelendı a jövıben, miszerint
az igazgatóság székhelye Szarvason lesz, azonban az igazgatósági épület kialakításához nincs még meg a szükséges
50 millió forint.
-December 28-án du. a Körösmenti Néptáncegyüttes tagjai
keresték fel.
-Január 7-én a KM Gyomaendrıdi Üzemmérnökségének vezetıjével tárgyalt. A megbeszélésen szóba került a Tiszamalom
környékén az út szélesítése, illetve egyéb problémák.
Mindezek után hangsúlyozta, a maga részérıl nem tartja szerencsésnek, hogy a városban mőködı nagyobb pártszervezetek nem
terveznek helyi országgyőlési képviselı jelöltet állítani.
Ugyanakkor örömét fejezte ki aziránt, hogy a KNDP helyi szüle-
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téső képviselı-jelöltet állít, illetve az Agrárszövetség is
itt élı jelölt indítását tervezi. Olyan információi vannak,
hogy a pártok nem találtak erkölcsileg és tudásban is megfelelı gyomaendrıdi jelöltet.
Néhány szóban kitért a Gyomaendrıdi Szó-Beszédben megjelent
cikkre, melyben Fehér József újságíró kifogásolta, miszerint a
testületi ülés anyagát a sajtó nem kapja elıre meg. Fenntartotta továbbra is azt a véleményét, miszerint a testületnek
készülı munkaanyagot nem szükséges a sajtónak kiadni, ez nem
jelenti azt hogy ezek az anyagok titkosak, hiszen a döntések
meghozatala után bármely sajtó képviselıjének rendelkezésére
bocsátja az önkormányzat, illetve a hivatal.
Az elhangzottak után átadta a szót az alpolgármestereknek és
bizottsági elnököknek.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, az eltelt idıszakban a költségvetést elıkészítı bizottsági üléseken vett részt.
Javasolta felvenni napirendre a pedagógusok F kategóriába sorolásának engedélyezését. Javasolta ezt megvitatni azért is,
mert ez nagyon foglalkoztatja a pedagógus társadalmat. Javasolta továbbá, hogy a testület vegye le napirendrıl a
Körösmenti Néptánc Együttes kérelmének megvitatását, mivel azt
a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, illetve bizonyos információk birtokába a mai napon , illetve az utóbbi napokban jutott. A Mővelıdési Ház sem ismerte teljes mélységében a koncepciót.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, miután a költségvetést a polgármester terjeszti a testület elé, így annak sorrendjét az alábbiak szerint tervezi megvalósítani: elıször a
bizottságok ismételten végigtárgyalják a költségvetést, majd a
Pénzügyi Bizottság a kialakult bizottsági vélemények figyelembevételével, illetve a Közalkalmazotti Tanácsok meghallgatása
után állítaná össze a költségvetés tervezetet, melyet február
1-én javasol napirendre tőzni.
Kérte a testületet, döntsön, helyt ad-e az alpolgármester úr
azon javaslatának, hogy a pedagógusok F kategóriába sorolásának engedélyezését napirendre tőzze.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, így a témát
szóbeli elıterjesztésként a testület a bejelentések között
fogja megvitatni.
Szintén napirendet érintı javaslata volt az Alpolgármester úrnak, aki javasolta, hogy a Körösmenti Néptánc Együttes kérelmét vegye le a testület napirendrıl. A polgármester véleménye
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szerint, miután itt egy elvi döntést kell a testületnek meghoznia, a kérelem elnapolását nem tartotta célszerőnek. Nem
érezte úgy, hogy itt a Mővelıdési Ház feje fölött történtek a
dolgok. Ezt a kérelmet és elıterjesztést egy hosszabb folyamat
elızte meg. Hangsúlyozta, hogy itt nem arról van szó, miszerint az együttes 1,5 millió forintot kér, ennyi kerül elvonásra a Mővelıdési Háztól. Az együttes tagjaival folytatott beszélgetésbıl is kiderült, ık csupán annyit kérnek, hogy a mővészeti vezetıi bér, illetve ezen felül némi dologira fordítható összeg legyen számukra biztosítva. Hangsúlyozta, hogy az
együttes tagjai nem akartak és nem is akarnak vádaskodni, nem
felelısöket keresnek azért, hogy az együttes idáig jutott.
Egyetlen céljuk, hogy ha már a nagyegyüttes nincs is, legalább
az utánpótlás csoport maradjon meg. A Mővelıdési Ház igazgatójával az elmúlt héten mindezekrıl tárgyalt is. A maga részérıl
támogatná azt az elképzelést is, hogy a zeneiskola keretében
beindítsa a város szeptembertıl a táncmővészeti képzést. Tájékoztatta a testületet arról is, hogy mindez nem új kelető dolog, hiszen már kb. másfél évvel ezelıtt felkeresték a Megyei
Szövetségtıl, akik jelezték már a problémát.
Végezetül megkérdezte a testület tagjait, hogy a Kulturális
Bizottság elnökének javaslatát elfogadják-e, avagy az ügyet
mégis napirenden tartják.
Szeretı Béla Pénzügyi Bizottsági elnök megítélése szerint
nincsenek abban a helyzetben, hogy döntsenek, hiszen az elıterjesztésbıl csak az érzıdik ki, hogy probléma van.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint mindenképpen tárgyalni kell az ügyrıl, hiszen meg kell határozni azokat a kérdéseket, amelyeket érdemben elı kell készíteni a döntés meghozatalához.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület döntését, napirenden maradjon e a téma.
A Képviselı-testület a kérelem megtárgyalása mellett döntött egyhangú igen szavazással.
A polgármester az elhangzottak alapján javaslatot tett az ülés
napirendjére, melyet a testület egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata Szervezeti
és Mőködési Szabályzata módosítása
Az 1993. évi költségvetési rendelet módosítása
A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjainak
módosítása
A 26/1991./XII.28./KT.számú rendelet módosítása
Az egészségügy átszervezése
Az 1994. évi országgyőlési képviselıválasztás szavazóköreinek meghatározása
Bejelentések
A bejelentések között megtárgyalja a Képviselı-testület a Körösmenti Néptánc
Együttes kérelmét, illetve a pedagógusok F
kategóriába sorolásának engedélyezését.

Határidı: azonnal
SZMSZ módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester a rendeletek megtárgyalása
elıtt felhívta a testület figyelmét arra, hogy rendelet alkotás esetén az érvényben lévı SZMSZ rendelkezésének megfelelıen
minısített többségő szavazatra van szükség. Ezt követıen felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök tájékoztatta a
testületet, miszerint a bizottság az Oktatási Albizottság létrehozásával egyetért. Véleményük szerint a mővelıdés terén is
célszerő lenne egy albizottságot létrehozni.
/Martinák Csaba képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 18
fı./
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az SZMSZ módosítására
azért is sort kell keríteni, mivel Hornok Béláné lemondásával
két bizottságban - Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság - is megüresedett a tagsági hely, melyet azonban a bizottságok érdemi munkavégzésének érdekében be kell tölteni.
Javasolta a testületnek, hogy a módosítás Oktatási Albizottsági rendelkezésével értsen egyet, míg a bizottsági tagságra vonatkozó rendelkezést az ülés szünetében megtartandó bizottsági
ülések után, a bizottsági elnökök javaslatának figyelembevételével módosítsa a testület.
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A Képviselı-testület egyetértve a javaslattal a rendelettervezet azon szakaszával, mely az Oktatási Albizottság létrehozására vonatkozott egyhangú - 18 igen szavazattal , állásfoglalt, miszerint a rendelet megalkotására a bizottsági ülések után kerül sor.
Az 1993. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a rendelet módosítást
mind a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, mind pedig az Ügyrendi és
Jogi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta.
A Képviselı-testület 18 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta

A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjainak módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatta a testületet, hogy
az 1993. december 14-én a testület által elfogadott helyi járatú autóbusz-közlekedés viteldíjainak 1994. évi díjtételet a
Pénzügyminisztérium Helyettes Államtitkára jóváhagyta. Ennek
megfelelıen a 4/1991./III.29./KT. számú rendelet módosítása
elkészült, melyet javasolt az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni.
A rendelet megalkotása elıtt elmondta, a városi autóbuszközlekedéssel kapcsolatban lakossági panasz, észrevétel inkább
az utóbbi hetekben volt. Ennek kapcsán Tímár Lajos vállalkozóval tárgyalt, aki elmondta hogy a lakosság által észrevételezett járatok kimaradása egyeztetett, a lakossággal tudatott
járatkiesés volt, tekintettel arra hogy az ünnepek között jelentısen csökkent a járatok igénybevétele.

Miután a közlekedéssel, a rendelet-tervezettel kapcsolatos
észrevétel, kérdés nem volt, így javasolta a rendelet elfogadását.
A Képviselı-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta
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26/1991./XII.28./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte az Ügyrendi és Jogi
Bizottság elnökét a bizottság véleményének beterjesztésére.
Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök elmondta, a bizottság egyhangúlag támogatta a kisebbségi szószóló részére a
költségtérítés megállapítását. Elismerıen szólt a szószóló
által ezidáig végzett munkáról.
Dr. Frankó Károly polgármester a bizottsági vélemények figyelembevételével javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta

Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen szünetet rendelet
el, egyben felkérte a Mezıgazdasági és a Szociális Bizottság
elnökeit, hogy a szünetben a bizottsági tagsági hely megüresedésével, illetve betöltésével kapcsolatban a bizottsági ülést
tartsák meg.
A szünet után a polgármester felkérte a két bizottsági elnököt, tegyék meg javaslatukat a bizottsági létszám kiegészítésére.
Dr. Koleszár József bizottsági elnök elıljárójában hangsúlyozta, a bizottságra igen komoly és felelısségteljes munka hárult
az eltelt 3 évben. Sajnos ebben a munkában az utóbbi idıben
Hornok Béláné családi problémái miatt nem tudott részt venni,
mely a bizottság többi tagjára még több feladatot és felelısséget rótt.
A bizottsági munka könnyítése érdekében javasolta a testület-
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nek, hogy a Mezıgazdasági Bizottság tagjai közé válassza meg
dr. Kulcsár László képviselı urat, aki egyben a Gazdakörök
Szövetségének megyei elnöke, így ebbıl a tisztségébıl kifolyólag is komoly segítséget tud nyújtani a bizottsági munkába.
Javasolta továbbá bizottsági tagnak megválasztani Márton Gábor
képviselı urat. Mindkét képviselı elfogadta a bizottsági tagsági felkérést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatta a tisztelt testületet, miszerint a Hornok Béláné képviselı lemondásával megüresedett bizottsági tagsági létszámot nem töltik be jelenleg,
miután Márton Gábor úr kérte, hogy esetleg más bizottságba érdeklıdési körének, végzettségének jobban megfelelı területen
- munkálkodhasson.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testület tagjait,
amennyiben dr. Kulcsár László és Márton Gábor mezıgazdasági
bizottsági tagságával egyetért, úgy azt szavazzák meg.
Dr. Kulcsár László bizottsági tagságával egyetértett 17 fı,
dr. Kulcsár László tartózkodott a szavazástól.
Márton Gábor bizottsági tagságával egyetértett 17 fı, Márton
képviselı úr tartózkodott a szavazástól.
Mindezek alapján, illetve az ülés elején már a testület által
jóváhagyott Oktatási Albizottságra vonatkozó rendelkezés alapján az SZMSZ módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az
alábbiak szerint javasolta elfogadni.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1994./..../KT. számú rendelete
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításáról.
1. §
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1991./IX.19./ KT. számú rendelet /továbbiakban:SZMSZ./ 28. § /1/ bekezdése az alábbi g.
ponttal egészül ki.
g./

Oktatási Albizottság
2. §

Az SZMSZ 6. sz. melléklete az alábbiakban módosul:
Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottság:
dr. Koleszár József
elnök
Bátori Gyula
tag
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Hunya Lajos
Szeretı Béla
dr. Kulcsár László

tag
tag
tag

Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Hangya Lajosné
elnök
dr. Valach Béla
tag
dr. Kovács Béla
tag
Kruchió Lajos
tag
Hegedős Elekné
dr. Varga Géza

nem képviselı biz. tag
nem képviselı biz. tag

Oktatási Albizottság:
dr. Kovács Béla
Szabó Istvánné
tag
dr. Csoma Antalné
Sági Attila
Kovács Gábor
tag
Farkas Istvánné
Ladányi Gáborné
Gubucz József
tag
R.Nagy János
tag

elnök
tag
tag
tag
tag

3. §

Az SZMSZ 7. sz. mellékletében az Oktatási Albizottság részletes feladat- és hatásköre az alábbiakban kerül meghatározásra.
-Kidolgozza a Képviselı-testület hosszútávú oktatáspolitikai koncepcióját
-Folyamatosan felülvizsgálja a település iskolaszerkezetét az iogényekre és lehetıségekre figyelemmel;
javaslatot tesz szükség szerinti átalakítására
-Hosszútávú fejlesztési tervet készít elı az
oktatási célú épület állomány felújításához
-Állást foglal az esetleges új oktatási programok bevezetésérıl, illetve egyéb oktatást érintı
szakmai kérdésrıl
-Véleményez, elıkészít, javaslatot
tesz a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó, az oktatást érintı kérdésben.
4. §
Az SZMSZ 1. sz. mellékletébıl mandátumáról történı lemondás
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miatt Hornok Béláné Gyomaendrıd, Selyem út 27/1. sz. volt képviselı neve törlıdik, és helyébe Márton Gábor Gyomaendrıd, Alkotmány u. 7. sz. képviselı lép.
5. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

A Képviselı-testület a rendelet-módosítással a fentiek szerint
egyetértett és a rendeletet egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

Egészségügy átszervezése
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában elmondta, megítélése szerint az átszervezésre mindenképpen szükség van. Elmondta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztés
III. alternatíváját javasolta elfogadásra az ülésen kiadott
módosított számítások figyelembevételével. Látni kell, az
egészségügy privatizációja mellett továbbra is vannak szakrendelések, illetve 3 körzeti orvos kivételével a háziorvosi
szolgálat is az önkormányzathoz tartozik, emellett továbbra is
mőködik az ügyelet is. A városban jelenleg nincs olyan vezetı,
akire szakmailag is rá lehet bízni az egészségügyet, aki szakmailag összefogja ezt.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság nagyon szeretné, ha a város az elıterjesztést elfogadva pályázatot írna ki a létrehozandó intézmény élére. Nagyon fontos lenne a város egészségügyi helyzete szempontjából, hogy azok az
információk, melyek idırıl-idıre lekerülnek, azok szakemberhez
jussanak, ugyanakkor ezzel lehetıség lenne arra, hogy kompetens személy tárgyalhatna a TB.-vel. Hangsúlyozta, az elıterjesztést még Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta.
Dr. Frankó Károly korábbi vitaindítóját kiegészítve elmondta,
kell olyan vezetı személyiség, aki hivatalból képviseli az
egészségügyi dolgozók érdekeit.
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Jenei Bálint képviselı figyelembe véve a jelenlegi és várható
körülményeket az egészségügy vonatkozásában indokolják, hogy
ez az igen fontos terület úgy legyen kézben tartva, ahogy az
megérdemli. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a hozzászólásokat a
határozati javaslat elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a testületnek most kell döntenie abban határozott,
vagy határozatlan idıre szóló kinevezéssel kerüljön meghirdetésre.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy az egyéb kinevezésekhez hasonlóan itt is öt évre történjen a kinevezés.
Javasolta továbbá, hogy a pályázati feltételek között gyakorlati idı kikötése ne szerepeljen.
Dr. Kulcsár László képviselı ezzel ellentétben határozatlan
idejő kinevezést javasolt. Mindkét fél számára rugalmasabb
megoldásnak tartaná.
Megyeri László fımunkatárs javasolta a tisztelt Képviselıtestületnek, hogy a határozati javaslatot egészítse ki azzal,
miszerint az Egészségügyi Intézmények Gondnokságát az új intézmény létrehozásával egyidejőleg megszünteti. Rendelkeznie
kell a testületnek az Gondnokság jelenlegi vezetıjének sorsáról, illetve javasolta, bízza meg a testület a jegyzıt az új
intézmény alapító okiratának elkészítésével és testület elé
terjesztésével.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy miután a kinevezés idıtartamára két javaslat hangzott el, elıször
arról döntsenek.
A Képviselı-testület tagjai közül a határozatlan idıre szóló
kinevezés mellett szólt 1 fı, míg az öt éves kinevezési idıvel
értett egyet 17 fı.
Ezt követıen javasolta a testületnek, hogy a határozati javaslatot az alábbi módosítás szerint fogadja el a testület:
A Képviselı-testület 1994. április hó 1. napjától létrehozza a
Városi Egészségügyi Intézményt. Az intézmény létrehozásával
egyidejőleg az Egészségügyi Intézmények Gondnokságát megszünteti 1994. március 31. napjával. Az Egészségügyi Intézmények
Gondnokságát vezetıjét 1994. március 31. napjával vezetıi kinevezése alól felmenti. A Képviselı-testület az igazgató fıorvosi állásra pályázatot ír ki. Pályázati feltétel: orvosi
egyetemi végzettség. Az igazgató fıorvosi kinevezés 5 évre
szól.
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A Képviselı-testület az 1994. évi költségvetésében a Városi
Egészségügyi Intézmény létrehozásához 218 ezer forintot biztosít.
Határidı: 1994.március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1994. április hó 1. napjával létrehozza a
Városi Egészségügyi Intézményt. Ezzel
egyidejőleg az Egészségügyi Intézmények
Gondnokságát 1994. március 31.-vel megszünteti. Az Egészségügyi Intézmények
Gondnoksága vezetıjét - Szabóné Vaszkó
Edit - gondnokságvezetıi kinevezése alól
1994. március 31. napjával felmenti.
a Képviselı-testület az igazgató fıorvosi állásra pályázatot ír ki.
Pályázati feltétel: orvosi egyetemi végzettség.
A kinevezés idıtartama: 5 év
A Képviselı-testület a Városi Egészségügyi Intézmény létrehozásához 218 ezer
forintot biztosít.
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának elkészítésével és testület
elé terjesztésével.
Határidı: 1994. március 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı

Az 1994. évi országgyőlési képviselık választásához szavazókörök megállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kap-
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csolatos

véleményeket, észrevételeket.

Gellai József alpolgármester, bizottsági elnök elmondta, az
Ügyrendi és Jogi Bizottság az elıterjesztést megvitatta. Miután a jelenleg érvényben lévı szavazóköri beosztás a választójogi törvény elıírásainak megfelel, így annak változtatását
nem tartották szükségszerőnek.
Mint a terület képviselıje, egyéni véleménye megegyezik a bizottsági állásponttal.
Dr. Koleszár József képviselı, bizottsági elnök szintén a jelenlegi szavazóköri beosztás megtartása mellett szólt.
Véleménye szerint a terület identitását nem szabad megsérteni
azzal, hogy a jól bevált rendszert megváltoztatja a testület.
Ugyanakkor elmondta, a Kocsorhegyen lakók kérték, hogy ık pedig inkább az endrıdi városrészbe mennének szavazni, hiszen az
jóval közelebb van hozzájuk.
Megyeri László fımunkatárs tájékoztatta a testületet arról,
miszerint a választójogi törvény rendelkezése értelmében az
országgyőlési képviselı választás szavazóköreinek kialakítása
a helyi képviselı-testület hatáskörébe tartozik. A javaslat
célja, hogy a választójogosultak száma az egyes szavazókörökben arányosabban legyen meghatározva. Tájékoztatta továbbá a
testületet arról, miszerint a hivatal az elıkészítés során kikérte a pártok véleményét, és a visszajelzések alapján azok a
módosítással egyetértettek.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint nem szabad okot
adni arra, hogy a választások után néhányan esetleg kifogással élhetnek, mondván akadályoztatva voltak a szavazásban.
Ennek még csak a lehetıségét sem szabad megadni.
Megyeri László fımunkatárs a kocsorhegyi kéréssel kapcsolatban
elmondta, mivel a választójogi törvény szerint a szavazókörök
kialakításánál törekedni kell arra, hogy az egyes szavazókörökben a választójogosultak száma közel azonos legyen, így
nincs arra lehetıség, hogy az a közel 80 ember az amúgy is
nagy számú nagy létszámú 17 számú szavazókör számát növelné.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként, az elhangzott vélemények figyelembevételével javasolta a testületnek,
hogy az elıterjesztés 1. sz. mellékletét fogadja el.
A képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az országgyőlési képviselık választásáról szóló
1989. XXXIV. törvény 36. § /2/ bekezdésében
foglalt hatáskörében eljárva a szavazókörök
számát és területi beosztását az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg.
Határidı: azonnal
A közalkalmazotti törvény végrehajtására tervezett központosított elıirányzat igénybevétele
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, amennyiben
az elıterjesztéssel egyetért, úgy a határozatot fogadja el.
Felhívta a testület figyelmét arra, miután hitel felvételrıl
van szó, így minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület az elıterjesztést és annak határozati javaslatát egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a közalkalmazotti bérfejlesztés központi
költségvetési hozzájárulás arányának megfelelı összeg 50 %-át hitellel elılegezi
meg.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
hitelszerzıdés megkötésével.
Határidı: azonnal
Városi Zeneiskola igazgatói pályázatának kiírása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elıterjesztést,
javasolta a tisztelt képviselıknek amennyiben egyetértenek az
elıterjesztésben szereplı határozati javaslattal, azt fogadják
el.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, vita
nélkül elfogadta, és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1994./I.11./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Zeneiskola igazgatói állására a
jelenlegi intézményvezetı igazgatói kinevezésének 1994. július 31. napjával történı lejárta miatt a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §
(3) bekezdése, valamint a törvény közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.08.) Kormányrendelet 5. §-ra tekintettel pályázatot ír ki.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
pályázati kiírást a törvényeknek megfelelıen
tegye közzé.
Határidı: a pályázat kiírására: 1994. január
15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének megbízása
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést. Felkérte Megyeri László fımunkatársat aki a jegyzı
távollétében annak helyetteseként volt jelen, szóban egészítse
ki az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.
Megyeri László fımunkatárs annyiban javasolta a határozati javaslatot módosítani, hogy a Képviselı-testület határozott idıre nevezze ki Bíró Károlyt a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi
feladatának ellátására, mindaddig amíg Gyomaendrıd Város Önkormányzata az újságot megjelenteti. Ez a jogviszonya a köztisztviselıinek munkavégzésérıl és egyéb juttatásairól szóló
helyi rendelet 1.sz. melléklete alapján közalkalmazotti jogviszonynak minısül. A munkabér megállapítását annyiban kívánta
kiegészíteni, hogy a hirdetések bevétele után 25 % jutalékban
is részesül.
Márton Gábor képviselı észrevétele az volt a Gyomaendrıdi Híradóval kapcsolatban, hogy szeretné ha a másik
Sporteggyesülettel többet foglalkozna az újság.
Kovács Béla képviselı véleménye szerint, amennyiben közalkal-
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mazotti jogviszonyként fogadja el Képviselı-testület a Bíró
Károly munkaviszonyát annak egy bértáblázata is van amit törvény szabályoz. Ennek megfelelıen kell a munkabérét megállapítani.
Megyeri László fımunkatárs tájékoztatásul elmondta, Bíró Károly végzettsége és a jelenleg igazolt munkaviszonya alapján a
B1 kategória 3 fizetési osztályába lehet besorolni melynek
szorzója 1.7, ezután a kötelezı bér minimum 13.600 Ft amelytıl
a képviselı-testület eltérhet, így semmi akadálya nincs annak,
hogy magasabb bér kerüljön elfogadásra.
Dr. Frankó Károly polgármester miután több hozzászólás vélemény nem hangzott el, javasolta a tisztelt képviselıknek a Megyeri úr által elmondott módosításokkal fogadják el a határozati javaslatot, miszerint a Képviselı-testület Bíró Károlyt
kinevezi a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi feladatainak ellátására határozott idıre. Közalkalmazotti jogviszonya addig
tart, amíg Gyomaendrıd Város Önkormányzata az újságot megjelenteti.
Havi munkabérét 20 ezer Ft/ hó + hirdetések után 25% jutalék
összegben meghatározni.
A Képviselı-testület az elhangzott módosításokkal a határozati
javaslatot vita nélkül, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Bíró Károlyt kinevezi a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıi feladatának ellátására határozott idıre. Közalkalmazotti jogviszonya addig tart, amíg Gyomaendrıd Város Önkormányzata az újságot megjelenteti.
Havi munkabérét 20 ezer Ft/ hó + hirdetések után 25 % jutalék összegben határozza meg.

Határidı: 1994. február 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Alapító okiratok módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdésként felvetette azon
iskolák amelyek vállalkozási tevékenységet folytatnak az ebbıl
származó bevételek az iskolák éves költségvetésének 25 %-át
miért nem haladhatja meg?
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó a feltett kérdésre válaszolva
elmondta az 1993 évi. LXXIX. Közoktatási törvény 38. §. /2/
bekezdése így írja elı.
Dr. Kovács Béla képviselı a Kner Imre gimnázium igazgatója a
gimnázium Alapító okiratából kimaradt hiányosságot szerette
volna korrigálni. Az Állami feladatként ellátandó alaptevékenységeknél utolsóként felsorolt Általános iskolai oktatás
helyett, 6 osztályos gimnázium 2/1989/I.18./ MM.sz. rendelet 4
§ értelmében kerüljön bejegyzésre.
Dr. Frankó Károly polgármester több hozzászólás nem lévén javasolta a tisztelt képviselıknek a mellékelt Alapító okiratok
módosítását fogadják el.
A Képviselı-testület a mellékelt Alapító okiratok módosítását
egyhangúlag elfogadta, és a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. számú Napközi otthonos Óvoda Alapító
okirat módosítását el fogadja.
Alapító Okirat
/ módosítás/
Az alapítás ideje: 1892. / Az elsı óvoda Endrıdön/
A költségvetési szerv neve és székhelye:
1. számú Napközi otthonos Óvoda
Gyomaendrıd, Selyem út 101.sz. / Központi Óvoda /
Tagóvodák:
Blaha úti óvoda- Gyomaendrıd, Blaha út 8. szám.
Szabadság úti óvoda- Gyomaendrıd, Szabadság út
6.szám.
Öregszılıi óvoda- Gyomaendrıd, Polyákhalmi út 1.
szám.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
Óvodai nevelés.
Iskolai elıkészítés.
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Gazdálkodás jogköre:
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási
joggal felruházott oktatási intézmény,
önálló költségvetéssel rendelkezik.

Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.sz. 5500.
Költségvetési szerv vezetıje, kinevezésének rendje:
Pályázati lejárás a Mővelıdési és
Közoktatási Miniszter 2/1992./III.4/ MKM
rendelete értelmében.
Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Nincs vállalkozási tevékenység, maradvány érdekeltségő gazdálkodó szerv.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-tetülete
8/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 2. számú Önálló Napközi otthonos Óvoda
Alapító okiratának módosítását el fogadja
.
Alapító Okirat
/módosítás/
Az intézmény neve:
2.számú Önálló Napközi otthonos Óvodák
Gyomaendrıd, Kossuth út 7.szám
Tagóvodái:
Kossuth út 7.szám / központi óvoda /
Fı út 85.
Jókai út 4.szám
Kisréti út 3. szám
Az intézmény alapítója:
Gyoma község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
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Az intézmény fenntartója:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: Gyomaendrıd Város Önkormányzatát
illeti meg.
Gazdálkodási jogkör:
A pénzügyminiszter 4/1991./II.13./ PM
rendelete a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
alapján.
A 2. számú Önálló Napközi otthonos Óvodák részben önálló intézmény, pénzügyi és gazdasági
feladatait a 2.számú Általános Iskola látja el.
Feladatkörébe tartozik a tervezéssel,
pénzellátással, számvitellel, beszámolással, költségvetési gazdálkodással és belsı
ellenırzéssel kapcsolatos teendık.
A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
A nevelési-oktatási intézmények vezetıinek megbízása és az intézményvezetıi
állás betöltésével kapcsolatos pályázati
eljárás szabályairól a mővelıdési és közoktatási miniszter 2/1992./III.4./ MKM
rendelete az irányadó.
Vállalkozási tevékenység köre:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, maradvány érdekeltségő gazdálkodó szerv.
Az intézmény alapvetı céljai:
A 3-7 éves gyermekek harmonikus fejlıdésének elısegítése, felkészítése iskolai életmódra.
Alapfeladatai: Teljes személyiségfejlesztés:
1. Testi
2. Mentális - értelmi
3. Közösségi, szociális fejlıdés biztosítása.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1994./I.11./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. számú Általános Iskola
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Alapító okiratának módosítását el fogadja .
Alapító okirat
/ módosítás /

Költségvetési szerv neve és székhelye:
2.számú Általános Iskola
Gyomaendrıd, Hısök út 45. szám
Tagiskolái: Kisréti úti, Fı úti.
Alaptevékenység:
Iskoláskorúak általános iskolai nevelési és
napközi otthonos ellátása. Felnıttek általános
iskolai oktatása, valamint iskola napközi konyhája a napközi otthonos gyerekek, nevelık és
felnıttek étkeztetése, napközi konyha részére
mosás végzése.
Gazdálkodási jogkör:
Pénzügyminiszter 4/1991./II.13./ PM rendelete.
Önálló költségvetési szerv, két részben önálló intézménnyel rendelkezik. Napközi otthonos Óvoda, és Városi Zeneiskola.
A pénzellátásról a felügyeleti szerv
gondoskodik, költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen
szintén a felügyeleti szerv hagyja jóvá.
Alaptevékenység érdekeltsége szerint maradványérdekeltségő.
Felügyeleti szerv:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
Képviselı-testülete
Alapító szerv neve:
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
Gyomai Járás
Költségvetési szerv vezetıje kinevezésének
rendje:
A nevelési-oktatási intézmények vezetıinek megbízása, és az intézményvezetıi állás betöltésével kapcsolatos pályázati eljárás szabályairól
a Mővelıdési és Közoktatási Miniszter
2/1992./III.4./ MKM rendelete az irányadó.
Vállalkozási tevékenység nincs.
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Maradvány érdekeltségő gazdálkodó szerv.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 3.számú
Általános Iskola és Diákotthon Alapító okirat
módosítását el fogadja .
Alapító Okirat
/ módosítás /
Az alapítás ideje: 1830.
A költségvetési szerv neve:
3.számú Általános
Iskola és Diákotthon
Gyomaendrıd, Népliget út. 2.szám 5502
Iskola egységei:
Központi épület
Nagylány iskola
Gyomavégi iskola
Tornaterem
Diákotthon

Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,

Konyha

Gyomaendrıd, Alkotmány út. 2-6.

Speciális tagozat
Bölcsıde

Gyomaendrıd, Fı út.7sz.
Gyomaendrıd, Fı út. 42. sz.

Népliget út. 2.sz.
Blaha út 11.sz.
Fı út 45.sz.
Deák út. 11.sz.
Alkotmány út. 2-

6.sz.
sz.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
1. Iskoláskorúak általános iskolai és speciális tagozatú nevelése, oktatása.
2. Általános iskolai napközi otthoni ellátás.
3. Általános iskolai diákotthon ellátása.
4. Általános iskolás és óvodás gyermekek étkeztetése.
Gazdálkodás jogköre:
Önálló költségvetési szerv.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási joggal felruházott elsıfokú oktatási
intézmény.
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
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Képviselı-testülete
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1.sz. 5500.
A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
Pályázati lejárás a Mővelıdési és Közoktatási Miniszter 2/1992./III.4./ MKM
rendelete értelmében.
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Nincs vállalkozási tevékenység, maradvány érdekeltségő gazdálkodó szerv.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Alapító okiratának módosítását
el fogadja.
Alapító Okirat
/ módosítás /
Az alapítás vélhetı ideje:
Az Állami Gimnázium az 1955/56-os tanévben indult az intézmény jelenlegi épületében. Az épület
bal szárnya leánydiákotthon volt. Az 1959/60-as tanévtıl a diákotthon a Hısok útja 39. sz. és a Szabadság tér 4.sz. alatti épületrészekben önálló szervezetként funkcionált.
Az épületcsoport közé esı magánházat
/ Hısök út. 41.sz./1972-ben vásárolták
meg, ezt is kollégiummá alakították. A
gimnázium fı épülete, 1973-ban bıvült és
így szimetrikussá vált.
A Szabadság tér 4.sz. alatti épületben 1985-tıl könyvtárat helyeztek el. Az
udvarban lévı két tantermes épületet 1975ben vették birtokba mint cipész tanmőhelyt. 1989/90-tıl áthelyezték az ENCI
épületébe.
Az udvarban szolgálati lakások és szolgálati férıhelyek alakultak:
Szolgálati lakás:
1969-ben hısök út. 43.sz.
1970-ben Hısök út. 39.sz.
Szolgálati férıhely: 1980-tól Hısök út. 39.sz.
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1981-tıl Szabadság tér 4.sz.
A kollégium felıli irodaház 1969-ben épült.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Gyomaendrıd, Hısök útja 43.sz.
Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
/ erre biztosított a normatív támogatás/
- Középfokú képzésben résztvevı tanulók diákotthoni
ellátása
- Iskoláskorúak gimnáziumi oktatása
- Középfokú képzési célú szakközépiskolai oktatás
- Felnıttek szakközépiskolai oktatása

- 6 osztályos gimnázium 2/1989/I.18./ MM sz. rendelet 4.§ értelmében
Kiegészítı tevékenység:
- Középfokú képzésben résztvevı tanulók szervezett
étkeztetése
- Munkahelyi vendéglátás
Az intézmény költségvetésbe való hovatartozás szerint:
Önkormányzati költségvetési szerv
Gazdálkodási jogkör szerint: Önálló költségvetési
szerv
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezı szerv.
Szakmailag önálló egységek:
1. Kollégium
2. Felnıtt oktatás
Felügyeleti szerv neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselıtestülete
Alapító szerv neve: Gyoma Nagyközségi Tanács VB.
Költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
5 éves szerzıdéssel 2/1992./III.4./MKM rendelete értelmében
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
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Kiskereskedelmi tevékenység a kereskedelmi tanulók gyakorlati oktatásának megoldásához, kereskedelmi tanbolt üzemeltetésével. A tevékenység eredményét a kereskedelmi szakképzés feltételeinek további
kialakításához, illetve szinvonalának emeléséhez
használja fel az intézmény.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1994./I.11./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és
Szakmunkásképzı Iskola Alapító Okiratának
módosítását el fogadja.
Alapító Okirat
/ módosítás /
Az alapítás ideje: 1966. október 8.

A költségvetési szerv neve, székhelye:
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola
Gyomaendrıd, Hısök út. 40.szám.
Intézményegységek:
Fiú kollégium
Lány kollégium
Fiú kollégium
1. sz. Tanüzem
2. sz. Tanüzem

Gyomaendrıd, Hısök út. 40.sz.
Gyomaendrıd, Fı út. 222. sz.
Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. út. 66.
Dévaványai út
Körösladányi út

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
Szakmunkásképzés ( 3 éves )
- 1801-1. számú
Juhtenyésztı
- 1809. számú
Általános tenyésztı ( 1992.
szeptember 1-tıl az
1806.sz. Baromfitenyésztı
szakma helyet)
Kisállattenyésztı és feldolgozó
( Saját kisérlet az MKM
46477-II/1993.IX. számú engedélye alapján az 1914-1.
Baromfihús-feldolgozó szak-
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- 1806. számú
III. osztály van)
- 1914-1. számú

ma helyet)
Baromfitenyésztı ( Csak
Baromfihús-feldolgozó
szakma ( II.ésIII.
osztály van)

Szakközépiskolai képzés
- 1810. számú
Kisállattenyésztı szakma (4
éves)
Általános mezıgazdasági ( szám nélkül.
csatlakozás a Szekszárd-Palánk-i
kisérlethez, az MKM 46477I/1993.IX. számú engedélye alapján.)
Diákotthoni ellátás
Gazdálkodás jogköre:
Önálló költségvetési szerv, teljes munkáltatói
és bérgazdálkodási jogkörrel.
Az iskola fenntartója és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
Alapító szerv:
Békés megyei Tanács
A költségvetési szerv vezetıje kinevezésének rendje:
2/1992.III.4.MKM rendelete értelmében és a Közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. alapján.
Ellátható vállalkozási tevékenység köre:
Az iskola vállalkozási tevékenységként részt
vehet az iskolarendszeren kívüli oktatásban. A gyakorlati oktatást szolgáló buszok, mezıgazdasági gépek szabad kapacitására lakossági szolgáltatást vállalhat. A vállalkozásból származó bevétel azonban
nem haladhatja meg az iskolai éves költségvetésének
a 25 %-át.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1994./I.11./számú határozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı Iskola
Alapító Okiratának módosítását el fogadja.
Alapító Okirat
/ módosítás /
Az intézmény alapításának ideje: 1988. július
1.
Elızmények:
1886.
1957-1973-ig
1988-ig

Iparos Tanonciskola Helyi Ipari Iskola
617.sz. Ipari Szakmunkásképzı Iskola
Békéscsabai 611. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet kihelyezett iskolája.

Költségvetési szerv neve:
617.sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet és Cipıipari Szakközépiskola
Gyomaendrıd, Selyem út. 124.sz.
Költségvetési szerv tevékenysége:
Alaptevékenysége: szakmunkástanulók elméleti
oktatása (FEOR szám: 8023)
Kiegészítı tevékenysége: szakközépiskolai
képzés
- szakmunkástanulók tanmőhelyi
gyakorlati képzése
iskolarendszeren kívüli
szakmai képzés
Az iskolában oktatott szakmák:
Szakközépiskola
17502
Bırfeldolgozó-ipari szak, cipıipari ágazat
1310-2 Cipıgyártó
408 Ruhagyártó
Szakmunkásképzı
313-3
Gépszerelı és karbantartó
901-1
Bútorasztalos
1104 Könyvkötı
113-2 Nyomdai gépmester
1301 Bırdíszmőves
1310 Cipıkészítı
1310-1 Cipıfelsırész-készítı
1310-2 Cipıgyártó
1407-5 Nıiruha-készítı
1617-4 Kımőves
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A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén lévı 15977 m2 alapterülető
ingatlan, a rajta található iskolaépülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában
leletár szerint nyilvántartott állóeszközök, az iskola tetıterében kialakított ruhaipari tanmőhely,
valamint a Fı út. 87/1. szám alatti bıripari tanmőhely.
Gazdálkodás jogköre:
Az önkormányzat által biztosított költségvetési
támogatásból gazdálkodó önálló költségvetési
szerv, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási
jogkörrel.
Az iskola maradványérdekeltségi rendszerben végzi
tevékenységét.
Az iskola rendelkezésére álló vagyontárgyakat a
nevelı és oktató feladatainak ellátásához szabadon
használhatja, továbbá azokkal vállalkozást is végezhet. Az iskola rendelkezésére álló helyiségeket 1
naptári évnél nem hosszabb idıtartamra bérletbe adhatja. A bérletbeadásra akkor van lehetıség, ha az
nem akadályozza az intézményben folyó nevelı-oktatói
munkát.
Felügyeleti szerv:
Gyomaendrıd Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
Az alapító neve: Gyomaendrıd Város Tanácsa
A költségvetési szerv vezetıje, kinevezésének rendje:
Az iskola igazgatóját a Képviselı-testület bízza meg nyilvánospályázati eljárás útján, a tantestület és szakszervezet véleményezése alapján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyzı
látja el.
Vállalkozási tevékenység:
Az iskola vállalkozási tevékenységet folytathat. A
vállalkozásból származó bevétel azonban nem haladhatja meg az
iskolai éves költségvetés 25 %-át.
Határidı: azonnal
A Körösmenti Néptánc Együttes alapítvány formában való mőködtetése
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Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a következı elıterjesztést, melynek tárgya a Körösmenti Néptánc Együttes alapítvány formában való mőködtetése. A vita elıtt tájékoztatta a
testületet arról, miszerint a Rumba Társastánc Klub képviselıi
levélben fordultak az önkormányzathoz, melyben aggodalmukat
fejezték ki miszerint félı, hogy a klub a jövıben hátrányosabb
helyzetbe kerül a Néptánc Együttes kiválása miatt./A Klub által benyújtott levél a jegyzıkönyv melléklete./
Az elıterjesztés melléklete az a levél, amelyet a néptánc
együttes dr. Farkas Zoltán Kulturális Bizottság elnöknek címzett. A Kulturális Bizottság a néptánc együttes kérelmét megtárgyalta és így került az elıterjesztés a Képviselı-testület
elé. Véleménye szerint ez a téma nem igazán költségvetési ügy.
Ez valahol elvi állásfoglalás és egy lehetıség arra, hogy ez a
táncegyüttes elıre léphessen a kıvetkezı években, ami feltételez részükre egy bizonyos anyagi függetlenséget. Az együttes
anyagi helyzete jelenleg elég szőkös, az is tény, hogy azt a
szintre visszajutni, ami tíz évvel ezelıtt volt a jelenlegi
erıkkel nem lehet. Azonban van arra esély, hogy jelenlegi
tánccsoport tízen éves tagjainak megsegítésével, megfelelı mővészeti vezetıvel az együttes további mőködése biztosítva legyen. Figyelembe véve a mindenkori mővelıdési otthonok feladatait ebbıl nem lehet összeőtközés, súrlódás az együttes és a
Mővelıdési Ház között. Senki nem akarja azt, hogy ez a kiválás
a másik mőfajnak a kárára történjen.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális bizottság elnök véleménye szerint a tánccsoportnak - amely az évek során a Mővelıdési Ház
keretein belül mőködött - igazán most lenne lehetısége arra,
hogy egy olyan mővelıdési csoporttá váljon, amely saját kezébe vegye sorsának az irányítását. Néhány percet kért arra,
hogy felolvassa az elıterjesztéshez mellékelt levelet, amelyet
a Körösmenti Néptánc Együttes a Kulturális Bizottságnak címzett. Tulajdonképpen ez a levél eredményezte azt, hogy a bizottság ezzel az üggyel foglalkozott és megalpozottnak vélte
a Néptánc Együttes alapítványi formában, önálló mőködését.
Megítélése szerint a levélben leírtak egyértelmően azt bizonyítják, hogy az Együttes úgy érzi pilanatnyilag vezetı és
gazda nélkül van. Ahhoz, hogy az együttes a jövıben is annyi
dicsıséget hozzon a városnak, mint hozott huszonöt éven keresztül, a városnak támogatni kell és fenn kell tartani. Mindezek mellett jó pénzügyi lehetıségnek tartja, hogy az utánpótlás nevelését, mint mővészeti oktatást a Zeneiskola kéretében
oldják meg, amelyhez tanulónként 25 ezer Ft támogatást igényelhet az Önkormányzat.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a Mővelıdési
Háznak eddig is meg kellett oldani, fedezni-e kellett az éves
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költségvetésébıl mindkét együttes mőködési kiadásait. Ami jelenleg gondot okozhat az, hogy az együttes mőködési kiadásaira
mennyi összeget vonjanak el a Mővelıdési Ház költségvetésébıl.
Ezek után felkérte Megyeriné Csapó Ildikót a Mővelıdési Ház
igazgatónıjét, mondja el a témával kapcsolatos véleményét.
Megyeriné Csapó Ildikó a Mővelıdési Ház igazgatónıje nem igazán értette miért kellett az együttesnek ıt megkerülve, véleményének meghallgatása nélkül, ezt az ügyet elindítani. Úgy
érzi ez elsısorban az Intézményét érintı, másodsorban valahol
a személyét is érintı dolog. Éppen ez a testület adta szavazatát az ı személyére, amikor a Mővelıdési Ház igazgatói posztjának betöltésérıl volt szó. A Kulturális Bizottságnak címzett
levélben egy mondaton kívül semmi indoklás nincs arra, hogy
miért jutott ilyen elhatározásra az együttes. Valahol azért
pontosítani kellene ezeket a dolgokat, hogy valóban egyedül ı
a hibás-e az együttes hátrányos helyzetéért. A költségvetés
oldaláról megközelítve a dolgot mindenkinek joga van ahhoz,
hogy önszervezödjön és önállóan mőködjön.
Véleménye szerint jogi oldalról sincs ez a dolog megfelelıen
elıkészítve. Az elıterjesztésbıl nem tőnik ki egyértelmően,
hogy az együttes kiválása után kinek is kell a mővészeti vezetıi állásra a pályázatot ki írni.
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette az igazgatónıt az
elmúlt héten folytatott tárgyalásukra, melynek témája az
együttes által benyújtott kérelem volt, tehát az igazgató nı
kellı idıben lett tájékoztatva, hiszen személyesen beszélgettek el errıl a témáról. Talán nem kellene ezt a dolgot személyes ügynek tekinteni, hiszen az igazgató nınek is az volt a
véleménye, hogy az Együttesnek joga van ahhoz, hogy önállóan
alapítványi formában mőködjön.
Ezt követıen szót adott Gyalog László úrnak, aki talán szakmai
segítséget tud nyújtani az elbíráláshoz.
Gyalog László véleménye szerint ez a téma amirıl jelenleg szó
van egy nagyon természetes dolog és közel sem olyan drámai,
mint azt egynéhányan annak vélik. Tudomásul kell venni, hogy a
rendszerváltozásnak következménye, az intézményrendszereken
belül is meg kell találni mindenkinek a saját útját. A sors
hozta úgy, hogy jelen pillanatban a felnıtt együttes nem él
olyan pompájában, mint azt tılük elvárnák, de bizonyára ennek
is meg van az oka. Ennek egyik oka nyilván az lehet, hogy a
mőködéséhez szükséges feltételek nincsennek kellıen biztosítva. Teljesen természetes folyamat az, hogy egy alapítvány létrejön, és ahhoz, hogy egy intézmény költségvetésén belül a
tánc együttes megfelelı helyre kerüljön csak úgy tudja kivívni
ha megfelelı támasz áll mögötte. Legyen az elsı számú támoga-
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tója az önkormányzat, ha ez az együttes a városban olyan rangot vívott ki magának 25 éven keresztül, hogy igen is támogatni kell. Tény, hogy a Mővelıdési Ház költségvetését hátrányosan fogja érinteni az együttes kiválása mivel csökken a költségvetése. Kérdésként fogalmazódott meg benne, hogy az elmúlt
években az együttes tagdíját miért lett felhasználva az intézményen belül a dologi kiadásokra, miért nem lehet azt a
pénzt az együttes fejlesztésére felhasználni? Az együttes kiválásával kapcsolatos elıterjesztést annyibban javasolta változtatni, hogy a csak a dologi költségek kerüljenek át az alapítványhoz a mővészeti vezetı bére pedig maradjon az önkormányzatnál ezzel biztosítani tudnák városon belül, azt hogy az
önkormányzat az együttes felettes szerve legyen. Éppen ezért
nem tartotta szükségesnek, hogy a kuratóriumi tagok között önkormányzati dolgozó vagy Képviselı-testületi tag is szerepeljen mert, hiszen ha a mővészeti vezetı az önkormányzat dolgozója akkor lehetıség van annak beszámoltatására, illetve a
munkájának ellenırzésére.
Végezetül megköszönte a meghívást nagyon jól esı érzés volt
számára ismét Gyomaendrıdre jönni, hiszen annak idején itt
kezdte pályáját a Körösmenti Néptánc Együttes tagjaként, illetve mővészeti vezetıjeként. Szeretné, ha a felnıtt Együttes
ismét életre kelne és az idáig elért eredményeket vihetné tovább úgy Magyarországon, mint külföldön egyaránt.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint - figyelembe
véve az elıtte felszólalók véleményét - az az igény, amit az
együttes beterjesztett koránt sem tőnik olyan drámainak,
aggasztónak. Ami inkább drámainak tünhet a dologban, hogy a
kultúra finanszirozására nem tudunk annyi pénzt fordítani mint
kellene. Egyetértett az elıtte felszólalók azon véleményével,
hogy egy alapítványnak a létrehozása, mőködtetése az egyesülési jog kategóriáján belül mindenkinek a saját szabad lehetısége kell hogy legyen. Egyedüli gond, ami részérıl felmerült,
hogy a kérelemben való indoklás valóban olyan gondolatokat ébreszthet, hogy ok-okozati összefüggésbe kerülhet a Mővelıdési
Ház vezetése, illetve az együttes forrás és lelkesedés hiánynyal küszködése. Véleménye szerint sem helyes az, hogy most
szembeállítjuk a Mővelıdési Ház vezetését ezzel a helyzettel,
hiszen éppen az igazgató nı kinevezése, amelyet ez a testület
fogadott el nem régen, cáfolná azt, hogy a probléma okát itt
kell keresni. Tehát ezt a két dolgot ketté választva kellene
megtalálni azt a legoptimálisabban forrás és finanszírozási
helyzetet, amelyben az Együttes újra méltó lenne régi hírnevéhez.
Maga részérıl messzemenıkig támogatta az együttes alapítványi
formában történı mőködtetését, megadva ezzel annak a lehetıségét, hogy az együttes számára szélesebb szponzorálási és fi-
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nanszírozási helyzet alakuljon ki.
Jenei Bálint képviselı az ifjúsági kategória problémájának
megoldására való törekvést az elıterjesztés szellemében
messzemenıkeig támogatta, elsısorban az anyagi oldala miatt.
Azonban feltétlen ki kell munkálni a szakmai részét is a dolognak, hogy mennyire forrást jelentı dolog és mennyiben marad
meg az összefüggés az ifjúsági kategória és a felnıttek között, hiszen az utánpótlás tekintetében a két kategóriát nem
lehet ketté választani. A néptánc mozgalomnak a helyzetére vonatkozóan minden ilyen kezdeményezést jóindulatúan kell az embereknek felfogni. A Képviselı-testületnek mindenképpen az
kell legyen a feladata, hogy a néptáncot Gyomaendrıdın visszaterelje a sikerek irányába, amit már jó két évtizede az együttes kivívott magának, úgy Magyarországon, mint külföldön egyaránt. Ennek érdekében olyan megoldást kell keresni, amely az
együttesnek biztosítja ezt a lehetıséget. Nem egészen tisztázott azonban az, hogy az alapítvány minden tekintetben az
együttes fı gondozója lenne-e, vagy csak egy besegítı forrás
az anyagi problémák és bizonyos szakmai kérdések megoldásában.
A Képviselı-testületnek ismerni kellene azt is, hogy a gyakorlatban ez a dolog hogy fog megvalósulni. Jelen pillanatban
anyagi oldalról nem látja legjobb megoldásnak az alapítványi
formában való mőködtetést, véleménye szerint Magyarországon
azok az alapítványok tudnak igazán mőködni, akik mögött több
igen erıs szponzor áll. Megítélése szerint a néptánc együttes
ennek a szponzori szerepnek a betöltését a Képviselıtestülettıl várja. Alapvetıen azonban a Képviselı-testületnek
nem lesz több pénze akkor sem ha, az együttes alapítványi formában vagy továbbra is a Mővelıdési Ház keretein belül mőködik. Vitaalapnak tartotta azt is, hogy megoldható-e, ha teljesen alapítványi formában mőködik tovább az együttes, akkor
ki lehet-e mondani a képviselı-testületnek azt, hogy a Mővelıdési Háznak az együttest ki kell szolgálni. Véleménye szerint
a Képviselı-testület ennek kimondását nem vállalhatja fel. Ahhoz, hogy a Képviselı-testület ennek a problémának a megoldásában részt tudjon vállalni és a jövıben is tudja vállalni a
döntéséért a felelıséget, egy olyan elıkészített anyagot kell,
hogy kapjon amely konkrét adatokkal alátámasztott és minden
oldalról megvédhetı.
Dr. Farkas Zoltán a Kulturális Bizottság elnöke megítélése
szerint ahhoz, hogy a Néptánc Együttes alapítványi formában
mőködjön, az alapítványban még nagyon sok munkát kell végezni.
Szerette volna felkérni Gyalog László mővészeti vezetıt, hogy
volt mővészbarátait segítse abban a munkában amely az alapítvány kimunkálásához szükséges. Az alapítvány tartalmazza konkrétan mennyi az az összeg amely az együttes mőködéséhez szük-
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séges. A teljes kimunkálás után lehet majd az együttesnek a
Mővelıdési Ház vezetésével egyeztetni, amelybe a Kulturális
Bizottságot is be lehet vonni.
Ezen kívül elkívánta még mondani, hogy bármennyire is fájdalmas, komoly kritika a Mővelıdési Házra nézve, hogy egy ilyen
komoly együttest nem sikerült házon belül megtartania. Véleménye szerint ezt a problémát házon belül kellet volna megoldani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában felvetette a
kérdést, van-e pénzügyi terve a Mővelıdési Háznak és ha igen
az együttes külön válása nem jelent-e érdek ütközést? Ezen kívül elmondta, tény hogy a Képviselı-testületnek attól nem lesz
több pénze, hogy az együttes alapítványi formában mőködik tovább, de kérdés, hogy van-e arra garancia, ez a meghatározott
összeg amely az eddigi viták tárgyát képezte, valóban a költségvetésben meghatározott célra kerül majd felhasználásra.
Egyetértett az elıtte felszólalók azon véleményével miszerint
ezt a témát részleteiben jobban ki kell munkálni.
Megyeri László mint a Rumba Táncegyüttes vezetıje elmondta,
az együttes messzemenıkig egyetért azzal, hogy a Néptánc
Együttes alapítványi formában mőködjön tovább. Nagyon természetes dolognak tartja, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben
alapítványt hoznak létre annak érdekében, hogy kiegészítsék
azt a szőkös forrást ami a rendelkezésükre áll. Elismerik,
hogy az elsıdleges mőfaj - történelmileg is úgy alakult, hogy
a néptánc. Az együttes nevében kéri, hogy amikor majd az alapítvány támogatásáról lesz szó arra is legyenek figyelemmel,
hogy azon a gyerekek
által befizetett tandíj, akik a társastánc mőfajt választották, sem a dologi kiadások fedezésére
kerüljön felhasználásra. Az alapítvány támogatásánál azt is
vegyék figyelembe, hogy ne ezeknek a gyerekeknek kelljen a
saját költségükön a ruhát, cipıt megvásárolni. Ha a másik
együttes kap támogatást, akkor ezek a gyerekek is kapjanak, ne
tegyen a tisztelt Testület különbséget a gyerekek között.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga nevében prioritásként
fogalmazta meg, elsıdlegesnek mindenkor a néptáncnak kell lenni, hiszen addig vagyunk magyarok, míg a magyar hagyományokat
ápoljuk.
Kissné Szőcs Mariann a Mővelıdési Ház dolgozója egy két konkrét számadattal kivánta vázolni a Mővelıdési Ház 1993. évi
költségvetését. Az intézmény költségvetése 7.700 ezer Ft volt
ebbıl 4.700 ezer Ft volt az önkormányzati támogatás. Ebbıl a
béralap 3.500 ezer Ft volt a Tb-vel együtt közel 5 millió Ft,
ami azt jelenti, hogy ez az összeg csak a bérek kifizetésre

32

volt elegendı a többit az intézménynek kellet kigazdálkodni.
Az intézmény bevételeibıl fedezte a fenntartásának költségeit
/főtés, világítás/. Az önkormányzat az együttes támogatására
200 ezer Ft adott a múlt évben, ami az együttes mővészeti vezetıjének bérét fedezte. Az együttes ezen felüli kiadásait,
amely kb. 120 ezer Ft körül volt, szintén az intézménynek
kellett kigazdálkodni. Így ha az önkormányzat pénzt akar megvonni az intézménytıl, csak azt vonja meg, amit az együttes
támogatására adott./ 200 ezer Ft-ot./
Az intézmény igazgatónıjével kapcsolatban elmondta, az elmúlt
év nyarán a Megyei Mővelıdési Központ készített egy felmérést
az intézmény átvilágítása kapcsán. Dícsérték az igazgató nı
menedzser képességét, hogy ebben a szőkös gazdasági helyzetben
is képes volt pénzt szerezni különbözı csoportok külföldi útjaira. Hangsúlyozták azonban, jobbnak találnák, ha a Mővelıdési Ház dolgozói nem használt ruha vásárok szervezésével foglalkoznának. Ahhoz azonban, hogy az intézmény plussz bevételhez jusson szükség van az ilyen vásárok szervezésére.
Az intézmény dolgozói nevében szólva alaptalannak tartotta azt
a vádat, hogy az igazgató nı nem tett meg mindent a Néptánc
Együttes menedzselésére. Hiszen ha figyelembe vesszük, hogy az
intézmény éppen azért alkalmazott fı állású mővészeti vezetıt,
hogy az idejének nagyrészét az együttes menedzselésével töltse, mégis az együttes Puertó Ricoi útazásának szervezésére az
igazgató nınek kellett másfél hónapot tölteni.
Dr. Frankó Károly polgármester az intézmény dolgozójától megkérdezte hány fellépése volt a Néptánc Együttesnek az elmúlt
évben?
Kissné Szőcs Mariann a Mővelıdési Ház dolgozója a feltett kérdésre válaszolva elmondta, úgy érzi ennek a kérdésnek a megválaszolására az együttes mővészeti vezetıjét kellene felkérni.
/ Bátori Gyula képviselı távozott, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Kígyósi Ferencné a szülık nevében kívánt szólni, egyben válaszolni a Polgármester Úr által feltett kérdésre. Tudomása szerint az együttesnek az elmúlt évben két fellépése volt . Jubileumi, évadzáró. Véleménye szerint a fellépésektıl külön kellene választani a meghívásos külföldi kiutazásokat, hiszen az
ehhez szükséges pénzt az együttes különbözı támogatásokból teremtette elı. És itt szerette volna megköszöni a szülök és a
tánccsoport tagjai nevében mindazoknak akik támogatást nyújtottak az együttes Puertó Ricoi utazásához.
Tulajdonképpen a szülök azt kifogásolják, hogy az együttes az
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országon belül olyan versenyekre és fesztiválokra nem jut el
ahol jobban megismerhetnék ıket, tudhatnának róluk hogy léteznek. És az, hogy ez kinek a bőne nem a szülınek, és nem a
táncegyüttes tagjainak kelljen megmondani, illetve nem kell
itt felelısöket keresni. Ezzel az elhatározásával az együttes
nem akart senkit megsérteni, és nincs szándékukba a Mővelıdési
Ház és az igazgató nı hozzáértését megkérdıjelezni.
Amennyiben az együttes az alapítványi formában történı mőködéséhez valamennyi támogatást kapna az önkormányzattól akkor a
jelenlegi szinthez hasonlóan továbbra is tudna mőködni. Szükségesnek látta elmondani, hogy a néptánc mőfajt őzı gyerekek
szülei ugyan úgy áldoznak az együttesért, igény esetén pedig
vállalnak különbözı javítási, varratási költségeket.
Márton Gábor képviselı megítélése szerint az együttes megérdemli, hogy az önkormányzat támogassa.
Hangya Lajosné bizottsági elnök, mint volt Rumba táncos szülı
véleménye szerint nem kellene a két együttest összevetni. A
Mővelıdési Ház védelmében elmondta, hogy a Rumba táncosoknak
sem volt több pénzük mint a Néptánc Együttesnek . Fellépésük
valószínő azért volt több, mert jobb volt a vezetı és össze
tudta hozni a szülıket úgy, hogy önszervezıdés alapján megtudtak egyezni, hogy melyik szülı melyik versenyre vitte el a
gyerekeket. A verseny nevezési díját minden egyes pár a verseny elıtt magának kifizette.
A dolognak a lényegét mindenképpen abban látja, hogy amíg nem
lesz megfelelı vezetıje az együttesnek addig a dolog nem fog
elırébb lépni.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott véleményekbıl úgy
érzi senki sem érti igazán a lényeget. A lényeg itt az, hogy a
néptánc egy csapat munka, ezzel szemben a társastánc inkább
egyéni mőfaj. A néptánc esetében nem egy két gyermeket kell
elvinni fellépésre, versenyekre hanem egyszerre húsz, harminc
gyerekrıl van szó. Bebizonyosodott, hogy erre a Mővelıdési
Háznak nincs pénze. Egyáltalán nem volt szó arról, hogy pénzt
és lehetıséget vonnak el a másik együttestıl. Azonban a városnak igen is kötelessége a néptáncot megmenteni, hiszen az a
nemzeti kultúra része, és a városnak negyed évszázad alatt jó
nevő táncegyüttese volt. És ha a városban nincsenek olyan
szponzorok akik ezt a szerepet felvállalják, akkor igen is a
városnak a kötelessége, hogy valamennyi összegig ezt a szerepet felvállalja.
Szabó Csaba az Alapítvány képviselıje két dolgot kívánt elmondani; egyik, fontos lenne tudni a pénzügyi felállást, a másik
pedig, hogy az alapítvány nem tudja önmaga mőködtetni az
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együttest, hanem gyomaendrıd város együttese kíván lenni. És
az a 200 ezer Ft amelyrıl itt szó volt, kevés ahhoz, hogy az
együttes továbbra is mőködni tudjon.
Gyalog László mővészeti vezetı praktikus oldaláról megközelítve a dolgot kiderült, hogy pénz nincs. Pénz szerzési lehetıség
lehet ha a néptánc oktatását a Zeneiskola keretén belül mőködtetni tovább, mivel ehhez tanulónként 25 ezer Ft támogatást
igényelhet az önkormányzat. A zeneiskolának a gyermeknéptánc
próbáit a mővelıdési intézményben kell biztosítani, amiért
terembért fizet a mővelıdési intézménynek a zeneiskola. Ezt a
lehetıséget a Mővelıdési Ház fogadja el, gazdálkodjon belıle
és a Vadvirág és Körösmenti Néptánc Együttesnek ingyen és bérmentve adja oda a termet. Ezáltal ketté lesznek választva az
érdekek.
Dr. Kovács Béla képviselı annyival kívánt hozzászólni az elhangzottakhoz, hogy elhangzott mennyit adott az önkormányzat a
Mővelıdési Háznak és mennyit kellene, hogy adjon. A Mővelıdési
Háznak is és minden intézménynek az önkormányzat annyit ad
amennyit a normatíváján felül ad. Ezek után meg kell címkézni
azokat az összegeket, hogy milyen irányokba szánják, ezzel
megelızhetıek, hogy az ilyen jellegő viták kialakuljanak.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt képviselıknek a határozati javaslat II. alternatíváját fogadják el.
A Képviselı-testület a határozati javaslat II. alternatíváját
egyhangúlag, vita nélkül elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/1994./I.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1994. szeptember 1-tıl beindítja a Zeneiskolában az alapfokú táncmővészeti képzést.
A képzés beindításának feltételrendszerének kidolgozásával megbízza a
Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot.
Határidı: 1994. március 1.
Felelıs: dr. Farkas Zoltán bizottsági elnök
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Ezek után a polgármester úr az elhangzott véleményeket figyelembe véve javasolta a tisztelt képviselıknek az I. alternatívát az alábbi módosítással fogadják el. A Képviselı-testület
támogatja a Körösmenti Néptánc Együttes kiválását a Mővelıdési
Központból, és felkéri az együttes képviselıit, a Kulturális
Bizottságot, a Mővelıdési Központot, hogy az önálló mőködés
feltételeit dolgozza ki.
A Képviselı-testület 14 fı igen szavazattal, 3 fı tartózkodással a határozati javaslat I. alternatíváját az elhangzott módosítással elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1994./I.11./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Körösmenti Néptánc Együttes
kiválását a Mővelıdési Központból.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felkéri az együttes képviselıit, a Kulturális, Oktatási, Sport, és Kisebbségi Bizottságot, a Mővelıdési Központot, hogy az
önálló mőködés feltételeit dolgozza ki, és
terjessze a testület elé.
Határidı: 1994. február 8.
Felelıs : dr. Farkas Zoltán biz. elnök
A határozat meghozatala után Szeretı Béla a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság elnöke hangsúlyozta, a maga részérıl szükségesnek tartja, hogy a költségvetés tárgyalásánál a költségigények
már ismertek legyenek.
Dr. Frankó Károly polgármester végezetül felkérte a Mővelıdési
Központ igazgatóját, hogy mindaddig amíg a kiválás konkrét
feltételei nem tisztázódnak, az együttes mőködési feltételét
az eddigieknek megfelelıen biztosítsa.
Szennyvíztisztítótelep
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette az elıterjesztést.
Javasolta a határozti javaslatban szereplı szándéknyilatkozatot elfogadni.
A Képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodással a határozati javaslatban szereplı szándéknyilatkozatot el-
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fogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1994./I.11./ számú határozata
Szándéknyilatkozat
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a szennyvíztisztítótelep bıvítésével lételülı építményeket, berendezéseket - mint
jelenleg a tisztítótelepet - a Békés megyei Vízmővek Rt.-vel kívánja üzemeltetni,
az új létesítményeket apportként beviszi
az Rt.-be.

Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Fellebbezések elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozatok elfogadását.
A Képviselı-testület az 1 számú határozati javaslatot egyhangúlag 17 fı igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1994./I.11./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Martikánné Nagy Erzsébet Bokod, Fı út. 54.
szám alatti lakos fellebbezési kérelmét
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 217/1/1993./XI.30./ számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye
nincs, a határozatot sérelmesnek tartó fél, 30
napon belül, jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságon pert kezdeményezhet.
INDOKLÁS
A Képviselı-testület az elıterjesz-
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tésbıl megállapította, hogy Marikánné Nagy
Erzsébet jelentési kötelezettségének nem
tett eleget, mivel a Polgármesteri Hivatalt korábban semmilyen formában nem tájékoztatta arról, hogy a család
Gyomaendrıdrıl elköltözött. Ugyanakkor úgy
a gyomaendrıdi, mint késıbb a
rákoczifalvai Postahivatalnál mehagyta,
hogy mindennemő küldeményt az új lakcímére
továbbítsanak. Nem válaszolt a felülvizsgálatra felszólító, 1993. november 02.
napján kelt megkeresésére sem, holott fellebbezésében leírja, hogy azt 1993 november 08-án megkapta. Ez is azt igazolja,
hogy a Gyomaendrıd, Zrínyi út 32. szám alá
küldött levelünk, a postai meghagyások útján jutott el Bokodra.
Tekintettel arra, hogy a rendszeres nevelési
segély alapfeltétele, hogy a jogosult helyi állandó lakos legyen, nevezett jogosultsága 1992.
április 09.-én megszőnt. Fentiek miatt a nevelési segélyezés megszüntetése mellett a jogtalanul felvett pénzösszeg visszafizetését kellett elrendelni.
A határozat a többszörösen módosított 12/1987.
/VI.29./ MM. sz. rendelet 39.§ . /3/ bekezdésén, és 1991. évi. XX. törvény 135. §. s. pontján alapszik.
Határidı: 1994. január 20.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Képviselı-testület a 2.sz. határozati javaslatot egyhangúlag
17 fı igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1994./I.11./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Lakatos Piroska Sarkad, Bokor út. 7. szám
alatti lakos fellebbezési kérelmét elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság 228/1/1993. /XI.7./ számú határozatát helybenhagyja.
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A határozat ellen további fellebbezésnek helye
nincs, a határozatot sérelmesnek tartó fél, 30
napon belül jogszabálysértésre való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságon pert kezdeményezhet.
INDOKLÁS
A Képviselı-testület az elıterjesztésbıl megállapította, hogy Lakatos Piroska bejelentési kötelezettségének nem tett
eleget akkor, amikor nem közölte, hogy állandó lakcíme megváltozott.
A rendszeres szociális segélyezés folyósításának egyik alapfeltétele, hogy a segélyezett helyi állandó lakos legyen, így Lakatos Piroska
1993. január 04. napjától az ellátásra nem volt
jogosult, ezért az 1991. évi XX. törvény 35. §.
b. pontja alapján a rendelkezı résznek megfelelıen határozott.
Határidı: 1994. január 20.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Fellebbezés munkanélküli jövedelempótló támogatás
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a Szociális és Egészségügyi Bizottság a fellebbezési kérelmet megtárgyalta, és a
határozati javaslatok közül a " B " alternatívát javasolta elfogadni.
A Képviselı-testület a határozati javaslat" B" alternatíváját
15 fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett elfogadta, és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1994./I.11./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Pápai Zoltán Gyomaendrıd, Bányász út.
17/1. szám alatti lakos fellebbezési kérelmét elutasítja és a polgármester határozatát részben megváltoztatja.
Pápai Zoltán részére a jogtalanul felvett pénzösszeg 50%-ának erejéig 1994. február 1. napjá-
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tól kezdıdıen 10 /tíz/ hónapon keresztül részletfizetést biztosít.
A jogtalanul felvett pénzösszeg másik 50%-át,
így 23.700.-Ft-ot azaz Huszonháromezerhétszáz
forintot köteles egy összegben a határozat kézhezvételétıl számított harminc napon belül
visszafizetni.
A határozat ellen további fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, 30 napon
belül, jogszabálysértésre történı hivatkozással
a Gyulai Városi Bírságon pert kezdeményezhet.
INDOKLÁS
A Képviselı-testület a részletes elıterjesztésbıl megállapította, hogy Pápai
Zoltán 1993. március 4. napjától kettıs
ellátásban részesült, tehát a részére kiutalt jövedelempótló támogatást jogtalanul
vette fel. Nevezett már a kérelem benyújtásakor is részesült rokkantnyugdíjban
azonban errıl igazolást nem csatolt be.
A jogszabály nem teszi lehetıvé a
jogtalanul felvett pénzösszeg méltányosságból történı elengedését. Tekintettel a
család szociális körülményeire a Képviselı-testület az állami költségvetésbe fizetendı rész egyösszegben történı visszafizetésérıl határozott, míg az összeg másik
felére engedélyezte a részletfizetési kedvezményt.
A határozat az 1993. évi III. tv.
17.§ . /1/ bek. a. pontján alapszik.
Határidı: 1994. január 20.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után a polgármester úr
kérte a tisztelt képviselıket, hogy az ülés elején kiosztásra
került, a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi Bizottság által beterjesztett elıterjesztést, / amely a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi/ fogadják el. Az elıterjesztés tárgya a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának
1993. évi prémiuma.
A Képviselı-testület a Városfenntartó és Fejlesztı, Környezetvédelmi bizottság által beterjesztett elıterjesztést - 14 fı
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igen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett - elfogadta, és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1994./I.11./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elismeri a Gyomaszolg Kft. eredményes munkáját, valamint a kijelölt feladatokat és
ennek megfelelıen a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatójának prémiumát 100 %-ban határozza meg az 1993. évre.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy ez év március 1-én lesz
5 éve annak, hogy Gyomaendrıd megkapta a városi címet, illetve
12 éve, hogy a két település, Gyoma és Endrıd egyesült.
Szeretné, ha ezen évfordulók tiszteletére szerveznének egy ünnepségsorozatot a városban, melynek megszervezéséhez kérte a
képviselık hozzájárulását.
Közalkalmazottak bérügyének megtárgyalása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a közalkalmazottak
jógálásáról szóló 1992. évi törvény alapján, illetve az abban
kapott felhatalmazás alapján az oktatási intézményekben F kategóriába sorolt pedagógusok közül a törvény módosítása miatt
1993. december 31. napjával a pedagógusok 32 százalékát kellett visszasorolni. A módosítás értelmében a fenntartó dönt
arról, hogy hogyan él az F kategóriába sorolás lehetıségével,
mennyi fedezetet biztosít erre. A város feszített költségvetésébıl csak 15 % az amit tud finanszirozni.
Tájékoztatta a testületet arról is, miszerint az egészségügyi
dolgozók körében is van némi elégedetlenség a törvényi besorolással kapcsolatban. Ez ügyben többen felkeresték, többek között a nyugdíj elıtt álló szülésznık, akik hosszú évek után is
alig több, mint 20 ezer forintos fizetési kategóriába kerültek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta, a törvény lehetıséget adott az intézményvezetıknek arra, hogy a jól, vagy a
kiemelten jól dolgozóknak, illetve a régen az intézményben
dolgozóknak rendkívüli átsorolást biztosítson. Ami annyit je-
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lent, hogy saját hatáskörben a D és az E fizetési kategóriából
a városban dolgozó pedagógusok mintegy 32 %-át lehetett F fizetési kategóriába átsorolni. Az illetékes bizottság javaslata
szerint alaptörvény módosítása után a pedagógusok létszámának 15 %-a az akik a szabadon besorolhatók az F kategóriába,
és aminek a költségét az önkormányzat vállalná.
Ez azt jelenti, hogy marad 17 százalék, akik elıtt "elhúzták a
mézes madzagot", és nem is biztos, hogy szakmailag lehet rangsorolni. A maga részérıl azt támogatná, akik az 1992. évi törvény alapján F kategóriába lettek sorolva, azok most is kerüljenek oda. Mindez 7,5 millió forint többletkiadást jelent.
Az utóbbi napokban olyan értesülések is napvilágot láttak,
miszerint az ágazati minisztérium az oktatás finanszírozását
átveszi. Ha nem akarjuk, hogy a város pedagógusai a minimális
fizetéssel kerüljenek minisztériumi finanszírozás alá, akkor a
bérüket most kell rendezni.
Dr. Kulcsár László képviselı véleménye szerint a Képviselıtestületnek a törvényadta valamint a pénzügyi helyzet adta lehetıségeken belül, meg kell megkeresni azt a lehetıséget, hogy
minél optimálisabban tudják ezt a bérrendezési problémát megoldani. Maga részérıl javasolta, hogy az alaptörvény szerinti
F kategóriába sorolás lehetısége maradjon meg. Ezzel megteremtenék azt a lehetıséget, fedezetet, amely nyilván hitel felvétel nélkül nem jöhetne létre, hogy egy más elosztási rendszer
felé történı útbaindítás kedvezıbben és tisztességesebben történjen meg. Ezzel nem csak szóban történne meg a pedagógusok
munkájának elismerése, mint már arra sor került az átvilágítások kapcsán, hanem tettekben is megfogalmazodna ez az elismerés.
A másik dolog amit javasolt, hogy a Képviselı-testület az intézmény vezetését jogosítsa fel, hogy a törvény adta lehetıségeken belül melyik pedagógust sorolja magasabb kategóriába.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint a Képviselıtestület a három éves döntések egyik legfontosabb döntéséhez
érkezett. Az közalkalmazotti törvény módosításával hihetetlen
nagy feszültségek keletkeztek intézményeken belül, illetve
nagy az ellentét a pedagógusok és a köztisztviselık között is,
amely feszültséget tovább lehet szítani vagy el lehet altatni.
Ezeknek a belsı ellentéteknek, feszültségeknek még az is az
oka, hogy a megye illetve az ország más város pedagógusai
nincsennek annyira leszakadva a bér skálától, mint
gyomaendrıd pedagógusai. Tehát itt van a lehetısége annak,
hogy a mi pedagógusaink is felzárkozzanak az országos szinthez, és azt az elismerést amit a Kulcsár képviselı felszólalásában említett, most forintra lehetne váltani. Véleménye szerint a belsı feszültségek, ellentétek megszüntetésére, a meg-
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oldás az 32 % lehetne amit már a Valach képviselı is elmondott, ami forintban kifejezve 7,5 millió Ft plusz hitel felvételt jelentene a városnak.
Kruchió Lajos képviselı véleménye szerint a városban dolgozó
pedagógusoknak nem szabadna egy olyan merev elzárkózást érezni
a képviselı-testület részérıl, hogy nem próbálja és nem tesz
meg mindent annak érdekében, hogy a pedagógusok bérezési
próblámáját megoldja.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint mintegy gesztusként is felfogható lenne az, hogy ez a képviselı-testület
volt az aki ebben a nehéz gazdasági helyzetben és ilyen szőkös
költségvetés mellett is vállalta az újabb hitelfelvétel terheit annak érdekében, hogy a város pedagógusainak bérezési problémáját megoldja. A maga részérıl van némi
lelkiismeretfurdalása viszont az egészségügyi dolgozók felé,
hiszen az elmúlt három évben nem sokat foglalkoztak az egészségügyi dolgozókkal, azok bérezésével. Ezen a területen is
nagy igazságtalanságok vannak.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetı elmondta, amikor 1992ben megjelent közalkalmazotti törvénynek megfelelıen a kötelezı átsoroláson kívül az intézményvezetıknek lehetıségük volt
arra, saját hatáskörben a jól dolgozó, illetve régen az intézményben dolgozó pedagógusokat magasabb fizetési kategóriába
sorolják. A törvény szerint ezt a plussz költséget az államnak
biztosítani kellett volna, még akkor is ha valaki éppen a jó
munkája miatt került magasabb sorolásba. Azonban a törvényi
lehetıség - az, hogy lehet magasabb kategóriába sorolniolyan nagy mértékő volt, hogy ezt az állami költségvetés nem
tudta fedezni. És ekkor került sor a törvény módosítására, miszerint az önkormányzat adhat és engedélyezheti a pedagógusok
feljebb sorolását, de annak finanszírozását saját költségevetésébıl kell megoldania.
Kétségtelen, hogy ezt a pénzt biztosítani kell a pedagógusok
számára, azonban tudni kell az önkormányzatnak, hogy az 1994.
évi költségvetéssel olyan kötelezettséget vállal a következı
képviselı-testület elé, amely nagyobb, mint amit ez a képviselı-testület a tanácsi rendszertıl átvett. Ezen kívül a költségvetés más területein is vannak feszültségek, hiszen nem
számolt a költségvetés azzal sem, hogy adásvételi szerzıdés
van a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola részére történı ingatlan megvásárlására, nem számolt a költségvetés a 73,9 millió Ft hitelfelvétel kamataival, illetve nem számolt azzal az
évközi problémákkal amelyre a jelenlegi költségvetésben nincs
tartalék képezve.
A maga részérıl javasolta, hogy a szükséges összeget fokozatosan, bizonyos százalékát most a többit pedig év közben bizto-
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sítsa az önkormányzat.
Dr. Frankó Károly polgármester a két részletben történı biztosítást a maga részérıl támogatta, kompromisszumos megoldásnak
tartotta.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök nem értett egyet a javaslattal, ez a tantestület megoszlását eredményezné.
Szeretı Béla a Pénzügyi Bizottság elnöke a maga részérıl nem
tudta elfogadni a fentieket. Nem lehet azt mondani, hogy mindegy 63 vagy 70 millió forint hitelt vesz fel a város. Kifogásolta ugyanakkor, hogy a város a vállalkozók segítése érdekében nem sokat tett, pedig a város életének fellendítése csak a
vállalkozók segítségével lehetséges.
Márton Gábor képviselı véleménye szerint nem szabad megfosztani a pedagógusokat attól a reménytıl, hogy ez a képviselıtestület velük van.
Jenei Bálint képviselı megítélése szerint adott helyzetben a
megoldás az, hogy a képviselı-testület megszavazza a
szóbanforgó összeget. A testület figyelmébe ajánlotta azt a
tényt, hogy ezzel jelentıs mértékő kötelezettséget vállal a
jövıre nézve, hiszen a felvett hitelt a következı testületnek
kell visszafizetnie.
Megragadva a lehetıséget kérte a Pénzügyi Csoport vezetıjét,
hogy a költségvetés megszavazása elıtt adják meg a képviselıknek, a következı 5 évben milyen hitel és kamatterhet jelent a
városnak mindez, illetve a már meghozott intézkedések.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó igazságtalannak tartotta,
hogy ebbıl a felsorolásból az óvodában dolgozó pedagógusok
teljesen kimaradtak. Pedig ahogy van egy általános iskolában,
vagy egy középiskolában kiváló munkát végzı tanár, vagy tanító, ugyan úgy van bármelyik óvodában kiváló munkát végzı óvodapedagógusok is. Tehát a döntés meghozatalánál ıket is figyelembe kellene venni, hiszen a rendelet rájuk is vonatkozik.
Hunya Lajos képviselı javaslata az volt, hogy csak a rendeletben elıírt bért adja meg a képviselı-testület a pedagógusoknak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, kétségtelen vannak
még olyan rétegei a társadalomnak akiket még át kell sorolni,
többek között az egészségügyben dolgozókat is. Éppen emiatt
nem zárkozott el attól, hogy egy következı testületi ülés témája legyen akár az óvónık bérezése, az egészségügyben dolgo-
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zók lehetséges átsorolása, de jelenleg csak abban tud gondolkozni, és arról tud beszélni ami viszonylag jól ki van munkálva és konkrét adatokkal alá van támasztva.
Gellai József alpolgármester felszólalásában elmondta az eredeti közlalkalmazotti törvény lehetıséget adott arra, hogy az
egyes tantestületek saját közösségen belül kiválasszák azt a
pedagógust akit húzóerınek tartanak abba a közösségbe, és ezt
anyagilag próbálják honorálni a továbbiakban arra késztetve,
hogy ugyan olyan húzó erı maradjon. Tehát itt nem egyes emberek bérérıl van szó, hanem egy közösségnek a moráljáról a további munkamódjáról. Ezért tartotta fontosnak, hogy aszerint a
besorolás szerinti bért kaphassák meg a pedagógusok amit a
tantestületek elfogadtak, amelyet jónak a valósághoz legközelebbinek éreztek.
Balázs Imre képviselı javasolta a képviselı-testületnek fogadják el a 7 millió hitel felvételét, illetve kerüljön egy következı testületi ülés napirendjére az óvónık bérezésének
problémáját is.
Dr. Kulcsár László képviselı megítélése szerint, miután a
jogszabály lehetıséget ad arra, hogy bizonyos szempontok figyelembevételével F kategóriába sorolhat dolgozókat, így ezt
a lehetıséget meg kell hagyni az igazgatóknak.
Dr.Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
tisztelt testületnek, hogy az alap- és középfokú oktatási intézmények pedagógusainak F kategóriába sorolhatóságát engedélyezze. A Képviselı-testület az F kategóriába sorolást azon
pedagógusokra vonatkozólag engedélyezi, aki az 1992. évi XXII.
tv. alapján e kategóriába lettek besorolva, illetve az intézmény vezetıje a törvényben kapott felhatalmazás alapján kimagasló munkavégzés alapján sorolta F kategóriába.
A Képviselı-testület a fenti határozati javaslatot 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta
és a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1994./I.11./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az alap- és középfokú oktatási intézmények
pedagógusainak F kategóriába sorolhatóságát az alábbiak szerint engedélyezi.
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F kategóriába sorolhatók azok a pedagógusok, akik az 1992. évi XXIII. tv.
alapján e kategóriába lettek besorolva,
illetve az intézmény vezetıje a törvényben
kapott felhatalmazással élve kimagasló
munkavégzés alapján F kategóriába sorolt.
A Képviselı-testület a fentieket az
1994. évi költségvetésben szerepelteti.
Határidı: azonnal
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérte a polgármestert, utasítsa a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozza ki a közalkalmazotti törvény módosítása kapcsán felmerült problémák megoldási
lehetıségeit az egészségügy és az óvoda vonatkozásában. Javasolta, hogy a kidolgozott anyag tárgyalását a testület a következı ülésen tőzze napirendre.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a hozzászólásokat,
több napirend, bejelentés nem lévén az ülést bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı
távollétében:
Megyeri László
fımunkatárs

Kruchió Lajos
hitelesítı

dr. Koleszár József
hitelesítı
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