Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. február 14 i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, dr. Kovács Béla
alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, Kovács Kálmán,
Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, dr. Szendrei
Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Pápai Pálné, Tímárné Binges Irén,
Kurilla János, Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog
Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit
kirendeltségvezetı,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervezetek képviselıi, valamint a sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal csoportvezetıit, az önkormányzati intézmények
vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. Jelen volt az ülésen 15 fı. Az ülés megkezdésekor hiányozott Garai János, Várfi András, Czibulka György képviselı. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Szendrei Éva és
dr. Kovács Béla képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt testületi ülés óta eltelt
idıszak fontosabb eseményeirıl.
-február 2-án a képviselı-testület néhány tagjával részt
vettek a Spartacus Testnevelési Kör új vezetıjével folytatott tárgyaláson,
-február 8-án a Gyomai Szülıföld Baráti Kör tagjaival folytatott beszélgetést az 1996. évi centenáriumi ünnepségekrıl,
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-az intézmények, egyházak, pártok vezetıivel folytatott
egyeztetı tárgyalást a március 15-i városi ünnepség programjairól,
Elmondta, hogy a következı testületi ülés napján külföldön tartózkodik, így az ülést az alpolgármester úr fogja vezetni.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat, és a bizottsági
elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy
az elmúlt napon vésztıi vasútállomáson részt vett egy regionális
vasúti egyeztetésen ahol tájékoztatták a jelenlévıket arról,
hogy a Kelet Békési rendszerben a Mávnak szándékában áll öt járatot megszüntetni. Az egyeztetés végére sikerült a jelenlévıknek megeggyezni, hogy három abszolult veszteséges járat fog
megszünni. Ezek közé tartozik a Gyomáról-Vésztıre közlekedı
11.35-kor induló járat.
Mindezek után a polgármester javaslatot tett a rendkívüli ülés
napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megeggyezı.
Napirend:
1./

1996. évi címzett céltámogatási pályázatok benyújtása

2./

Bejelentések

Városi Mővelıdési Központ 1996. évi címzett támogatási igénybejelentése alapvetı bútorzat biztosítására, hang-fény és irodatechnikai fejlesztésre
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, hogy a
Pénzügyi, Kultúrális és a Városfenntartó bizottságok a Mővelıdési központ címzett támogatási igénybejelentését megvitatták és
benyújtásra javasolták 1 millió forint saját erı biztosításával.
Kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét, hozzászólását.
Az érintettek részérıl észrevétel, hozzászólás nem hangzott el,
így dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfo-
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gadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1995./II.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Városi Mővelıdési Központ címzett
támogatással megvalósuló alapvetı bútorzat
biztosítására, hang-fény és irodatechnikai
fejlesztés 3.230 ezer forint összköltségő
önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként
1.000 ezer forintot- a Beruházási adatlap
szerinti ütemezésben- az 1996 évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: azonnal
illetve a fedezet biztosítására:1996. évi
költségvetés
elfogadása
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Városi Könyvtár 1996. évi címzett támogatási igénybejelentése
térségi-hátrányos helyzető tanulók könyvtári ellátására
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Pénzügyi, Kulturális
és a Városfenntartó bizottságok a könyvtár címzett támogatási
igényét megvitatta és benyújtásra javasolta 100.000 forint saját
erı megjelölésével- mely összeget a polgármesteri alapból ajánlott fel. Kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
A képviselık részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így
a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület 15 fı igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/1995./II.14./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
egyetért a Városi Könyvtár címzett támogatással megvalósuló térségi-hátrányos helyzető tanulók könyvtári ellátása 300.000.-Ft
összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként
100.000.- forintot - a Beruházási adatlap
szerinti ütemezésben - az 1996 évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: azonnal
illetve a fedezet biztosítására:1996. évi
költségvetés
elfogadása
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola 1996. évi címzett támogatási igénybejelentése kollégium férıhely bıvítésére
Dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, a Pénzügyi, Kulturális és a Városfenntartó bizottságok az együttes
ülésükön arra az álláspontra jutottak, hogy az iskolák 1996. évi
címzett támogatásra benyújtandó pályázatát saját erı megjelölése
nélkül javasolják benyújtani.
Ezt követıen az iskola vezetısége további kérelmet nyújtott be a
képviselı-testület elé melyben a bizottságok által megfogalmazott javaslat módosítását kérik.
/ a kérelem a testületi ülésen került kiosztásra, mely a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi/.
Ezt követıen átadta a szót Gubucz József úrnak a Bethlen Gábor
igazgatójának.
/ Garai János képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı/
Gubucz József igazgató felszólalásában elmondta, az iskola vezetısége felmérte az idei és a 1996. évi lehetıségeiket, számításokat végeztek arról, hogyan tudnák a tangazdaságban növelni a
bevételeiket, mennyi összeg nyerhetı esetleg más pályázatokon és
ezt követıen arra az álláspontra jutottak, hogy a címzett támo-
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gatás elnyerése érdekében az iskola vállaja az 5 millió forint
saját erıt az 1996. évi költségvetésének terhére. Mindezek figyelembevételével kérik a tisztelt képviselı-testületet, hogy az
iskolai vállalással támogassa a pályázat benyújtását.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint
elırelépésnek tekinthetı az iskola saját erı vállalásra tett kérelme mivel az önkormányzat költségvetési tervét közvetlenül nem
befolyásolja, éppen ezért úgy ítélte meg, hogy túl nagy kockázatot nem követ el a testület, ha elfogadja az iskola kérelmét.
/ Várfi András képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl elfogadhatónak
tartotta az iskola kérelmét ha az nem jelen jelentıs önkormányzati támogatási igényt a következı évben.
Megkívánta jegyezni, hogy az elmúlt testületi ülésen a 1995. évi
költségvetés tárgyalása során éppen azért nehezményezte az intézményeket érintı egységes elvonás elvét mert most világosan
látszik, hogy van olyan intézmény amelyik könnyedén elbírja az 5
%-os elvonást és vannak intézmények amelyeknek ez az elvonás komoly nehézségeket okoz.
A témával kapcsolatban több vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, amennyiben egyetértenek a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskola által benyújtott kérelemmel, miszerint - a képviselıtestület egyetért a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola 1996. évi
címzett támogatási igény benyújtásával. A képviselı-testület saját forrásként 5.000 ezer Ft-ot a Beruházási adatlap szerinti
ütemezésben az 1996. évi költségvetési rendeletében biztosítja, úgy fogadják el.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1995./II.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı iskola címzett támogatással megvalósuló kollégiumi rekonst-
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rukció és férıhely bıvítés 20.025 ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként
5.000 ezer forintot -a Beruházási adatlap
szerinti ütemezésben - az 1996 évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: azonnal
illetve a fedezet biztosítására:1996. évi
költségvetés
elfogadása
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
1996. évi címzett támogatási igénybejelentése kollégium kialakításához
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte R. Nagy János bizottsági
elnököt és mint a 617. sz. Ipari iskola igazgatóját az elıterjesztés kiegészítésére.
R. Nagy János képviselı és mint az intézmény igazgatója felszólalásában elmondta, hasonlóan a Bethlen Gábor Mezıgazdasági iskolához az együttes bizottsági ülésen az a vélemény alakult ki,
hogy jogosnak ítélik, és támogatják az Ipari Iskola kollégium
kialakítási igényét, de hivatkozva az önkormányzat pénzügyi nehézségeire - ha nyer az intézmény a pályázaton - a megvalósításhoz nem tud saját erıt biztosítani. Mindezek tudatában az intézmény is átgondolta költségeit és a beruházáshoz szükséges 10
millió forintos összköltséget meg próbálják csökkenteni, hogy a
az intézmény saját dolgozóinak munkába állításával, illetve a
tanulókat szakipari munkába történı bevonásával csökkentik a
munkabér összegét, ami kb. 500 ezer forint megtakarítást jelent.
Ezen kívül egyéb forrásokból kb. 300 ezer forint plusz összeghez
tudnak hozzájutni, így már csak mintegy 200 ezer forint szükséges ahhoz, hogy a beruházási összeg 10%-a saját erıként az iskola rendelkezésére álljon.
Ezt követıen arra kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy
támogassa az Ipari iskola 1996. évi címzett támogatási igény benyújtását és a saját erı biztosítására az intézmény 1996. évi
költségvetésének terhére jelöljön ki 1 millió forintot.
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Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta az elhangzott kérelmet, majd javasolta a tisztelt képviselıknek határozatban rögzíteni miszerint a képviselı-testület egyetért a
617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
1996. évi címzett támogatási igény benyújtásával. A képviselıtestület saját forrásként 1.000 ezer forintot a Beruházási adatlap szerinti ütemezésben az 1996. évi költségvetési rendeletében
biztosítja.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslatot egyhangúlag - 17
fı igen- szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1995./II.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı
és Cipıipari Szakközépiskola címzett támogatással megvalósuló kollégium kialakítás
10.000 ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı- testület saját forrásként
1.000 ezer forintot -a Beruházási adatlap
szerinti ütemezésben - az 1996 évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: azonnal
illetve a fedezet biztosítására:1996. évi
költségvetés
elfogadása
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
1996. évi címzett támogatási igénybejelentés a gyomaendrıdi Tájház felújítására
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket az elıterjesztés elfogadására.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1995./II.14. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
gyomaendrıdi Tájház címzett támogatással megvalósuló a Tájház felújítása 1.308 ezer forint összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület saját forrásként
500.000 forintot - a Beruházási adatlap szerinti ütemezésben - az 1995 évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy határozatban kerüljön rögzítésre, miszerint a Képviselı-testület a 23/1995./II.14./ számú határozatában támogatott Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskola férıhely növelı beruházáshoz vállalt 5
millió forintot - a beruházás saját forrását - az intézmény
1996. évi költségvetésébıl biztosítja.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
26/1995./II.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
23/1995./II.14./ számú határozatában támogatott Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép
és Szakmunkásképzı Iskola férıhely növelı
beruházáshoz vállalat 5 millió forintot - a
beruházás saját forrását - az intézmény
1996. évi költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: az 1996. évi költségvetés tervezése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gubucz József igazgató
Ezt követıen kérte a polgármester határozatban rögzíteni miszerint a képviselı-testület a 24/1995./II.14./számú határozatában
támogatott 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakkö-
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zépiskola kollégium kialakításhoz vállalt 1 millió forintot a
beruházás saját forrását az intézmény 1996. évi költségvetésébıl
biztosítja.
A Képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatva az elhangzott javaslatot az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1995./II.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
24/1995./II.14./számú határozatában támogatott 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola kollégium kialakításhoz vállalt 1 millió forintot a beruházás
saját forrását az intézmény 1996. évi költségvetésébıl biztosítja.
Határidı: az 1996. évi költségvetés tervezése
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
R. Nagy János igazgató
Középiskolák helyzetének vizsgálata
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a finanszírozási nehézségek miatt egyre nagyobb gondot
jelent az önkormányzat szőkös költségvetésébıl a város középiskoláinak magas fenntartási költségeinek a biztosítása. Tekintettel arra, hogy a középiskolai oktatás nem tartozik az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatainak körébe, ennek kapcsán az
összevont bizottsági ülésen felmerült az a javaslat, hogy a Kulturális Bizottság végezzen vizsgálatot a város középiskoláinak
helyzetérıl pénzügyi és szakmai vonatkozásban, majd ezt követıen
tegyen javaslatot e feladat megyéhez történı átadásának lehetıségérıl.
Hangsúlyozni kívánta, hogy természetesen ez nem jelenti azt,
hogy az önkormányzat mindenképpen a megyéhez akarja adni a középiskoláit, de ahhoz, hogy megismerjük a lehetıségeket a vizsgálatot el kell végezni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint jelen helyzetben egy jövıkutató hatásvizsgálat elrendelésérıl van szó. A
Kulturális bizottság kidolgozza a források figyelembevételével,

38

hogy milyen finanszírozási rendszer várható, mi várható az iskola életében, ha önkormányzati fenntartásban marad, illetve ha
megyei fenntartásba kerül.
Ismerve a költségvetés helyzetét ezt a kérdést természetesnek és
nyitottnak kell tekinteni mindaddig amíg a vizsgálat eredményét
nem ismerjük.
R. Nagy János bizottsági elnök a határozati javaslat módosítására tett javaslatot, miszerint a város középiskoláinak helyzetérıl szakmai vonatkozásban a Kulturális Bizottság, míg pénzügyi
vonatkozásban a Pénzügyi Bizottság készítsen vizsgálatot.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke a képviselı úr módosító
javaslatával egyetértve elmondta, a pénzügyi bizottság örömmel
vesz részt a vizsgálatban, mindössze annyi segítséget kérnek a
Kulturális Bizottságtól, hogy amennyire lehetséges próbálják meg
kideríteni mire lehet számítani finanszírozás tekintetében.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint addig amíg a
normatíva nem emelkedik lényegében teljesen mindegy, hogy a megye vagy az önkormányzat finanszírozza alul a középiskolákat.
Lényegi változás csak a normatíva emelésével várható.
Dr. Kovács Béla alpolgármester elmondta, a megye még mindig
olyan helyzetben van, hogy messze jobban fölötte tudja finanszírozni a megyei intézményeket, mint a hasonló nagyságrendő városok. Éppen ezért érthetı, hogy néhány városnak a középiskolái
igyekeznek megyei fenntartásba kerülni.
Az 1995. évi költségvetés vitája során kiderült, hogy a város
ennyi intézményt ilyen szinten - ha a normatívák nem emelkednek
- nem tud fenntartani. Így rákényszerülhet arra, hogy egy-két
intézményt bezárjon, megszüntessen. Éppen ennek elkerülése érdekében kellene lehetıvé tenni a város középiskolái számára azt,
hogy megyei fenntartás alá kerüljön addig amíg a megye fenntartó
képes.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint addig amíg nem
ismerjük a vizsgálat eredményét nincs értelme errıl a kérdésrıl
tovább vitatkozni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a tisztelt képviselıket, hogy az R. Nagy képviselı úr által tett módosító javaslat figyelembevételével, miszerint - a Képviselıtestület utasítsa a Kulturális Bizottságot, hogy szakmai szempontból vizsgálja meg a város középiskoláinak tevékenységét.
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Utasítsa továbbá a Pénzügyi Bizottságot, hogy pénzügyi vonatkozásban készítsen vizsgálatot a város középiskoláinak tevékenységérıl - fogadják el. A Képviselı-testület a középiskolák átadásáról a vizsgálat eredményének ismeretében dönt.
A Képviselı-testület az elıterjesztést 16 fı igen szavazattal, 1
fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/1995./II.14 /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Kulturális, Oktatási, Sport és
Kisebbségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot,
hogy szakmai szempontból vizsgálja meg a város középiskoláinak tevékenységét.
Utasítja továbbá a Pénzügyi Bizottságot, hogy pénzügyi vonatkozásban készítsen
vizsgálatot a város középiskoláinak tevékenységérıl.
A vizsgálat eredményérıl készített beszámolót a bizottságok terjesszék a képviselı-testület elé.
Határidı: 1995. március 31.
Felelıs: R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után bejelentésekre került sor.
Dr. Frankó Károly polgármester felszólalásában elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén a 8/1995./I.26./ számú határozatban döntött arról, hogy az 1. számú Általános Iskola igazgatói állására pályázatot ír ki 1 évre.
A testületi döntés különbözı ellenvéleményeket szült a pedagógusok és a lakosság körében, ezért tisztelettel kérte a képviselıtestületet, hogy az 1. számú Általános Iskola igazgatói állására
kiírt pályázat tárgyában hozott döntését vizsgálja felül és ismételten tőzze napirendre.
Kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint nem volt szerencsés
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döntés az 1 évre történı pályázat kiírás. A maga részérıl a határozat visszavonását javasolta és ismételt pályázat kiírást három vagy öt éves ciklusra.
Dr. Kovács Béla alpolgármester hangsúlyozta, hogy a törvény értelmében vagy öt évre lehet igazgató állásra pályázatot kiírni,
vagy pedig egy évre lehet a jelenlegi igazgató mandátumát meghosszabbítani. Ebben a két alternatívában kell gondolkodni a
testületnek.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, miszerint elsıként azt kell eldönteni a testületnek, hogy a
polgármester úr beadványáról a mai ülésen kíván e tárgyalni.
Az alpolgármester úr által elmondottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, hogy a törvény maximum 5 évet határoz meg, ettıl kevesebbet meghatározhat a képviselı-testület.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a polgármester
úr beadványáról a mai ülésen tárgyaljon a testület.
Az elmúlt ülésen a téma tárgyalása során elsıként kezdeményezte
az egy évre történı pályázat kiírást. Az akkor elmondott indokait továbbra is fenntartotta. Ahhoz, hogy egy viszonylag nem nagy
jelentıségő ügynél leragadjon a testület nem tartotta különösebb
értelmét, jelentıségét.
Továbbra is fenntartotta azon véleményét, hogy a jelenlegi helyzet bebetonozását jelentené.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, nem gondolja, hogy
egy év ne lenne elegendı a két iskola igazgatójának arra, hogy a
hivatal szakembereinek és a testület szakbizottságának segítségével kidolgozza a két iskola összevonásának a lehetıségét, ha
arra dönt a képviselı-testület. Tulajdonképpen itt arról van
szó, hogy hagyjuk meg a lehetıségét a két iskola esetleges öszszevonásának amennyiben azt a vizsgálat eredménye bebizonyítja.
Véleménye szerint etikusabb lenne a jelenlegi igazgató mandátumának egy évre történı meghosszabbítása, mint az egy évre való
pályázat kiírást.
Véleménye szerint meg kell hagyni a lehetıségét annak, hogy a
testület az összevonást érintı vizsgálatok eredményének függvényében döntsön.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta annak idején az intézmények átvilágítása kapcsán volt arról szó, és mutatkoztak olyan tendenciák, hogy célszerő a két iskola összevonása.
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Azonban azt figyelembe kell venni, hogy azóta jelentısen változott a helyzet, így ahhoz, hogy a testület kimondja a két iskola
összevonását, illetve nem összevonását ismételt átvilágításra
van szükség, illetve ki kell kérni az érintett iskola igazgatók
véleményét. Ezt a döntést mindenképpen a fenntartónak kell kimondani, hiszen ez egy fenntartói döntés. Az érintett iskola
igazgatóknak, pedagógusoknak, iskolaszékeknek, szülıi munkaközösségeknek ebben az esetben véleményezési jogkörük van.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint az 1995. évi
költségvetés elfogadása után felül kellene vizsgálni a város általános iskoláinak tevékenységét pénzügyi és szakmai szempontból
/hasonlóan a középiskolákhoz / és a vizsgálat eredményének ismeretében lehet érdemben dönteni a két iskola összevonásáról.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott vélemények alapján
a testület korábbi döntését elfogadta.
Ezt követıen a polgármester elmondta, a II. számú Nyugdíjas Klub
Vezetısége írásbeli kérelmet nyújtott be a képviselı-testület
felé. / A kérelem az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került és
a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi. /
A benyújtott kérelemben a Nyugdíjas Klub kéri az önkormányzatot,
hogy biztosítsák számukra azt, hogy a jövıben is mérsékelt bérleti díj mellett tarthassanak összejöveteleket a Városi Mővelıdési Központban.
Megyeriné Csapó Ildikó a Városi Mővelıdési Központ igazgatója
tájékoztatásként elmondta, hogy a II. számú Nyugdíjas Klub évi
8.000.-Ft bérleti díjat fizetett - amely összegen a mővelıdési
ház évek óta nem változtatott- a mővelıdési központ helyiségeiért amelyet hetente egy alkalommal vettek igénybe, illetve nagyobb összejövetelek alkalmával a nagytermet is igénybe vették.
Mivel a mővelıdési központ a dologi költségek fedezésére állami
támogatást nem kap, ezért kénytelenek a saját bevételeikbıl pótolni a hiányzó összeget. Mindezek figyelembevételével döntöttek
úgy, hogy az egész évre fizetett 8.000.-Ft bérleti díjat 100.Ft/órára megemelik.
Mivel egy-egy összejövetelen kb. hetven fı nyugdíjas vesz részt,
így kiszámolható, hogy ebbıl a 100 forintos óradíjból hány forint az egy fıre jutó összeg.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint itt nem csak terhekrıl,
hanem elvekrıl is szó van mert, ha a testület jelen esetben
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helyt ad a Nyugdíjas Klub kérelmének akkor mit fog tenni a többi
ilyen irányú kérelem esetében.
Végezetül Kovács Mihály a Mozgáskorlátozottak Hadirokkantak
Egyesületének elnöke kért szót.
Kovács Mihály felszólalásában elmondta, pár héttel ezelıtt az
egyesület kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben anyagi vagy természetbeni támogatást kértek ahhoz, hogy az egyesület
mőködésével kapcsolatos nyilvántartást a tagok személyi adatait
számítógépre tudják vinni. A kérelemre kapott válaszban az önkormányzat irodahelyiséget kínált fel az egyesület részére.
Azonban az egyesületnek irodahelyiségre szüksége nincs, mivel
azt saját erıbıl meg tudták vásárolni.
Következı kérése van az egyesületnek. Az endrıdi mozgáskorlátozott tagok részére biztosítsanak egy helyiséget ahol összejöveteleket tudnak tartani. Ezen kívül egy olyan helyiséget kérnének
ahol, alapvetı élelmiszereket árulhatnának beszerzési áron a településen élı mozgáskorlátozottak és az alacsony nyugdíjban részesülık számára.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott kérelmekkel kapcsolatban elmondta, sajnos a város szőkös költségvetése nem teszi
lehetıvé, hogy az önkormányzat anyagi támogatást nyújtson. A helyiségekre irányuló kérelmekkel kapcsolatosan javasolta, hogy
keressék fel a Déryné Mővelıdési Ház vezetıjét hátha tudnak biztosítani egy klubhelyiséget az endrıdi tagok számára.
Hanyecz Margit képviselı javaslata az volt, hogy a Déryné Mővelıdési Ház udvarán lévı több helyiségbıl álló épületet kellene
rendbehozatni és akár ilyen célra, vagy bármilyen célra lehetne
hasznosítani.
Miután több hozzászólás, kérdés, interpelláció nem hangzott el a
polgármester úr megköszönte a képviselık részvételét és az ülést
bezárta.
K. m. f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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