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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. május 31-i
ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka
György alpolgármester,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai
János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona
Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek
Béla, Nagy Pál, R.Nagy János, de. Szendrei Éva,
Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
az 1., 2. napirend tárgyalásnál tanácskozási
joggal: Cséffai János könyvvizsgáló, Fábián Lajos a GYOMASZOLG Kft. képviseletében,
a 3. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal: Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı,
az oktatási intézmények vezetıi, az iskolaszék
képviselıi,
az 1-3. napirend tárgyalásánál tanácskozási
joggal: dr. Varga Imre az önkormányzat jogi
képviselıje,
a 7. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal: Gonda Edit a Gondozási Központ vezetıje,
a 8. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal: a sportegyesületek vezetıi, valamint a városi sportcsarnok igazgatója,
a 10. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal: Bela Imréné a városi bölcsıde vezetıje,
a bejelentések tárgyalásánál dr.Bánki Gyula városi fıorvos a fogászati rendelı felújításával
kapcsolatos elıterjesztés vitájához tárgyalási
joggal.
a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi, a kirendeltség vezetıje,
pártok, társadalmi szervezetek, sajtó képvise-

lıi, érdeklıdı állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntette a megjelent képviselıket, vendégeket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelılte dr. Szendrei Éva
képviselı asszonyt, illetve R. Nagy János képviselı urat. Bejelentette, miszerint Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony jelezte érkezését az oktatással kapcsolatos napirend tárgyalásához. Miután a képviselı-testület elıször tartotta ülését a felújított nagyteremben, így megköszönte egyrészt a testületnek, hogy anyagi fedezetet biztosított a terem
felújításához, másrészt mindazoknak, akik segítettek a kivitelezésben.
Mindezek után röviden tájékoztatta a tisztelt Képviselıket az
utóbbi hetek fontosabb eseményeirıl.
- Május 8-án a KDNP ülésén vett részt.
- Május 17-19 között a Parlament Környezetvédelmi Bizottságával Ausztriában járt, ami nagyon tanúságos volt.
- Május 25-én a Békés Megyei Labdarugó Szövetség
medgyesegyházi rendezvényén vett részt.
- Részt vett a május 27-i Endrıdi Barátság SE - Gyomai
Futballklub mérkızésen. Meggyızıdése továbbra is, hogy a
két csapatból egyet kellene csinálni.
- Május 30-án a DAP igazgatósági ülésén vett részt.
Tájékoztatta a testületet arról, miszerint június 8-án a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének küldöttgyőlésén
Sarkad Város Polgármesterével fogják képviselni a Békés megyei
önkormányzatokat.
Miután az alpolgármesternek, illetve bizottsági elnököknek napirend elıtti hozzászólásuk nem volt, így javasolta a testületnek a meghívóban javasolt napirend elfogadását.
A képviselı-testület a napirendi javaslattal egyetértett, így
a napirendet az alábbiakban állapította meg.
1./

A GYOMASZOLG Kft. 1994. évi egyszerősített éves beszámolója
/Az önkormányzati törvény 12. § /4/ bekezdése, valamint a
SZMSZ 24. § /6/ bekezdése alapján zárt ülésen javaslom
megtárgyalni./
Cséffai János könyvvizsgáló megbízása

2./

Beszámoló a GYOMASZOLG Kft. mőködésérıl
/Az önkormányzati törvény 12. § /4/ bekezdése, valamint

az SZMSZ 24. § /6/ bekezdése alapján zárt ülésen javaslom
megtárgyalni./
3./

Gyomaendrıd város önkormányzata közoktatási koncepciója

4./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása, bizottsági
tagok választása

5./

Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 24/1993.(IX. 23.) KT. számú rendelet módosítása

6./

A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1994./IX.13./KT. számú rendelet módosítása

7./

Gyomaendrıd város önkormányzata szociális koncepciója

8./

Gyomaendrıd város önkormányzata sportkoncepciója

9./

A Kormány 1023/1995./III.22./Korm. sz. határozatának végrehajtása

10./ A városi bölcsıde mőködtetése
11./ Szeméttelep üzemelésének áttekintése
12./ Temetık üzemelési körülményeinek áttekintése
13./ Bejelentések
-Az 1995. évi energiaáremelkedés részleges kompenzációja
-Az 1995. évi intézményfinanszírozás helyzete
-Munkáltatói lakásvásárlási támogatás megszüntetésének elszámolása
-Fogászati rendelı felújítás és beruházás végrehajtásának áttekintése
-Gyomai szabadstrand bérleti ügye
-Az 1. számú és 2. számú Napköziotthonos Óvoda nyári
nyitvatartásának szüneteltetése
-A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképzı Iskola kérelme a Hısök útja 63. szám
alatti ingatlan kollégium céljára történı hasznosításra
-A 617. sz. Ipari Iskola dévaványára kihelyezett ta-

gozata miatt elıirányzat lemondás
-Sági Sándorné és Fülöp István terület vásárlása
-Locskai László telekvásárlása
-Bartolák József testnevelı tanár lakáskérelme
-Bíró Sándor területvásárlási kérelme
A napirendek tárgyalása elıtt dr. Frankó Károly polgármester
kérte a testülettıl, hogy a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatok készítésérıl szóló jelentést fogadják
el, a kért határidı hosszabbítást biztosítsák.
A Képviselı-testület a jelentést elfogadta és egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1995./V.31./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
43/1995./II.28./, 62/1995./III.30./,
65/1995./III.30./, 69/1995./IV.06./,
72/1995./IV.06./, 89/1995./V.04./,
95/1995./V.04./, 96/1995./V.04./,
97./1995./V.04./, 98./1995./V.04./ számú
határozatokról készült jelentést elfogadta,
a 56/1995./III.30./ számú határozat
határidejét 1995. november 30-ig meghoszszabbította.
Határidı: azonnal
1./

A GYOMASZOLG Kft. 1994. évi egyszerősített éves beszámolója

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az 1., 2. napirendet zárt ülésen vitassa meg, hivatkozva az
Ötv. 12. § /4/ bekezdésére, valamint az SZMSZ 24. § /6/ bekezdésére.
A Képviselı-testület a zárt ülés tartásával egyhangúlag egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1995./V.31./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
GYOMASZOLG Kft. 1994. évi egyszerősített
éves beszámolójának, valamint a Kft. mőködésérıl szóló beszámoló vitájához zárt
ülést rendel el az Ötv. 12. § /4/ bekezdése, valamint az SZMSZ 24. § /6/ bekezdésére figyelemmel.
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület a zárt ülésen a testület tagjain kívül a
GYOMASZOLG Kft. képviselıinek, illetve Cséffai János könyvvizsgálónak jelenlétét tartotta szükségesnek.
A zárt ülés szövegét a 7/1995. számú jegyzıkönyv tartalmazza.

A zárt ülés után a Képviselı-testület nyilvános ülés keretében
folytatta munkáját.
3./

Gyomaendrıd város önkormányzata közoktatási koncepciója

/A napirend hozzászólásai szószerint kerültek rögzítésre./
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend tárgyalása elıtt köszöntötte Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszonyt,
a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkárát.
Hangsúlyozta, az elıterjesztés elsısorban anyagi okok miatt
született meg, bár ezelıtt néhány évvel, amikor még nem voltak
ilyen anyagi gondok, akkor is felvetıdött az összevonás kérdése, figyelembe véve, hogy az egyházaknak bizonyos épületeket
át kell adni, bizonyos mértékben csökken a gyereklétszám. Az
összevonás esetén a csoportösszevonásokat praktikusabban lehetne meglépni. Látni kell, hogy ebben a helyzetben a városoknak, így Gyomaendrıdnek is minden fillérre szüksége van. A
testület nem is abba akar beleszólni, ki hogyan és mit tanítson, csupán ésszerőbben akarja felhasználni a rendelkezésre
álló anyagi eszközöket.
Ezt követıen átadta a szót Szıllısi Istvánnénak, akinél úgy
gondolom - mondta, nem igen talál a testület kompetensebb személyt, részint mert pedagógus, részint mert a pedagógus szakszervezet fıtitkára, és olyan képviselıje az MSZP-nek, aki nem
szavazta meg a Bokros-csomagot.
Szıllısi Istvánné elöljárójában elmondta, rendkívül rosszul
érzi magát, mert sem meghívót, sem anyagot nem kapott. Ettıl
függetlenül a témát jól ismeri. A mai testületi ülésen elsı-

sorban, mint a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkára vesz részt.
Én tudom - mondta, mindenki el fogja majd mondani, hogy most
milyen nehéz gazdasági helyzetben vannak. Hangsúlyozta, hozzászólását nem csak mint országgyőlési képviselı, de mint a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkára mondja el. Azok számára, akikben ez a gondolat megfogalmazódott figyelmébe ajánlom, hogy
volt egy kultuszminiszter Magyarországon a két világháború
között, amikor igen nagy gazdasági válság volt, akinek ideje
alatt volt Magyarországon a legtöbb iskola, szinte minden tanyaközpont kapott egy iskolát. Bár meglennének azok az iskolák, melyek akkor létesültek, akkor erkölcsileg nehezebb lenne
ma vitatkozni. A magyar történelemben voltak nehéz idıszakok,
de azért iskolára akkor is tellett. Hát mit kellene elmondani
ezen kívül? Ha vissza nézünk akkor ezt látjuk, és ehhez képest
voltak a 60-as évek, recessziói. Ha elıre nézünk, nemsokára a
XXI. századba lépünk. Mivel akarnak az egységes Európához
csatlakozni? Arról volt szó, hogy az országnak ez a fele le
van marad, egy teljesen reménytelen helyzetbe került országrészben az oktatást akarjuk még reménytelenebb helyzetbe hozni? Mert egyébként mért ne lehetne 30 gyerek egy osztályban?
Én megesküdtem az Istenre, de leginkább a kollégáimnak, a gyerekeknek, hogy mindent megteszek értük.
Munkavédelem is van a világon, ezt a szót mostanában nem nagyon használják. Én meg fogom keresni azokat a jogszabályokat,
építési szabványokat, amelyekben rögzítve van, hogy hány légköbméteresnek kell lennie egy tanteremnek, és be fogom bizonyítani, hogy a gyerekek egészségére ártalmas. Én az elmúlt
évben megnéztem a gyerekek napközi otthonát, a gyerekek jelentıs része szociálisan hátrányos helyzető. Ezeknek a gyerekeknek tanulócsoportokat kellene bontani. A pedagógiai érvekre
itt vannak a nevelıtestületek.
Itt van nálam két elıterjesztés, az egyiket a Mővelıdési Minisztérium készítette május 17-i dátummal, elküldte véleményezésre Honti Mária közoktatási államtitkár, tehát ez már hivatalosnak tekinthetı. Az oktatási törvény módosításában nagyon
kényes résznek a kibontását külön is foglalkozik, a másikat a
Pénzügyminisztérium adta ki május 22-i keltezéssel, mind a
kettı egy dolgot taglal, amit ajánlok a tisztelt testület figyelmébe. Központi bérfinanszírozás lesz. Persze pontosan tudom, hogy Kuncze Gábor levele kint van minden önkormányzatnál,
arra irányul végezze el a piszkos munkát aki akarja, s aztán
majd a megmaradt létszámot központilag finanszírozza. Szó
nincs itt arról, hogy egy huncut petákot nyerne az önkormányzat. Az átszervezés akkor átszervezés, ha az kevesebb kiadást
jelent, elbocsátást jelent. Az elbocsátásokra ma még hatályosak azok a törvények, hatályosok is maradnak. Ki kell fizetni
a végkielégítést, a felmentési idıt, az idı arányos szabadsá-

got. Én a Pedagógusok Szakszervezete Fıtitkáraként kérem azokat a pontokat megmutatni a költségvetésben, ahol erre fedezet
van tervezve. Önök két hónappal ezelıtt elfogadtak egy költségvetést. Tessék mondani mi változott azóta? Elvontak innen
egyetlen egy petákot? Nem. Elfogadták a költségvetést? El. Hatályos a költségvetés? Igen. Hol van betervezve a pedagógusok
elbocsátásának a kihatása? Nincs benne, ezt én pontosan tudom.
Hogyan akarják a gyerekeket elhelyezni, a tanulócsoportok öszszevonásánál milyen alapon, hogyan, kikkel tisztázták ezt a
kérdést? Az összes létezı törvényt ide fel fogom sorakoztatni.
Amennyiben az eljárásban törvénysértés történt, mint a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkára, jogi útra terelem. Kitıl kaptak
minderre felhatalmazást? Senkitıl. A szülıkkel megbeszélték-e,
volt-e összevont szülıi értekezlet, elmondták-e hogy a jövıben
nem tizenegynehányan, hanem harmincan lesznek egy teremben?
Erre a szülık azt mondták, csak így tovább, igen. Nem hallottak a Bokros-csomagról? Nem véletlenül nem szavaztam meg. Mert
az össztőz a gyerekekre irányul, a központi elvonás után még
helyben is ezt akarják. Az önök polgármestere valami iszonyú
elkeseredéssel próbál minden emberi értéket megırizni. Magyarázzák meg nekem! Van egy csomó dolog. Van egy hatályos oktatási törvény. Van egy paragrafus, mely szerint az intézmény
használóinak véleményét köteles a képviselı-testület kikérni
átszervezés, megszőnés esetén. Nagy tisztelettel megkérdezem,
hol vannak ezek. Nem közlöm, hanem kijelentem. Ki kell kérni a
nevelıtestület, a szakszervezet véleményét 15 nappal az elıterjesztés elıtt - Ktv. 4. § /5/ bekezdés. Hatásvizsgálat, pedagógiai hatásvizsgálat történt -e? Pénzügyi hatásvizsgálat
történt-e, mit jelent ez ma, mit fog jelenteni jövıre, amikor
már központilag fogják finanszírozni a béreket? Ha a parlament
elfogadja, két alternatíva van. Az egyik, hogy
személyreszólóan kapják a bért, tehát kinek-kinek csak a bércsoportja nem lesz feltüntetve, és központilag fogják finanszírozni a béreket. A másik megoldás, hogy átlagbért kap, s
ezt átlagbér normatívának fogják hívni. Ezt a magam részérıl
nem fogom támogatni.
Nagyon szépen kérem Önöket, visszafordíthatatlan, jóvátehetlen
dolog, ne tegyenek ilyet. Azt pedig kérem, hogy végképp ne fogadják el, hogy azért kell csökkenteni az iskolák számát,
mert kevesebb a gyerek. Azt gondolom, soha nem volt ennyi
egészségügyi ellátásra szoruló ember, mint ma. Ha az ellátottak számával hozzuk ezt arányba, akkor ha igaz, hogy az oktatásban csökkentjük a pénzt, akkor miért nem emeljük duplájára
a pénzt az egészségügyben. Nem errıl van szó, mindannyian tudjuk, hogy nem errıl van szó. Itt egy rendkivül súlyos tıkekivonás történt, mely tıkekivonás olyan eredményt hozott amit
produkált. A mai gyerekeknek soha nem lesz többet lehetıségük

az elmulasztott dolgokat bepótolni. Ki fog majd évek múlva emlékezni arra, hogy volt egy Bokros-csomag, kik voltak a képviselık? Senki. Ezek azok a dolgok, amiken el kell gondolkodnunk.
Azt mondják nincs pénz, s ha most ezeket a kollégákat elküldik, akkor lesz, mit fognak vele megoldani. Jövıre, meg utána
itt marad a település ennyi munkanélkülivel
Magyarországon a vállalkozásoknak 60 %-a csıdbenment, mert
ezek nem igazi vállalkozók, hanem kényszervállalkozók, akik
menekülnek a munkanélküliség elıl. A másodállású vállalkozókra
éppen most, tegnap este szavazta meg a Parlament a 44 %-os TB
járulékot a 10 helyett. Milyen kilátásai vannak a diplomás pedagógusoknak Gyomaendrıdön. Kicsit nagy luxus zöldséget árulni
egy vagy két diplomával. Mi közben a gyerekek, hát azokra meg
majd csak ragad valami. Az emberek Gyomaendrıdön nem igazán
tudnak majd külön pedagógusokat fogadni a gyerekekhez. Ezek a
gyerekek le fognak szakadni. Arról már nem is beszélve, hogy
csökkenni fog az önkormányzat SZJA bevétele is. Nagyon sok érvem van még, 10 év múlva a gyerekekkel szemben kell megmagyarázni mindezt. Ha az újságot ki nem nyitom, nem tudom meg,
hogy itt ma mi készül. De hát hálistennek kinyitottam. Nagyon
szépen kérem Önöket fontolják meg felelısségük teljes tudatában. Vannak a képviselı-testületben pedagógusok és a képviselı-testületbıl mindenki járt iskolába. Én ıszintén remélem,
hogy a nyári szünetben alaposan meg lehet fontolni, biztosan
nehéz döntés, talán ma nem is kell dönteni, A nyár hosszú,
alaposan végig kell gondolni mindent, s annak következményét,
fıleg a következményét. Ez nem arról szól, hogy kit szavazok
le, ki gyız,. Önökkel szemben ülnek az Önök választói. És nem
ülnek itt azoknak a gyerekeknek a szüleik, akik szintén választóik. Én láttam a gyerekeket is, és azt is ahogyan ellátást kapnak az iskolákban.
Dr. Frankó Károly polgármester: Megköszönöm a képviselı aszszony hozzászólását. Biztos, hogy nem vagyunk könnyő helyzetbe, s úgy gondolom, volt egy ember, aki azt mondta, a magyar
ember érzelmi alapon politizál, annak igaza volt. Többször elmondták már, és igaz is, mi magyarok nem vagyunk híresek csak
talán a szellemi szférába. Az az iskolarendszer, ami az elmúlt
70 évben kialakult, kitermelte azokat az embereket, akikre
azért büszkék lehetünk. És bizony ezeket végighallgatva, és
azt pl. hogy a könyvnyomtatás is jelentısen lecsökkent, valóban meg kell gondolnia az önkormányzatnak minden egyes lépést,
amit tesz. Azért a Kormány részérıl most is, és az elızınél is
arra ment ki a játék, hogy a balhét mindig az önkormányzat vigye el. De azért általában, amikor a gyerekekrıl van szó, amikor a világban azért tudtak nagyokat ugrani, mert az oktatást

fejlesztették, tanították a gyerekeket, akkor nekem nagy lelkiismereti problémát jelent ez az egész iskola ügy. Kényelmetlenül érzem magam.
Sajnos biztos, hogy az önkormányzatoknak nincs más megoldási
lehetıségük, mint hogy bizonyos megszorításokat alkalmazzanak,
hiszen minden önkormányzat fél a csıdtıl. Valóban mindannyian
félünk, de azért nem tudom, ha mégis odakerülünk, vajon a testületbıl hányan fognak járni az ülésekre?
Az elızı testülettel is megéltem rossz döntéseket, annak tartom a szennyvíztisztító bıvítését, emiatt kerültünk a csıdhelyzet határába, emiatt lett óriási hitelállományunk. Én óva
intek mindenkit, körültekintıen - még ha nem is pénzrıl van
szó járjunk el.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok : Lenyőgözve hallgattam
Szıllısi Istvánné kartásnı alapigazságot tartalmazó beszédét,
ugyanakkor nagyon egyszerő, nagyon bonyolult döntés elıtt állunk. Valamennyien hónapok óta rágódunk azon az egyszerő számon, hogy az általános iskolát 44 millió forinttal fejeli meg
az önkormányzat a normatíva felett, a 3 középiskolát pedig 10
millió forinttal. Amennyiben nem változtatunk - és én úgy hiszem, hogy a polgármester úrral együtt valamennyien nem hobbiszerően próbáljuk az ellenségeket magunknak, nem megyünk készakarva a rossz döntések elé. Itt pusztán annyiról van szó,
hogy elkerülhetı-e az a csıd, amit a polgármester úr mondott.
Ha bekövetkezne a csıd, akkor a három általános iskola nem
kapná meg azt a 44 millió forintot. Idén 3 - 3,5 millió forint
megtakarításról lenne szó. Gondolom a 44 millióhoz képest mégis ez jelent kisebb terhet az iskoláknak. Az alapkérdés az,
ha a város minden egyes területén azt a bizonyos igen keserves
kis összevonást megtesszük, akkor elkerülhetı a csıd. Ha nem
akarjuk elkerülni, akkor abban a pillanatban vegyük ezt le napirendrıl és maradjon minden a régiben. Ha viszont erre sor
kerül, akkor minden egyes területen következetesen végre kell
hajtani ezt a viszonylag kevesebb áldozattal járó intézkedéseket. Ezt fel kell vállalni a város mőködıképessége érdekében.
Én úgy hiszem, hogy az anyag, a bizottsági döntések nem iskola
megszüntetésekrıl és elbocsátásokról szólnak. Az esetleges
óraszámemelés, az majd hozza az elbocsátásokat. A központi
bérrel kapcsolatban /Szabó államtitkár úr két héttel ezelıtt
Békéscsabán, hát hogy is mondjam, mást mondott, mint az itt
most jelen lévı Szıllısiné képviselı asszony. İ azt mondta, ne
örüljünk annyira a központi bérnek, mert akkor az csak nagyobb
terhet fog jelenteni. Azt, hogy a két világháború közötti idıben a nemzeti jövedelem nagyobb százalékát fordították az iskolákra az igaz. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt
a bizonyos Bokros-csomagot, amit mégis megszavazott a Parla-

ment. Ennek a csomagnak a pénzügyi részei fogják számunkra
megadni az utat. Megkérdezem a pénzügyi csoport vezetıjét,
hogy a megszorításokkal elkerülhetı e a csıd?
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a kérdésre válaszolva
hangsúlyozta, a feltett kérdésre igen nehéz választ adni, hiszen most olyanban kellene nyilatkoznia, amit késıbb a Képviselı-testület számon kérhet tıle. El kell azt mondani, hogy
mindenki elıtt ismeretes, hogyan fogadta el a testület a
költségvetést azért, hogy a városnak legyen költségvetése, hiszen már akkor fel tudtunk sorolni több olyan feladatot,
amelyre fedezet nem volt. Ez jelen pillanatban is így áll,
hiszen a gázszolgáltatóknak a privatizációval kapcsolatban
teljes hirzárlat van elrendelve, tehát a szakemberek nem nyilatkoznak abban, hogy az önkormányzatok mikor fogják megkapni
a pénzüket. Egyáltalán annyit kapnak-e meg amennyirıl a gázszolgáltatóval elızetesen megállapodást kötöttek.
Tehát egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az államnak sürgıs a
privatizációt végrehajtani, de amikor az új tulajdonos majd
fizetné a különbözı résztulajdonosokat, az nem biztos, hogy
annyi lesz, mint amennyirıl mi tudnunk, nem biztos hogy ebben
az évben, sıt valószínő hogy nem ebben az évben lesz. Tehát én
azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban is mintegy 50 millió az az állományunk, amelyre igazán fedezetet nem tudunk még
kijelölni, helyesebben egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz vele. El kell azt is mondani, hogy az önkormányzatoknak a hitelfelvételérıl is törvény fog születni. Nem ismerjük még a törvénytervezetet, nem tudjuk, hogy az önkormányzat egyáltalán
ilyen hitelállomány mellett hogyan fog hitelhez jutni. Lényegében azt tudom elmondani, ha a testület dönt ezekben a megszorító intézkedésekben - lényegében ezt nem a pénzügyi apparátus találta ki, sajnos az élet szorít ki dolgokat. És azt is
el kell mondani, nem biztos, hogy a bérfinanszírozás kedvezıbb
pozíciót fog jelenteni a pedagógus létszámra, hiszen nem véletlenül küldték, illetve kérték be azokat az adatokat, amelyekben tanulólétszám, csoport létszám van, mert egyszerően
azt mondják, hogy ennyi a csoportlétszám, ennyi a tanuló létszám, ehhez ennyi pedagógus kell, a többinek nincs munkája.
Tehát lényegében nem biztos, hogy ez olyan nagyon jó fog lenni. S talán ha most bizonyos értelemben kevés létszámáldozattal meg tudnánk oldani ezt a megszorító intézkedést, akkor reálisabb volna az intézménynek, hiszen nem egy intézménynél
van, ahol nyugdíjazás van, túlórát váltanak meg, óraadókat
szüntetnek meg, tehát lényegében most sokkal kevesebb áldozattal tudják végrehajtani maguk az intézmények. Azt is el kell
mondani, hogy amennyiben az egyes ágazatoknál ezek a megszorító intézkedések nem történnek meg, akkor a másiknál sem fogja

elérni a testület. Ez egy láncreakció, ha az egyiknek engednek, a másiknál is ugyan ez lesz. Így viszont több mint valószínő, hogy valóban be kell jelenteni a csıdöt. Ez viszont azt
jelenti, hogy valóban csak a kötelezıen ellátandó feladatokat
finanszírozza az állam azzal a normatívával, amivel jelenleg
dolgozunk. Én egyébként az elızı testületnek is elmondtam,
hogy ezt az intézményhálózatot csökkenı ellátotti lészámmal
nem sokáig fogjuk bírni fenntartani.
Szıllısi Istvánné: Én azért azt javaslom, mielıtt a törvényeket megismerjük, ne minısítsük azt. Hát azért az a minimum,
ismerjük meg azokat az elıírásokat, amelyek érvényesek. Azt
beszélik a népek alapon nem lehet oktatást szervezni. Én azt
gondolom, hogy az azt beszélik népek helyett, inkább hivatalosabb az az anyag, amely Kormány elıtt, tárcaközi egyeztetésen
van. Ha ez itt nem érv, akkor itt eldılt, elhatároztatott,
hogy mivel az önkormányzat eladósodott, belement elızıleg fizethetetlen beruházásokba, ennek az árát az oktatásnak kell
meginni. Hát akkor ez a tényhelyzet. Akkor nem kell itt szakmai tényanyag, és akkor valóban kényelmetlenül érzem magam,
mert akkor ezt itt nem kellett volna elmondani. Én nem vagyok
tekintélytisztelı ember. A Bokros-csomagot pedig nem kell ebbe
belekeverni, mert a kötelezı óraszámemelést miniszteri rendelet fogja meghatározni. Én ezek szerint a szakmai érveket félre is tettem, itt egészen más helyzetrıl van szó, csıdhelyzetrıl van szó, amely az elızı testület rossz döntése kapcsán
alakult ki.
Nagy Istvánné csoportvezetı szükségesnek látta hangsúlyozni,
a város nem az oktatás miatt került csıdhelyzetbe. Azt kell
hogy mondjam a lakosságszámra vetített állami támogatás kevés
ahhoz, hogy esetleg fejlesztések is legyenek. Lényegében a város egészítette ki az oktatást és minden más feladatot.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke: Elıljárójában hangsúlyozta, pontosan tudja mi a súlya a testület elıtt álló döntéssorozatnak. Ennek tudatában mondom el véleményemet is.
Kétségkívül nagyon nehéz helyzetben vagyunk a tekintetben, ha
figyelembe vesszük körülményeket, a körülmények változnak,
nem ugyan azok lesznek amik voltak. Én úgy gondolom, ismerve a
mostani megszorító körülményeket, a mostani helyzetbıl kell
kiindulnunk. Én úgy gondolom, ma senki nem jelentheti ki milyen törvények születnek, vannak akiknek jobbak az információszerzései lehetıségeik, vannak akiknek kevésbé. Ha széjjelnézünk a világban, azt elvárni, hogy itt több pénz lesz, lehetetlen. A nyugatiak, a tıkések, azok valóban kapitalisták,
azok nem fognak bennünket megsegíteni. Nincsen pénz azokra a

dolgokra amiket megszoktunk. A kérdés az, hogy tudunk e dönteni, akarunk e dönteni, hogy ebbıl a helyzetbıl kikerüljünk,
avagy sem. Igazából a testület most áll a komoly döntések
elıtt, amelyeknek valóban súlyos következményei vannak. Ezek
már komoly döntések. Ha nem tesz az önkormányzat semmit, valószínőleg ebben az évben még nem ,de jövıre már valóban csıdbe jut.
A konkrét elıterjesztéssel kapcsolatosan a következıket mondta.
Az óvodákkal kapcsolatban megjegyezte, szerencsére az óvodáknál nem lehet azt mondani, hogy nincsenek kihasználva. Természetesen felmerül, hogy meg kell nézni kik azok a gyerekek,
akiknek a szülei otthon vannak. Felmerült az a megoldási lehetıség is, akiknek a szülei nem dolgoznak, azok is kapják meg
az óvodai ellátást, de csak négy órában, hiszen ennek nevelı
hatása elvitathatatlan. Ezen persze megint vitatkozni lehet.
Kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni, ha nincs rá fedezet.
Miután azonban az óvodákban a beiratkozások késıbb lesznek,
így az óvodákkal kapcsolatos döntését a testület csak annak
ismeretében hozhatja meg.
A középiskolákkal kapcsolatosan véleménye szerint a kisvárosok
vannak a legrosszabb helyzetben. A legtöbb kisváros felvállalt olyan terheket, melyek a városiasodáshoz szükségesek,
azonban ehhez nincsen meg a forrás. Radikális lépések megtételének szükségét nem látom, ott összevonások nem igazán jöhetnek szóba. Végül is az a határozati javaslat, mely valamennyi oktatási intézményre vonatkozik, rájuk is érvényes, vagyis be kell számolni minden évben arról, hogy a törvény által
meghatározott csoportlétszámot hogyan töltötték fel. Az is kiderült a bizottsági üléseken, hogy a középiskolákat vagyonnal
együtt átadni a megyének nem akarjuk, tehát egyelıre maradjanak a helyi önkormányzatnál. Nekem személy szerint ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, de hát próbáljuk meg. Nem vagyok
benne biztos, hogy nem fogunk rákényszerülni radikálisabb lépésekre.
Az általános iskolával kapcsolatos véleménynek elmondása elıtt
elnézést kért a pedagógusoktól, mert az anyagban ugyan úgy
szerepel, hogy a város oktatási koncepciójának elfogadásáról
van szó, azonban itt nem oktatási koncepciót akar a testület
meghatározni, ez inkább csak szervezeti felállásra vonatkozik.
Ez az oktatás rendszerét nem érinti. Itt nincs arról szó, hogy
különbözı tantervő osztályokat vonjanak össze, nincs arról
szó, hogy a hátrányos helyzető kiscsoportokat megszüntessék,
nem mondja ki a testület hogy mit és hogyan szabad oktatni.
Egyszerően csak azt látja a bizottság, hogy a gyerekszám csökken, lehet hogy ez a csökkenés megáll. Speciális helyzetet te-

remt a beinduló egyházi iskola, tehát mindenképpen az következik, hogy a meglévı iskola rendszer adottságaihoz, kapacitásához képest csökken a gyerekek száma. Ha erre nem reagálunk,
akkor ez sajnos nagyobb költségeket jelent. Én úgy érzem, hogy
a határozati javaslat ami azt takarja, hogy szervezeti átalakítást hajtson végre a testület, az általános iskoláknál, illetve elsısorban a gyomai iskoláknál, ez nem érinti az oktatást alapvetıen. Nem érinti azért, mert itt nincs iskola megszüntetésrıl szó, nincs arról szó mert nagyrészt ugyanazokban
a tantermekben fog folyni az oktatás. Néhány épület fog megszőnni, melyekben már most is alig van tanítás. Ezeket praktikus bezárni. Nem tartom valószínőnek azt sem, hogy itt lényeges létszámelbocsátások lesznek.
Egyszerően megszőnnek a nagyarányú túlórák, lehet hogy 1-2
nyugdíj elıtt állónak el kell menni nyugdíjba, lehetséges
hogy egypár embertıl meg kell szabadulni, de azt is el kell
mondani, hogy azért a pedagógusok között is vannak olyanok,
akik nem baj ha nincsenek ott. Tehát nincs itt arról szó hogy
iskolákat akarunk megszüntetni. Arról van szó, hogy van egy
törvény, amely kimondja, hogy az osztályban hány gyereknek
kell lenni, nem tudjuk hogy a jövıben hogyan lesz leírva, de
feltételezhetıen biztos nem fog csökkenni. Mi azt szeretnénk,
ha a szervezeti keretek adottak lennének ahhoz, hogy a csoportokat a törvénynek megfelelıen lehessen indítani. Én nem hiszem azt el, ha itt központi bérfinanszírozás lesz, hogy nem
fogják megmondani drasztikusan, hogy hány gyereknek kell egy
csoportban lenni. Arról van csak szó, hogy az 1., 2. iskolából
létrehozna a testület egy egységes iskolát Gyomán, ahol a csoportösszevonásokat a törvényi elıírásoknak megfelelıen meg lehetne tenni. Természetesen nem kérik azt, hogy a különbözı
tanrendő osztályokat vonják össze. Tény hogy ebben az évben
nem fog semmit megtakarítani az önkormányzat, mert az esetleges megtakarítás elmegy a végkielégítésekre - bár elképzelhetı
hogy ez nem lesz túl nagy összeg, de jövıre már mindenképpen
megtakarítást eredményez. Az iskolákat azért vette elıre a
testüelt a döntéshozatal során, mert kényszerhelyzetben van.
Mivel az új tanév szeptemberben elindul, és év közben nem lehet a szerkezeten változtatni, ezért a döntést most kell meghozni. Ha tovább húzza az önkormányzat, 96-ban sem lesz hatása
az esetleges változtatásoknak. Személyes véleményem szerint én
túlzásnak tartom, azt mondani, hogy az oktatás sorsa azon múlik, hogy egy osztályban 18-20 gyerek van-e vagy 24,6. Most
körülbelül ennyi a különbség. Ennyit fog változni. Van egykét csoport, ahol valóban sokan vannak, közel harmincan, itt
természetesen lehet engedményeket tenni. Átlagosan azonban
ezek a számok, ezek tények, és én nem hiszem hogy ezen múlik,
hogy hogyan oktatjuk a gyerkeket. Én is jártam iskolába, és én

nem arra emlékszem, hogy hányan voltunk egy osztályba, hanem
arra a 3-4 tanárra, akik szakmailag, emberileg olyanok voltak,
hogy képesek voltak a gyerekkel megfelelıen foglalkozni. Inkább azon múlik az egész oktatás, hogy kik tanítanak, hogyan
találják meg a gyerekekkel a hangsúlyt. Sajnos az utóbbi évek
oktatói munkájára rányomta bélyegét az összevonás, illetve nem
összevonás, az hogy van-e igazgató, vagy sem. Nem tartom észszerőnek a további idıhúzást. Mindent összevetve én úgy gondolom, elıször kell a testületnek olyan kérdésben dönteni,
amelynek óriási hordereje van, egyrészt valóságos is, de másrészt kicsit túl lett dimenzionálva. Itt a kérdés az, mi képesek vagyunk ebben a formában azokra a kihívásokra választ adni
amelyek elıttünk állnak, megfelelı választ adni. Olyan választ, amely szakmailag azért megállja helyét, szakmailag hátralépést nem jelent, s olyat, amit a gyomaendrıdi emberek
azért nagyrészt képesek elfogadni, mert mi tehetünk akár mit,
mert meg tudjuk tenni, de ha ez nem találkozik a többség akaratával, akkor olyan döntést nem szabad hozni még akkor sem,
ha az megtakarítást jelent. Mi nem helyezkedhetünk a választók
akaratával szembe. Én úgy gondolom, ezt az emberek alapvetıen
megértik, és ha megszületik a döntés, akkor ilyen veszély nem
fenyeget. De talán minden esetben, akármilyen döntés születik
szükség lenne arra, hogy az embereket megfelelıen tájékoztassuk. Meg kell találni annak a módját, hogy azoknak a szülıknek, akiket mindez érdekel elmondhassuk azokat az érveket,
amelyek az intézkedést motiválták.
Én tudom, hogy a szülık nem ismerik a motivációkat, illetve ha
ismerik is, csak egyoldalúan, mert ismereteim szerint az aláírás győjtés is úgy történt, hogy az iskolában aláíratták a
szülıkkel a papírt. Ráadásul az önkormányzat érveit nem hallották.
Természetes, hogy a szülı alá írta azt az ívet. Én bízok abban, hogy a döntés meghozatalával nagy hibát nem követünk el,
sıt a jövıt mozdítjuk elı. Kihagytam eddig az 3. számú általános iskolát, mert a szervezeti kérdés ott megoldott, ott meg
van minden lehetısége az igazgatónak arra, hogy a törvényi kereteknek megfelelıen mőködjön az iskola, a törvényeket alkalmazza.
Csorba Csaba jegyzı elıljárójában sajnálatát fejezte ki aziránt, hogy a képviselı asszony nem kapott anyagot. Azt látni
kell, hogy a testületi ülés anyagának készítése pénteken 1/4 6
órakor fejezıdött be, így ennek megfelelıen elképzelhetı hogy
Budapestre még nem érkezett meg a posta, de ez az anyag a korábbi elıterjesztéshez képest nagy változásokat nem eredményezett, hiszen a kidolgozandó kérdéseket a testület már korábban
elfogadta, illetve meghatározta.

Elsı kérdés, hogy ez az anyag megfelel e a jogszabályi követelményeknek, vagy sem, azok a vélemények, melyeket a törvény
elıír, be lettek e szerezve vagy sem. Ezek beszerzésre kerültek, ezek a képviselı-testület, illetve ezt megelızıen a bizottságok rendelkezésére lett bocsátva részben, vagy kivonatos
formában. Alapvetıen a város oktatási struktúrája a vitaanyagnak megfelelıen nem változik. Valóban szükség van, és tartalmaz az anyag egy szervezeti változást, ami a gyomai iskolákat
érinti. Kérdésként vetıdött fel, hogy a nevelıtestületek , a
szakszervezet, az iskolaszék, illetve a szülıi munkaközösség a
különbözı anyagokat. Elmondhatom, hogy megkapták, az ı véleményük benne szerepel az anyagba, ezeket a képviselık is ismerik. Szintén véleményeztetve lett az anyag a Pedagógiai Intézettel. A véleményük szerepel az anyagban, illetve a bizottsági ülésen személyesen is jelen volt Balog úr. Mik voltak azok
a vélemények, amelyek az eredeti tervezetet kritikával illették?
Az elsı a 6+6-os képzési forma. Általában a nevelıtestületek
ezzel nem értettek egyet, ennek megfelelıen ez már nem is szerepel a testületi ülés anyagában. Az iskolaösszevonással kapcsolatban azt kell látni, hogy a Balogh úr ezzel kapcsolatban
negatív véleményt nem adott. Azt mondta, hogy az
iskolaösszevonás megfelelı, az oktatástörvényben szereplı célokat nem veszélyezteti, pedagógiai programokat alapvetıen nem
sérti. Ez adódik abból, hogy szerepel az anyagban, összevonás
esetén az új intézmény mindenféleképpen általános jogutódja
mindkét iskolának. Ennek megfelelıen a pedagógiai programok és
képzési formák nem kerülnek veszélybe. Bírálat érte az anyagot, hogy milyen csoportlétszámmal történik az oktatási forma.
Jelenleg azt kell mondani, hogy a 93-as oktatási törvény átlag
csoportlétszáma alapján lett az anyag összeállítva, tehát a
tervezet nem a maximumot vette figyelembe. Semmi mást nem szeretnénk, csak a törvényi elıírásokat betartani, amelyek a jelenleg hatályos közoktatási törvényben szerepelnek. Ennek megfelelıen nincs itt szó harmincas osztály létszámról, hanem
csak 24-25-ös létszámról. Kritikaként vetıdött fel az anyaggal
kapcsolatban, hogy nincsenek meg a megfelelı számítási anyagok, tehát nem lehet tudni azt, hogy milyen költségmegtakarítást eredményez, illetve ennek megfelelıen van-e értelme öszszevonásról beszélni. Ezeket a számítási anyagokat elkészítettük, ezeket megküldtük az iskolaigazgatóknak azzal, hogy saját
gazdasági személyzetükkel minden további nélkül felülkontrolálhatják, illetve kritikával illethetik. A számítási anyaggal
szemben kritikai észrevétel nem érkezett. Látni kell azt, hogy
ezek az anyagok egyrészt a hivatal adatállományából, illetve
az intézmények által megadottak alapján készültek. Értelem
szerint számítani kell a végkielégítés összegével, erre uta-

lás is történt, hogy a 95-os évben jelentıs költségmegtakarítást nem eredményez. Itt azonban azt látni kell, hogy nem a
95-os, hanem a 96-os költségvetési évrıl van szó. Ezeknek az
intézkedéseknek a kihatásai csak a jövı évi költségvetésben
érzékelhetıek. Tehát szó sincs arról, hogy itt jogszabályellenesen történtek volna a dolgok. A jelenleg hatályos közoktatási törvény által elıírtak maximálisan be lettek tartva. Értelem szerint az anyag a kötelezı 18 órával számolt, nem felemelt óraszámmal, nem vettük figyelembe azt, hogy milyen elképzelések vannak az óraszám vonatkozásában. Az óvodák vonatkozásában megjegyezni kívánta, hogy jelenleg a tagóvodák vonatkozásában a Mővelıdési Minisztériumból, illetve Pénzügyminisztériumtól ellentétes állásfoglalások érkeztek, így ez nem
is került most testület elé, míg itt minden egyértelmően nem
tisztázódik, addig nem is fog.
Dr. Valach Béla képviselı hangsúlyozta, tudomásul kell venni;
Magyarországon ma pénzügyi diktatúra van. Ehhez még hozzátartozik az, hogy 92-es normatívákkal mőködnek az intézmények,
ezek a 95-ös reálérte kb. 50 %-. A másik, egy értelmezés,
hogy a hatékonyság alatt mit ért a pénzügyi diktatúra? Nem a
minıséget, csak a mennyiséget jelenti. Szeretne még reflektálni arra a kijelentésre, hogy a szennyvíztisztító beruházás
rossz döntés volt-e vagy sem. A 40 milliós hitel pillanatnyilag egy évi plusz támogatást jelent, amit az általános iskolák kapnak. Abban az idıben, amikor az a döntés megszületett,
teljesen szükségszerő döntés volt, mivel az akkori jogszabályok szerint új bekötéseket nem fogadtak. Sajnos közben a világ
fenekestül felfordult.
Dr. Frankó Károly polgármester: a szennyvíztisztítóval kapcsolatban hangsúlyozta, már abban az idıben is kevesebb volt a
szennyvíztisztító kapacitás felhasználása, jelenleg pedig kb.
25 %-os kihasználtsággal mőködik.
Hangya Lajosné: Az iskola összevonással kapcsolatban 1-2 politikai dolgot szeretnék elmondani. Az állam ugye egy elnyomó
szerv, az önkormányzat ebben a folyamatban a demokratikus
végrehajtó szervezet, de az állami igazgatás szerves része. Én
itt a demokratikus elemekre szeretném felhívni a figyelmet. Én
úgy érzem valamit lépnünk kell, de nem kell nekünk zászlóvivıknek lenni a Bokros-csomagban és ebben a pénzügyi diktatúrában. Én arra inteném a tisztelt Önkormányzatot, hogy mivel itt
új megvilágítás történt a képviselı asszony részérıl, hogy jövıre nem ilyen finanszírozás lesz, és valószínőleg azt a központi szervek is látják, hogy ez az állapot nem tartható, de
csak szorítani akarják az önkormányzatokat, mert az a legegyszerőbb. Én azt mondom, ne kapkodjunk. Én nyugalomra, türelem-

re intek mindenkit. A gazdasági válság mindig kisebb, mint a
társadalmi válság. Én azt hiszem, senki nem akarja, hogy itt
fegyveres harcok legyenek. Valahogy ettıl kellene megóvni a
gyerekeinket is. Én azt szeretném még továbbá mondani, hogy
kaptunk mi a koncepció kapcsán a Pedagógiai Intézettıl egy
szakvéleményt. Én nagyon okos dolgokat látok ebben leírva. Tulajdonképpen itt az van leírva, hogy egyáltalán ez tulajdonképpen nem pedagógiai, hanem pénzügyi koncepció, ez tulajdonképpen pedagógiai programot csak a 3. sz. iskola vonatkozásában tartalmaz. Ha itt összevonást tervezünk, akkor elıször is
pedagógiai programot kell kidolgozni az összevont iskolára.
Javasolta a Pedagógiai Intézet által adott szakvélemény maximális figyelembevételét. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra,
hogy a beinduló egyházi iskola meg fogja oldani az önkormányzat gondját.
Arra is felhívta a testület figyelmét, hogy az 1. számú iskola
által leadott anyagból is kitőnik, az iskola összevonás nélkül
is több mint 5 millió forintot tud megtakarítani. Tulajdonképpen mit akar még többet az önkormányzat?
Én úgy látom nem szükséges itt kapkodni, az élet majd kiforrja
magát, az élet diktálni fogja majd a változás, de ne menjünk
mi elébe. Ha pedig mindenképpen az összevonás lesz a megoldás,
akkor az csak a 96-97-es tanévtıl kezdıdjön, így lenne idı
megfelelıen elıkészíteni az egészet.
Kovács Kálmán képviselı: A mai testületi ülés anyaga olyan témákat tárgyal, amelyek komoly felelısség elé állítják az önkormányzatot. Én azt hiszem ez az anyag nem ma van elıször
testület elıtt. Mégis, ennek ellenére, amikor a végéhez érkezett a döntéshozatal, akkor elég komoly vitával, ellenállást
vált ki a szülık és pedagógusok részérıl . Az én véleményem
megegyezik Hangyánééval, annyiban, hogy egy év halasztást adjunk azzal a kiegészítéssel, hogy a két iskola már most ısztıl
mőködjön együtt különbözı témákban, mind oktatási, mind bérezés kérdésében.
Ezt már most egy szintre kell hozni ebben a tanévben. Nem értek egyet az I. határozati javaslattal. Véleményem szerint ezt
akkor lehet megcsinálni, ha az 1. iskola már csıdhelyzetben
lenne, tudomásom szerint azonban errıl szó sincs. Véleménye
szerint a II. határozati javaslatot kell elfogadni, egy év kidolgozási idıt kell biztosítani.
Dr. Szendrei Éva képviselı: Néhány szót szeretnék szólni az
anyagról. Március 31-én a testületi ülésen olyan határozati
javaslatot fogadott el a testület, miszerint ki kell dolgozni
mit jelent anyagilag és szakmailag is meghagyni a jelenlegi
szervezeti formát, illetve mit jelent a 6+6-os forma beindí-

tása a városnak. Illetve született olyan határozati javaslat,
miszerint meg kell nézni mit jelent átadni a középiskolákat .
Ezekkel a határozatokkal szemben aki jelenlegi anyagban egyetlen szó nincs a 6+6-os iskoláról. Én azt nem tudom elfogadni,
hogy a nevelıtestület ezt elvetette. Én szerettem volna látni, hol vannak azok a milliók, amik megtakaríthatók lettek
volna. Az óvodákkal 2 oldal foglalkozik, 2,5 oldal a mővészeti
képzéssel, 7 oldal a középiskolákkal, 31 oldal az általános
iskolákkal. A 31 oldal arról szól mekkora megtakarítást jelent
Gyomán a két iskola összevonása. Az önkormányzatnak nem kötelezı, hanem vállalt feladata a középiskolákat mőködtetni, ezzel szemben kötelezı feladata az általános iskolák mőködtetése. A jelenlegi anyag arra korlátozódik, hogy az általános iskoláknál mekkora megtakarítást lehet elérni az összevonással,
s a középiskolákat a jövıben is a jelenlegi formában kívánjuk
mőködtetni, sıt anyag szerepel arról, hogy a középiskolának
hol és milyen kollégiumot kell felújítani, bıvíteni. Véleményem szerint ez az anyag nem tárgyilagos, ezért egy megalapozott, mindenre kiterjedı, felelıs döntést ez alapján nem lehet
hozni. Az általános iskolákkal kapcsolatosan én a magam részérıl amellett vagyok, hogy a két iskola összevonása olyan számottevı megtakarítást nem hoz, ami miatt ezt meg kell tenni.
Ezt alátámasztja az anyag is, ugyanis van benne egy számítás,
amely szerint, ha jelenlegi szerkezetet megtartjuk, de megköveteljük az iskoláktól, hogy tartsák be az oktatási törvényben
meghatározottakat, az 13 millió forint megtakarítást jelent,
ha összevonjuk a két iskolát, akkor az 16 millió forint megtakarítást eredményez. Szerintem el kell dönteni a képviselıtestületnek, és nagyon szépen kérem a testületet, hogy akkor
azt is döntse el a testület, hogy következetesen végrehajtja a
takarékosságot minden területen, és akkor azt mondjuk, hogy
számít minden fillér. Akkor számít ez a 3 millió forint. Akkor
gondolkodjunk el azon, hány olyan dolgot mőködtetünk, ami nem
kötelezı. Pl. Endrıdön egy kirendeltséget, amire nem köteles
az önkormányzat és az is 2-3 millió forint kiadást jelent. Akkor legyünk mindenkivel szemben és minden területen következetesek. Véleményem szerint egy általános iskolánál 3 millió forint nem olyan tétel, hogy ezt meg kelljen lépni. Ha fenn
tudjuk tartani a középiskoláinkat és tudunk nekik kollégiumot
építeni, akkor ez a 3 millió forint nem lehet tétel. Én kérem
a testületet, hogy ne vonjuk össze a két iskolát sem most, sem
a jövıben. A múlt heti bizottsági ülésen egyedül én szavaztam
úgy, hogy az ipari és az mezıgazdasági iskolát adjuk át a megyének. Mindezt azért tettem, mert az anyagból kiderül az, ha
megszorítjuk az általános iskolákat megtakarítás érhetı el, de
nem derül ki az, hogy ezt hogyan lehet megtenni a középiskolák
vonatkozásában. Nem szól az anyag arról, hogy a középiskolák

hány osztállyal mőködnek, ezek az osztályok összevonhatók-e
az oktatási törvénynek megfelelıen, milyen további takarékosságra lehet szorítani azokat a középiskolákat, akik vállalkozási tevékenységet folyatnak. Ha az általános iskolákat megszorításra kötelezzük, akkor a középiskolákat viszont adjuk át
a megyének.
Csorba Csaba jegyzı: Néhány dologra szeretnék reflektálni. A
13 millió forint megtakarításban benne szerepel a 3. számú
iskola is. Másik kérdés volt, miért ilyen szőkös az óvodai
anyag. A képviselı asszony jelen volt a bizottsági ülésen,
egyszerően azért, mert jelenleg jobbat, hatékonyabbat nem tudunk felmutatni. A 6+6 osztályos iskola beindítására gondolom
majd dr. Kovács Béla reflektál. A korábbi testületi anyagban
benne szerepelt mennyi megtakarítás érhetı el a középiskolák
átadásával. Ez az önkormányzati támogtás nem éri el azt a mértéket, amit a három általános iskola csomagja megcélzott. A
középiskolák átadásáról természetesen megbeszélést folytattunk
a megyével. A határozati javaslat értelmében természetes, hogy
a középiskolákra csakúgy vonatkozik az oktatási törvény betartása, mint az általános iskoláknál.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok: Amikor a testület a 6+6
osztályos képzés beindításáról tárgyalt még nem jelent meg a
Bokros-csomag. Úgy gondolom a szakmai szándék tisztessége nem
kérdıjelezhetı meg, ugyanakkor a nevelıtestületek elvetették
ezt a javaslatot, így nem került bele az anyagba. A csoportlétszámmal kapcsolatosan elmondta, a gimnáziumban jelenleg a
csoportlétszám átlag 28 fı, ezzel szemben az általános iskolákban az emelés után sem lesz több, mint 25 fı. Hangyáné képviselı asszony azt mondta, nem kell kapkodni. Valóban, ha valaki a parton áll, akkor nem kell, de ha fuldoklik, talán jobb
minél elıbb lépni valamerre. Úgy gondolom az önkormányzat jelenleg nem a parton áll.
R.Nagy János a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: Emlékeztetni szeretném a
tisztelt testületet arra, hogy már az 1995. évi költségvetés
készítése során felmerültek problémák, 5 %-kal csökkent az intézmények költségvetési támogatása. Ezért került sor és kerül
sor minden területen a belsı tartalékok feltárására. Ezeknek a
feltárása az iskoláknál már megkezdıdött. Valóban nem oktatási
koncepcióról van szó, a pénzügyi megszorítások, a pénzügyi
helyzet az, ami a racionális gazdálkodásra szorítják az intézményeket, az önkormányzatot. Nyilvánvaló, hogy a lehetıségeket
mindenhol meg kell ragadni. Ezek a kérdések az 1-es és 2-es
iskolánál csúcsosodtak ki, hiszen a helyzeti adottságok, az

egyházi iskolának az indítása, a demográfiai hullám, ez mind
oda vezetett, hogy csökkenı gyereklétszám mellett egyre kevésbé lehetséges a csoportok indítása.
Mindebbıl adódóan került sor, illetve dolgozta ki a hivatal
ami Önök elé került. Ez tartalmazza az általános iskolák vonatkozásában azt a megtakarítást, amely a törvényi elıírások
betartásával megtakarítható, és ugyanakkor tartalmazza azt is
mi történik, ha a két iskola összevonásra kerül. Valójában itt
csak a csoportlétszámok tekintetében adható konkrét válasz.
Azt hogy milyen belsı tartalékok vannak a két iskola összevonása esetén, milyen erık szabadulnak fel, azt jelen pillanatban nem lehet megmondani. Egy bizonyos, az a bizonyos 3 millió
forint, ami a két iskola összevonása következtében keletkezik,
az a követkeı összegekbıl áll: pedagógus bér, TB., és dologi
kiadás. Gyakorlatilag tény, ahhoz hogy itt dologi kiadás
megtakarítható legyen, ahhoz ésszerő gazdálkodásra van szükség. Az ésszerő gazdálkodás mögött pedig mindig ott van a személy, aki mögött a bér áll. A szakmai viták megtörténtek, az
iskolaszékek, szakszervezetek, nevelıtestületek részérıl. Lényegében hivatkoztak a a szakmaiságra, a pedagógiai programokra, és kérték, hogy az ı véleményük is legyen figyelembe véve.
Az elmúlt bizottsági ülésen olyan döntés született, ami egyértelmően a pénzügyi, ill. oktatási bizottság részérıl is a 95ös
összevonás mellett szól. Ezt azonban úgy megvalósítani,
hogy új igazgató választás legyen, gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A 95-ös összevonás azt is jelenti, hogy teljes mértékben figyelmen kivül lett hagyva az iskolaszékek, a nevelıtestületek kérése, tulajdonképpen a szakmai oldal nem tudott érvényesülni. A két iskola összevonása esetén jogos mindkét iskola részérıl a félelem, hiszen mindkét iskola értékek hordozója. Az a kérdés, hogy ezek az értékek hogyan maradnak meg,
hogyan ırzıdnek meg. Egy gyors összevonás esetén ezek az értékek sérülhetnek. A probléma áthidalására olyan kompromisszumos javaslatot el tudnák képzelni, hogy az egyes, illetve a
kettes iskola összevonását jogilag 95-ben meg lehet lépni és
közös igazgatás mellett menne tovább a két iskola, a pedagógiai elv érvényesítése érdekében a tényleges összevonásra 1996ban kerülhetne sor. Ekkor lenne elég idı ahhoz, hogy az iskolák programjaikat egyeztessék, illetve bizonyos kiviteli terv
az iskola összevonásával megtörténhessen. Tulajdonképpen ez
egy javaslatként hangzik el részemrıl. Tehát döntési nehézségeink gyakorlatilag azért vannak, mert az oktatásügy egy borzasztó gyorsan változó ágazat jelen pillanatban. Kapkodjuk a
fejünket, és emiatt nem tudunk dönteni. Egy biztos, hogy a
külsı helyzetet vagy figyelembe vesszük vagy nem, mi itt élünk
Gyomaendrıdön, és azok a problémák motiválják a kérdés felvetését, melyek már ismeretesek.

Bátori Gyula képviselı: Én az ügy fontosságára való tekintettel névszerinti szavazást fogok kérni. Részt vettem a bizottsági ülésen több képviselı társammal együtt és most megdöbbenten tapasztalom, hogy azok , akik korábban kiálltak valami
mellett, most megváltoztatják véleményüket. Hát ez kétségbeejtı.
Akár hogy is nézzük, itt személyi kérdésekrıl van szó. Kíváncsi leszek, hogy majd a következı napirendi pontoknál, amikor
a város karcsúsításáról lesz szó, illetve itt is több ember
sorsáról lesz szó, az az érzésem, hogy tíz perc alatt el fogja
intézni az ügyet a testület.
Dávid István képviselı: Elıre bocsátom, nem vagyok híve az
elsorvasztásnak. Teljesen egyetértek Bátori képviselı úrral,
megítélésem szerint ez a mai nap nem teljesen korrekt.
Szıllısi Istvánné: Engedjenek meg néhány szót. Itt azért van
egy 30 milliós fedezetlen pénz. Ha a DÉGÁZ megadja, akkor nem
tudom mi a gond. Senki nem mondta, hogy az a pénz ide nem jön
vissza. A második, ha összevonás lesz, akkor a megtakarítás 33,5 millió forint. A A harmadik tény, én nagy tisztelettel
kérdezem, nem rám tartozik, csak a figyelmet szeretném felhívni, történt-e forráshiány pótlásra igénybenyújtás. Ha ez az
önkormányzat ennyire forráshiányos, akkor ez a megoldás is
szóba jöhet. Példaként említette Békésszentandrást, ahol éltek
ezzel a lehetıséggel. Elismerem, hogy kevés a pénz, de vajon
másképpen probálták-e megoldani a problémát, vagy csak a legegyszerőbb irányba indulnak el. Ez így egy tőzoltó munka, ez
nem megoldás. A gyerekeket így is, úgy is el kell valahová helyezni. Én azt gondolom, hogy a képviselı-testület hivatott
dönteni és nem a bizottságok, és ha a képviselı-testület véleményét revidiálja, az csak elınyére válik. Szíves figyelmükbe
ajánlom a szakmai véleményt. Ha a pedagógusok véleménye nem
elég meggyızı, akkor a tılük független Balog úr szakmai véleménye mérvadó, amely az elıkészítetlenséget taglalja. Jegyzı
úr szólt az iskolaszék és a nevelıtestületek véleményének kikérésérıl. Egy aprócska kis dolgot a figyelmükbe ajánlok.
Alanyi jogon a szülık véleménye. Az Alkotmány 60/B § - a szülıknek joga van megválasztani gyereke nevelési körülményeit. A
szülınek van joga választani. Az oktatási törvény biztosítja a
szabad iskolaválasztás jogát. Az iskolaszék egy hármas összetételő szervezet. A szülık véleményét Katona úr is csak feltételezi, szerencsésebb ha megismerik. Én azt javaslom, hogy
összevont szülıi értekezletet kell tartani, ahol a szülık alanyi jogon majd elmondják, hogy mi a véleményük, de akkor oda
kell tenni melléje ezt a 3 millió forint megtakarítást is. Had

ajánljam figyelmükbe továbbá az Alkotmánybíróságnak az egyes
intézmények átszervezésével, összevonásával kapcsolatos véleményét, ezt a véleményt az oktatási törvény is átvette, ami
azt mondja, amennyiben intézmény megszüntetésre kerül sor, ez
nem jelenthet a gyermek számára aránytalanul nagy terhet. Kínos lenne tehát, ha ezt az aránytalanul nagy teher mondjuk úgy
érvényesülne, hogy mi az, hogy a gyereknek másfél
kilóméterrel messzebb kell menni? Egy szakmai dolog még. Jóllehet ma már sok érv elhangzott, nem csak Önök, de a kultusztárca és jól szeretne évet kezdeni.
Nagyon úgy néz ki, hogy éppen a jövı évi finanszírozás miatt
módosítani szándékoznak az oktatási törvényt. Ebben az oktatási törvényben, itt van elıttem a módosítás tervezete, mely
már az Igazságügyi minisztériumot is megjárta, az elıterjesztés a Kormány elé kerül. A tervezet azt mondja, az általános
iskolának nyolc osztálya van. Én ezt egyébként sok hónapos
munkám eredményének tartom. Hova jutnánk, ha az általános iskola nem nyolc osztályos lenne. A gyerekek nem aszerint fognak tagozódni, hogy kinek van módja megfizetni az általános
iskolát, hanem az általános iskola egységes lesz.
Jenei Bálint: Az 1. sz. Általános Iskola Iskolaszékének elnöke, és mint szülı kívánok hozzászólni. Az elfogulatlanságomat
talán alátámasztja az, hogy gyermekem már csak ebben a tanévben tanulója az 1. számú iskolának. Az iskolaszék tisztában
van az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetével. Reméljük,
hogy a képviselı-testület felelısséggel törekszik arra, hogy
ezt a nehéz helyzetet megoldja, ugyanakkor a képviselıtestület döntésénél legalább olyan súlyosan essen latba, hogy
megırizze a testület azokat az értékeket, amelyek a hosszú
évek alatt felhalmozódtak. Az iskolaszékben az az álláspont
alakult ki, hogy nem támogatja az iskola összevonását, mert
nem látjuk tisztán, hogy ezzel az önkormányzat pénzügyi problémája megoldódna. Nem értünk ezzel egyet azért sem, mert a
törvény szerint nem lett kikérve a szülık véleménye. Véleményünk szerint a 3-4 millió forintos megtakarítás nem biztos
hogy megéri azt a sok problémát, amit mindez felszínre hoz.
Nem értünk egyet azért sem, mert úgy érezzük, az iskolák önállóan képesek felnıni a nehéz helyzethez. A kisebb egységek rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, képesek összefogni, mint egy nagy iskola, nagyszámú nevelıtestület. Mi azt javasolnánk a realitásokat is tudomásul véve, hogy most a testület akkor járna el helyesen, ha jelenleg
egy olyan döntést hozna, hogy egyrészt a következı tanévre nem
vonja össze az iskolát, illetve másrészt, ha a körülmények
tisztázódtak, akkor ismét térjen vissza rá.
Mi kérjük a tisztelt testületet, hogy gondolja át az egészet,

adjon magának még egy lehetıséget.
Dr. Frankó Károly polgármester: Hangsúlyozta, a testület olyan
döntés elıtt áll, amelynek komoly erkölcsi vonzata lesz és
van. Mint polgármesternek kötelességem a választópolgárok érdekeit is képviselni, a több mint 3 ezer embert, aki rám szavazott. Az utóbbi napokban több emberrel; pedagógussal, szülıvel beszéltem. Szinte senki nem akadt aki az összevonást támogatta volna. Egyetértek a névszerinti szavazással, a maga részérıl szintén kérem azt. Ha van olyan, hogy tradíció, akkor
azt most egy Bokros-csomag miatt, egy nehéz gazdasági helyzet
miatt megszüntetni, felszámolni nem szabad. Véleményem szerint
azért nem szabad elfelejteni azt közel 200 aláírást, amely az
iskola összevonása ellen irányult. Megítélésem szerint az önkormányzat nem emiatt a 3-4 millió forint miatt fog csıdbe
menni. A gazdasági haszna mellett sokkal nagyobb lesz az erkölcsi kára a döntésnek. Én kérem a tisztelt testületet, hogy
a 3-4 millió forintért ne bántsuk az iskolákat.
Véleménye szerint ez éppen olyan fontos kérdés, mint az, hogy
Endrıdön van-e kirendeltség vagy sem. Hagyja meg az önkormányzat az iskolaigazgatók felelısségét, döntsenek ık a megszorító
intézkedésekrıl, ne vegyék le a felelısséget a vállukról. Ha
pedig az iskola igazgatók nem tartják be a törvényi elıírásokat, akkor azt számon kell kérni.
Végezetül a vita lezárásaként javasolta a testületnek, hogy a
határozati javaslatokról döntsenek.
Javasolta, hogy az óvodákkal kapcsolatos határozati javaslatot
fogadják el, hiszen azzal a testületi vita alapján szinte mindenki egyetért.
A Képviselı-testület javaslatnak megfelelıen 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/1995. /V.31./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
a polgármestert, hogy az 1. és 2. számú Napközi
Otthonos Óvodák alapító okiratát vizsgálja
felül - különös figyelemmel az intézmények
szerkezeti felépítésére, és terjessze a Képviselı-testület elé jóváhagyás végett.
Határidı: 1995. június 30.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester

/A vita szó szerinti rögzítése itt végetért./
A határozat meghozatala után Bátori Gyula képviselı úr, valamit a maga javaslata alapján dr. Frankó Károly polgármester
kérte a testületet, hogy a két iskola összevonásával kapcsolatosan névszerinti szavazással döntsenek.
Felhívta a testület figyelmét arra, hogy az Ötv. és az SZMSZ
alapján a javaslatról a testület vita nélkül dönt.
Ennek megfelelıen a képviselı-testület 18 igen szavazattal a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/1995. V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
általános iskolák átszervezésével kapcsolatos határozati javaslatokról névszerinti
szavazással dönt.
Határidı: azonnal
Mindezek után javasolta a testületnek, hogy elıször arról
döntsenek, hogy össze kívánja-e vonni a testület az 1-es és 2es számú általános iskolákat.
Balázs Imre -igen, Bátori Gyula - igen, Czibulka György igen, Dávid István - igen, dr. Frankó Károly - nem, Garai János - nem, Hangya Lajosné - nem, Hanyecz Margit - igen, Katona Lajos - igen, dr. Kovács Béla - igen, Kovács Kálmán - igen,
Knapcsek Béla - igen, Nagy Pál - nem, R.Nagy János - igen,
dr. Szendrei Éva - nem, Tótka Sándor - igen, dr. Valach Béla
- igen, Várfi András -igen.
A névszerinti szavazás alapján a testület megállapította, hogy
a képviselı-testület az 1-es és 2-es számú általános iskolát
összevonja, majd kihirdette a következı határozatot:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
107/1995.V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1-es
és 2-es számú általános iskolákat összevonja.
Határidı: 1995. augusztus 1.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta; a vita és az elıterjesztés alapján az összevonásra két idıpont merült fel. Egyrészt, hogy az összevonásra 1995. augusztus 1. napjával kerüljön sor, másrészt pedig, hogy minderre 1996. augusztus 1-tıl
kerüljön sor.
Kérte a testületet, hogy elıször döntsenek az 1995. augusztus
1-jei összevonásról.
Balázs Imre - igen, Bátori Gyula - igen, Czibulka György igen, Dávid István - igen, dr. Frankó Károly - nem, Garai János - nem, Hangya Lajosné - nem, Hanyecz Margit - igen, Katona
Lajos - igen, dr. Kovács Béla - igen, Kovács Kálmán - nem,
Knapcsek Béla - igen, Nagy Pál - nem, R. Nagy János - nem, dr.
Szendrei Éva - nem, Tótka Sándor - igen, dr. Valach Béla igen, Várfi András -igen.
A névszerinti szavazás alapján megállapította, hogy a testület
az 1-es és 2-es számú általános iskolákat 1995. augusztus 1.
napjával összevonja, majd kihirdette a következı határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
108/1995.V.31./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1.
számú Általános Iskolát és a 2. számú Általános
Iskolát 1995. augusztus 1. napjával összevonja.
Határidı: 1995. augusztus 1.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester

Ezek után a polgármester kérte a testületet, hogy arról döntsenek, milyen formában történik meg az összevonás. Úgy-e, hogy
az 1-es iskolát a 2. számú iskolához csatolja az önkormányzat
oly módon, hogy az így kialakult iskola, mindkét iskola általános jogutódja.
Vagy oly formában kívánja az összevonást végrehajtani, hogy
mindkét iskolát megszünteti 1995. július 31. napjával, és egy
új iskolát hoz létre, mely új iskola mindkét iskola általános
jogutódjaként szerepel.

Feltette szavazásra: Ki az, aki egyetért azzal, hogy a két iskola oly formában kerüljön összevonásra, hogy az 1. számú általános iskolát a 2. számú általános iskolához csatolja:

Balázs Imre - igen, Bátori Gyula - igen, Czibulka György nem, Dávid István - igen, dr. Frankó Károly -igen, Garai János - nem, Hangya Lajosné - tartózkodott a szavazástól,
Hanyecz Margit - igen, Katona Lajos - igen, dr. Kovács Béla igen, Kovács Kálmán - nem, Knapcsek Béla - igen, Nagy Pál nem, R. Nagy János - nem, dr. Szendrei Éva - nem, Tótka Sándor
-igen, dr. Valach Béla - igen, Várfi András - nem.

A névszerinti szavazás alapján dr. Frankó Károly polgármester
megállapította, hogy a testült 10 igen szavazattal, 7 ellen
szavazattal, és 1 tartózkodással az iskolaöszevonást úgy kívánja végrehajtani, hogy az 1. számú Általános Iskolát a 2.
számú Általános Iskolához csatolja, majd kihirdette a határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1.
számú Általános Iskolát /szákhelye:
Gyomaendrıd, Fı út 181./ 1995. augusztus 1.
napjával a 2. számú Általános Iskolához
/székhelye: Gyomaendrıd, Hısök útja 45./ csatolja.
A Képviselı-testület, mint az önkormányzati intézményt alapító szerv az 1. számú Általános
Iskola általános jogutódjaként a 2. számú Általános Iskolát jelöli ki.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a 2.
szám Általános Iskola alapító okiratának módosításának elıkészítésére.
Határidı: az iskola összecsatolására 1995. augusztus 1.
az alapító okirat módosítására: 1995. június
30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

A névszerinti szavazás ezzel lezárult.

Szót kért Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı asszony.
Szıllısi Istvánné országgyőlési képviselı kötelességének érezte bejelenteni, hogy a Pedagógus Szakszervezetek Fıtitkáraként
meg fogja támadni a döntést. Ennek egyszerő az oka, véleménye
szerint az önkormányzat alapvetı alkotmányos jogokat nem vett
figyelembe. Nem vették figyelembe az iskolaszék véleményét,
nem kérték ki a szülık véleményét. Gratulált az önkormányzatnak a döntéséhez, 3 millió forintért csináltak egy csomó munkanélkülit. Mint a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkára bejelentette, hogy ezt a döntést meg fogja támadni.
Ezt követıen a polgármester javasolta a testületnek, hogy
tartsanak rövid ebédszünetet, majd az anyag további határozati
javaslatairól döntsenek a képviselık.
A szünet után - a szünet utáni ülésrész megkezdésekor Tótka
Sándor képviselı nem volt jelen - javasolta elfogadni azt a
javaslatot, miszerint az önkormányzat elrendeli a Blaha L. u.
11. szám alatti iskolaépületben az általános iskolai oktatás
megszüntetését, illetve az önkormányzati rendeletnek megfelelıen a 3. számú Általános Iskolától a vagyonrészt a testület
elvonja.
A javaslattal a képviselı-testület egyetértve 14 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/1995./V.31./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartói jogkörénél fogva 1995. augusztus 1. napjával elrendeli a Blaha L. u. 11. szám alatti iskolaépületben az általános iskolai oktatás megszüntetését, ezzel egyidıben a Képviselıtestület 37/1992./XI.24./KT. számú rendelet 2.
§ /1/ bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a
3. számú Általános Iskolától /székhelye:
Gyomaendrıd, Népliget u. 2./ a Blaha L. u. 11.
szám alatti ingatlant elvonja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy az elvont vagyon hasznosítására tegyen javaslatot.
Határidı: értelem szerint

Felelıs : Ladányi Gáborné iskolaigazgató,
dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a Zene és Mővészeti Iskola elhelyezésével kapcsolatos elıterjesztésrész véleményezését.
Katona Lajos pénzügyi bizottsági elnök véleménye szerint a
Sallai úti iskola az igazgatónı véleménye szerint is csak átalakítással lenne alkalmas. Véleménye szerint a testületnek
arról kell dönteni, hogy az iskola szeptembertıl ne költözzön
, hiszen az átalakításhoz sem forrás, sem idı nincs, azonban
ki kell dolgozni, hogy az iskolaépület átalakítása a fenti
célnak megfelelıen milyen kiadással járna.
/Tótka Sándor képviselı megérkezett, a jelenlévık száma 18 fı/
Csorba Csaba jegyzı javasolta a testületnek, hogy jelenleg
csak arról döntenek, hogy a zeneiskola elhelyezésének lehetıségeit meg kell vizsgálni. Véleménye szerint meg kellene keresni a Református Egyházat is arra vonatkozóan, hogy az ingatlan átadásától tekintsen el, illetve helyette más ingatlant
fogadjon el.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a Zene és Mővészeti Iskola elhelyezési lehetıségének kivizsgálásával, a Református Egyházzal való tárgyalással bízza meg a polgármestert, illetve dolgoztassa ki a
Sallai úti iskolaépület zenei oktatáshoz megfelelı átalakításának költségeit.
A javaslattal a testület egyetértett és egyhangú szavazással,
18 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/1995./V.31./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza
a polgármestert, hogy a Városi Zene és Mővészeti Iskola elhelyezésének lehetıségeit vizsgálja
meg, folytasson tárgyalást a Református Egyházzal a Rákóczi úti iskolaépület visszaadásáról,
illetve mérje fel a Sallai úti iskolaépület átalakítási költségét.
Határidı: az 1996. évi költségvetés elıké-

szítése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Ezt követıen a testület áttért a középiskolákkal foglalkozó
határozati javaslat vitájára.
Dr. Valach Béla képviselı véleménye szerint a testület nincs
megfelelı információ birtokában ahhoz, hogy felelısségteljes
döntést tudjon hozni.
Katona Lajos pénzügyi bizottsági elnök véleménye szerint a város teherbíró képességéhez kicsit sok a 3 középiskola. Ugyanakkor nem hanyagolható el az sem, hogy ezekben az intézményekben - fıleg a mezıgazdasági iskolában - túlnyomórészt vidéki
gyerekek tanulnak. Ugyanakkor azonban ez egy adottság, amit
nem lehet figyelmen kívül hagyni. A maga részérıl egyetértett
azzal, hogy a középiskolák maradjanak önkormányzati kezelésben, de itt is alkalmazni kell a különbözı megszorító intézkedéseket.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a megyei önkormányzatnak amenynyiben a képviselı-testület az átadásról szóló döntését 1995.
június 6-áig megküldi, úgy kötelessége átvenni. Kötelessége a
megyének biztosítani azt a támogatást, ami a költségvetésben
betervezésre került, melyet az államtól megigényelhet.
Amennyiben azonban a döntés ezen idıpontig nem születik meg,
úgy késıbb már nem köteles átvenni az iskolát a megyei önkormányzat. A korábbi tárgyalások során felvetıdött az is, hogy
amennyiben az önkormányzat a középiskolákat vagyonnal együtt
átadja, majd késıbb vissza kívánja venni, úgy mi lesz a vagyonnal, a megyei önkormányzat hivatala pénzügyi csoportvezetıje elmondta, hogy erre a kérdésre csak testületi döntés
alapján tudna válaszolni, hiszen ez testületi döntést igényel.
A középiskolák megszorításával kapcsolatosan hangsúlyozta,
amennyiben a testület elfogadja azt a határozati javaslatot,
miszerint az intézményeknek minden évben kötelességük jelenti
a mindenkori hatályos oktatási törvénynek megfelelı csoportlétszámokat, úgy ez a megszorítás rájuk is vonatkozik, tehát
errıl külön döntést hozni nem kell.
Dávid István képviselı véleménye szerint a középiskolák a jövıben is meghatározók lesznek a városban, a maga részérıl nem
javasolta azok átadását.

Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint ha igazán következetes akar lenni a testület, akkor mégis el kell gondolkodni az átadáson.
Ugyanakkor egyetértett azzal, hogy a középiskolák továbbra is
maradjanak meg saját intézményként, de az oktatási törvény
elıírásainak betartására ıket is kötelezni kell.
A vita lezárásaként javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város középiskoláit továbbra is saját intézményeiként kívánja mőködtetni.

Határidı: azonnal
Csorba Csaba jegyzı kérte a testületet, hogy erısítse meg a
Pénzügyi, valamint a Kulturális Bizottság azon határozatát,
miszerint az oktatási intézmények vezetıi az 1995/96-os tanévtıl kezdıdıen minden év június 30-ig kötelesek jelenteni a
mindenkor hatályos közoktatási törvényben meghatározottak
alapján a csoportok, a tanulólétszám alakulását.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a javaslat elfogadását.
A javaslatnak megfelelıen a testület 16 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
113/1995./V.31./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
az óvodák, az általános és középiskolák vezetıit, hogy az 1995-96-os tanévtıl kezdıdıen minden év június 30-ig jelenteni kötelesek a mindenkor hatályos közoktatási törvényben szereplı

csoportlétszámok (óvodai, osztály, napközi, diákotthoni csoportlétszámok) figyelembevételével
az intézményben induló csoportok és azon belüli
tanulólétszámot, törvényességi felülvizsgálat
céljából.
Határidı: elsı alkalommal 1995. június 30,
majd pedig minden év június 30.
Felelıs : az oktatási intézmény vezetıje
4.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása, bizottsági
tagok választása

Dr. Frankó Károly polgármester a napirend tárgyalása elıtt javasolta a testületnek, hogy miután a Szervezeti és Mőködési
Szabályzathoz szervesen kapcsolódik a kirendeltséget, illetve
a Polgármesteri Hivatalt érintı elıterjesztés, ezért javasolta, hogy a napirend ennek megfelelıen kerüljön módosításra.
Kérte a testületet döntsön abban, hogy a 4. és 9.napirendet
tárgyalja-e összevontan.
A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetértett
és 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/1995./V.31./számú határozata/
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Képviselı-testület és szervei Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának módosítását,
valamint a Kormány
1023/1995./III.22./Korm. számú határozat
végrehajtásához kapcsolódó elıterjesztést
együtt tárgyalja meg.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában elmondta, a Polgármesteri Hivatal dolgozói felett a munkáltatói jogokat ugyan
a jegyzı gyakorolja, azonban a testületnek mindenképpen döntenie kell egyrészt abban, hogy a szervezeti felépítésen kíván-e
változtatni, másrészt pedig abban, hogy a létszámcsökkentéshez
kapcsolódó végkielégítési összeget biztosítja-e.

Természetesen ezek nagyon kellemetlen lépések mind érzelmi,
mind pedig emberi szempontból. A létszámcsökkentés elsısorban
a technikai dolgozókat érinti, illetve a nyugdíjba vonulók állása nem kerülne betöltésre. Ugyanakkor az intézkedés tervezet
érinti a Kirendeltséget is. A kirendeltséggel kapcsolatos elmondta, mőködésének hatékonysága nem jó, ugyanakkor éves szinten több mint 2 millió forintba kerül a fenntartása. Véleménye
szerint a kirendeltség megszőnésével a megtakarítandó pénzöszszeg valamilyen fejlesztési célra lenne fordítható az endrıdi
városrészben. Ha hosszú távon nézzük, akkor a megtakarításból
sok mindent meg lehetne oldani. El kell azt is mondani, hogy a
Kirendeltségen teljeskörő ügyintézést szinte csak a járlatok
kiállításával folyik, hiszen az anyakönyvi igazgatás esetében,
illetve szociális vagy adóügyben csak részben lehet az ügyeket
ott elintézni. Tehát érdemben megoldani szinte semmit sem lehet ott. Ugyanakkor az is tény, hogy az átlagembernek szinte
semmi dolga nincs a városházán. Azt sem szabad elfelejteni,
hogy az önkormányzat komoly támogatást nyújt a helyi autóbusz
közlekedés fenntartásához is.
Az azonban tény, hogy magát az endrıdi városházát, mint létesítményt a jövıben is fenn kell tartani, hiszen az a városrész
múltjához hozzá tartozik, csupán megfelelı feladatot kell neki
találni, olyat amely megadja az épület rangját.
Ha csak pénzügyi szempontokat nézünk, akkor el kell ismerni,
hogy itt is lehet pénzt megtakarítani. Az elızı napirend vitája során pedig úgy néz ki, hogy a testületet a pénzügyi szempontok vezérlik.
Czibulka György alpolgármester hozzászólásában hangsúlyozta,
lehet hogy pl. az anyakönyvi igazgatás nem teljeskörő, azonban
a házasságkötéseknél mindenképpen az. Szinte elképzelhetetlennek tartja, hogy az endrıdi házasulandók többször megtegyék az
oda-vissza utat az esküvı alkalmával. El kell azt is mondani,
hogy az endrıdi emberek részérıl nagyon nagy az érzelmi kötıdés a kirendeltséghez. Kérik az emberek, hogy a kirendeltség
még annak ellenére is maradjon ott, hogy az ügyintézés sokkal
hosszadalmasabb, mint a városházán.
Várfi András képviselı ı maga úgy él ebben a városban, mint
gyomaendrıdi állampolgár. Mindaddig míg a kirendeltség megszőnése felszínre nem került, addig nem is látta át igazán ezt a
kérdést. Mivel azonban endrıdi képviselı, ezért kikérte választópolgárai véleményét, és el kell mondani, hogy a kirendeltség megszüntetésének gondolata nagy ellenérzéseket váltott
ki. A maga részérıl a kirendeltség megszüntetését nem támogatta. Egyben kérte a jegyzıt, hogy gondoskodjon a kirendeltség
dolgozóinak leterheltségérıl, esetleges funkció bıvítésrıl.

A napirend fontosságára való tekintettel a kirendeltség megszüntetésének kérdésében névszerinti szavazást kért.
Hanyecz Margit képviselı szintén amellett foglalt állást,
hogy a kirendeltséget nem szabad megszüntetni. Véleménye szerint a város éppen a gyomai városrész túlköltekezése miatt került a csıd szélére. Sajnos azt tapasztalja, hogy Endrıdön
minden megszőnik, Gyomán ellenben minden megmarad.
Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét
arra, hogy csak az endrıdi mozi szőnt meg, viszont ott mőködik
az orvosi ügyelet, ott van az ügyeletes gyógyszertár ott került elhelyezésre a Családsegítı Központ, a Tőzoltóság is. Azt
sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy Gyomán él a
lakosság 2/3 része, illetve hogy a város eladósodásában nagy
szerepe volt a szennyvíztisztító bıvítésének, melyre éppen
azért volt szükség, hogy az endrıdi városrészben a hálózat
fejleszthetı legyen.
Dávid István képviselı becsapottnak érzi az endrıdi embereket.
Emlékeztette a jelenlévıket az egyesüléskori ígéretre, miszerint a két településrész közötti területen kerülnek elhelyezésre a különbözı közintézmények, többek között a városháza
is. Ezzel szemben Endrıdön mindent csak megszüntetni akarnak,
a város arculata pedig olyan, amilyen. Javasolta, hogy inkább
zárják be a képtárat, a sportcsarnokot, a fürdıt.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, megítélése szerint az
egyesüléskor egyik fél véleményét sem kérték ki, azonban az
egyesülés megtörtént, ami sok problémát hoz felszínre, viszont
ennek a városnak együtt kell megoldani a problémákat. Én mindig tiszteletben tartom az endrıdi embereket - mondta, de
azért nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyomai oldalon
is emberek élnek, nekik is vannak érzelmeik, ık is kötıdnek
dolgokhoz érzelmi alapon.
Dr. Valach Béla képviselı elképzelhetınek tartja, hogy a kirendeltség bizonyos fokú funkció zavarral küzd. Az is igaz,
hogy a technikai feltételek hiányoznak ahhoz, hogy teljes értékő ügyintézés follyon a kirendeltségen. Úgy gondolom mondta, hogy egy intézményt el lehet sorvasztani, ha elvonjuk
tıle az ügyintézési jogokat. Véleménye szerint nem feltétlenül a megszüntetés felé kell elmozdulni.
Dr. Kovács Béla tanácsnok egyetértett azzal, hogy Endrıd identitásának utolsó köldökzsinórja a kirendeltség. Az is kétségtelen, hogy az épületnek meg kell keresni a méltó feladatot.

Dr. Szendrei Éva képviselı, az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke elmondta, a bizottság véleményének kialakításakor figyelembe vette, hogy milyen ügyköröket, milyen mértékben lehet a
kirendeltségen elintézni. Egyedüli gondot a marhalevelek kiállítása jelenti. Mindezek alapján tette meg javaslatát a bizottság a testület felé. Az elızıekben történtek alapján, ha a
testület csupán pénzügyi alapon döntést tudott hozni az iskolák összevonásával kapcsolatosan, akkor véleménye szerint a
kirendeltség kérdésében is ugyan ilyen alapon kellene dönteni.
Úgy gondolom - mondta, nincs még egy olyan város, ahol kirendeltséget tartanak fenn. A takarékosságot javaslom következetesen végrehajtani.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint a napirenddel kapcsolatos véleményét mindenki kialakította már, minden képviselı
eldöntötte már hogyan fog szavazni, ezért javasolta, hogy a
testület döntsön a határozati javaslatról.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, az iskola összevonásánál valóban a racionalizálást tartotta szem
elıtt, azonban a képviselık nem csak racionális emberek, hanem
politikusak is. Ebben az ügyben azonban az emberi oldalt is
figyelembe kell venni. Ha hosszú távon nem találkozik az emberek akaratával a döntés, akkor nem éri el a testület a célját.
A kirendeltség megszüntetésével olyan régi sebeket tép fel a
testület, amely az ellentéteket szítja.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a két iskola
összevonásával éppen olyan érzelmeket sértett a testület, mint
a kirendeltség megszüntetésével, hiszen ma törölt a testület
egy iskolát. Azt kellene eldönteni, hogy a kirendeltség, mint
szimbólum a fontos, vagy a mőködés. Ha a városnak minden fillérre szüksége van, akkor ezt a megtakarítást is meg kell fogni. Nem szabad elfelejteni, hogy a szakemberek véleménye szerint sem igazán mőködıképes a kirendeltség, a létszámot pedig
a kirendeltségen tovább csökkenteni nem lehet. Ugyanakkor
szükségesnek látta elmondani azt is, hogy amennyiben a kirendeltségre, mint szimbólumra mindenképpen igényt tart az
endrıdi városrész, illetve az endrıdiség megırzése ily módon
fontos számukra, akkor az Ötv. azon lehetıségét, mely szerint
lehetıség van a településrészi önkormányzat megalakítása, ezt
kell az endrıdi embereknek megpróbálni. Ennek ésszerőségére
hívta fel a figyelmet.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, ha a testület következetesen
halad a racdionalitás útján, akkor ide tartozik a kirendeltség

kérdése is. Elmondta, a létszámcsökkentés, a racionalizálás
nem veszélyeztetheti a hivatal mőködtetését, a kötelezı feladatok ellátást. A kirendeltség megszüntetése nem veszélyezteti azt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kirendeltség létszáma tovább már nem csökkenthetı, hiszen egy szervezet ennél
kisebb létszámmal már mőködésképtelen. A házasságkötések a
továbbiakban is minden további nélkül megtarthatók. A kirendeltség feladatának növelése egyszerően lehetetlen, hiszen ennek technikai és pénzügyi háttere nincs meg. Amennyiben a testület a létszámcsökkentést végre akarja hajtani, azt csak a
kirendeltséggel együtt valósítható meg, hiszen maga a hivatal
létszáma ismerve a feladatokat tovább már nem csökkenthetı.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elıször is
javasolta a testületnek, hogy a kirendeltség megszüntetése vonatkozásában javasolta, elıször arról döntsenek, névszerinti
szavazást tartanak-e.
A Képviselı-testület a névszerinti szavazással egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének megszüntetése
tárgyában névszerinti szavazást rendel el.
határidı: azonnal
Ezt követıen Dr. Frankó Károly polgármester felhívta a testület figyelmét arra, miszerint a döntés meghozatalához minısített többségő szavazásra van szükség.
Javasolta a testületnek, hogy a elıször az Ügyrendi és Jogi
Bizottság határozati javaslatáról döntsenek, miszerint a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségét 1995.
december 31. napjával megszünteti.
Balázs Imre - nem, Bátori Gyula - nem, Czibulka György -nem,
Dávid István - nem, dr. Frankó Károly - igen, Garai János igen, Hangya Lajosné - nem, Hanyecz Margit - nem, Katona Lajos
- tartózkodott, dr. Kovács Béla - tartózkodott, Kovács Kálmán
- tartózkodott, Knapcsek Béla - nem, Nagy Pál - nem, R. Nagy
János - tartózkodott, dr. Szendrei Éva - igen, Tótka Sándor nem, dr. Valach Béla - nem, Várfi András - nem.

A szavazás alapján a polgármester az alábbiakat állapította
meg.
A Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének megszüntetését támogatta 3 képviselı, ellenezte 11 képviselı, és 4 képviselı tartózkodott a szavazástól /a tartózkodást a szavazás eredményének megállapítása során nem szavazatnak kell tekinteni/.
A fentiek alapján kihirdette a következı határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/1995./V.31./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségét nem szünteti
meg, azt a továbbiakban is fenntartja.
határidı: azonnal
A határozat meghozatala után Dr. Frankó
javasolta az elıterjesztés másik részét
tan a Polgármesteri Hivatal létszámának
részt. Az elıterjesztés kiegészítésére,
Csorba Csaba jegyzıt.

Károly polgármester
is megvitatni, konkrécsökkentésére irányuló
indokolására felkérte

Csorba Csaba jegyzı elmondta, a hivatalhoz tatozik a technikai állomány is, akik jelentıs részt az önkormányzat intézményei részére végeznek munkát. Hangsúlyozta, a hivatal dolgozói
felett a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja, azonban miután a költségvetésbe a létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadások nem kerültek tervezésre, így a ehhez szükséges fedezet
biztosításáról a testület dönt. Elmondta, hogy eredeti javaslata alapján a létszámcsökkentésre 1995. június 30. napjával
került volna sor, azonban a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az elıterjesztésben úgy szerepel, hogy a végkielégítés
összege már az 1996. évi költségvetést terhelje. A Pénzügyi
Bizottság azt javasolta, hogy ezen összeget a testület a jövı
évi költségvetésébıl biztosítsa.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönve a rövid kiegészítést javasolta a testületnek, hogy az elıterjesztést fogadja
el.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve, 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/1995./V.31./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1023/1995/III.22./Korm. határozatban meghatározott létszámcsökkentés részbeni teljesítéseként
6 fı technikai létszám csökkentését tudomásul
veszi.
A létszámcsökkentést úgy kell végrehajtani,
hogy a létszámcsökkentésben érintett dolgozók
utolsó munkában töltött napja /figyelembe véve
a felmentési idıt is/ 1995. december 31-e legyen.
A végkielégítés összegét a Képviselı-testület
az 1996. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı: 1995. december 31., illetve az 1996.
évi költségvetés készítése
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı, valamint dr.
Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte az elıterjesztı bizottságok elnökeit, hogy amennyiben a SZMSZ felülvizsgálatával
kapcsolatosan van szóbeli kiegészíteni valójuk, úgy tegyék
meg.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke elmondta, a SZMSZ tervezetet az elsı fordulóban történı megvitatása
során a képviselı-testület alkalmasnak tartotta további bizottsági véleményeztetésre. Az eltelt idıszak alatt a tervezet kifüggesztésre került a Hivatal hirdetıtábláján, illetve a
bizottságok is megvitatták az elmúlt üléseken.
A tervezettel kapcsolatban újabb módosító javaslat, vélemény
észrevétel nem érkezett, ezért az Ügyrendi és Jogi bizottság a
SZMSZ tervezetet rendeletté történı megalkotásra alkalmasnak
tartja.
A SZMSZ mellékleteinek áttekintése során a bizottság javaslatot tett arra, hogy az 5. sz. mellékletben, amely a- Képviselı-testület egyes hatáskörei gyakorlásának átruházását szabályozza -a városi Könyvtár SZMSZ-nek a jóváhagyása a Kulturális
bizottság hatáskörébıl kerüljön vissza a képviselı-testület
hatáskörébe, tekintettel arra, hogy más intézmények SZMSZ-ét a
képviselı-testület hagyja jóvá.
Hangya Lajosné a Szociális bizottság elnöke az elıterjesztést

annyiban kívánat kiegészíteni, miszerint a Szociális és a
Pénzügyi Bizottság összevont ülésén felkérte Knapcsek Béla
képviselı urat, hogy a Pénzügyi Bizottságból jöjjön át a Szociális Bizottságba, mivel Czibulka György alpolgármesterré választásával a Szociális Bizottság tagjainak száma négy fıvel
csökkent. Ezen kívül felkérte Garai Jánosné körzeti védınıt,
hogy a bizottsági munka szakszerőségének növelése érdekében a
szociális jellegő döntések megalapozásához nem képviselı bizottsági tagként vegyen részt a bizottság munkájában.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a mind a Knapcsek Béla,
mind pedig Garai Jánosné Szociális bizottsági tagságba történı
beválasztásukra tett javaslatát erısítsék meg.

A képviselı-testület a bizottsági tagságra tett javaslattal 16
fı igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett egyetértett.
Csorba Csaba jegyzı egyetértett az Ügyrendi és Jogi bizottság
azon javaslatával miszerint a Városi Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása kerüljön vissza a képviselı-testület hatáskörébe.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje el kívánta mondani,
hogy a nem képviselı tag bizottsági tagságért járó tiszteletdíj kifizetésére jelenleg nincs pénzügyi fedezet.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint ezen nem múlhat a Szociális Bizottság munkája. A Pénzügyi Bizottságnak meg kell keresni a forrást a tiszteletdíj fedezésére.
Miután több észrevétel, vélemény, javaslat a tervezettel kapcsolatban nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester
felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 18 fı igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1995./..../KT. számú rendeletét
A Képviselı-testület és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló többször módosított 7/1991./IX.19./KT. sz. rendeletének
módosításáról

5./

A 24/1993./IX.23./Kt. számú rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket mondják el
véleményüket a beterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke a maga
részérıl a rendelet-tervezet 4. § - " A támogatással megszerzett ingatlanra" megfogalmazott intézkedést túl szüknek tartotta, mert véleménye szerint nem biztos, hogy csak olyan ingatlanra kér valaki támogatást, amelyet a támogatott összegbıl
vásárol meg, hanem már meglévı ingatlanra is kérhet, de arra a
jelenlegi megfogalmazás szerint a jelzálogjogot nem lehet bejegyeztetni.
A maga részérıl javasolta a 4. § úgy módosítani, miszerint "
Arra az ingatlanra melyre a támogatást igénybe vették a viszszatérítendı támogatás visszafizetéséig és az önkormányzati
kedvezménynek a 2. § /3/ /5/ bekezdésében meghatározott idıpontig az elidegenítési tilalmat és a jelzálogjogot be kell
jegyeztetni."
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy amennyiben az egyetértenek a bizottsági elnök által tett
módosító javaslattal miszerint " Arra az ingatlanra melyre a
támogatást igénybe vették a visszatérítendı támogatás visszafizetéséig és az önkormányzati kedvezménynek a 2. § /3/ /5/
bekezdésében meghatározott idıpontig az elidegenítési tilalmat és a jelzálogjogot be kell jegyeztetni.", úgy fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslattal egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - egyetértett.
Ezt követıen a polgármester kérte, hogy az elhangzott módosítás figyelembevételével alkossák meg Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 24/1993./IX.23./Kt. számú rendeletének módosító rendeletét. Felhívta a képviselı-testület
figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 18 fı igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

17/1995./....../KT. számú rendeletét
Az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati
támogatásról szóló 24/1993./IX.23./KT. számú
rendelet módosításáról
6./

A 19/1994./IX.13./KT. számú rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a rendelet-tervezettel
kapcsolatos véleményeket.
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés kiegészítéseként elmondta, ez a rendelet tulajdonképpen azon a szolgáltatások díjételeinek a megállapítására vonatkozik, amelyeket az oktatási
tv. alapján nem kötelezıen lát el az oktatási intézmény.
Ezt a rendelet kell alkalmazni a középiskolákban, az általános
iskolákban ezen belül is a Zene és Mővészeti iskolában.
A rendelet hatását igazán egy év múlva lehet majd lemérni, hiszen vannak benne olyan költségszámítások amelyek gyakorlati
végrehajtására túl sok tapasztalattal jelenleg nem rendelkezünk.
Miután további észrevétel, vélemény a rendelet-tervezettel
kapcsolatban nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására, egyben
felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 17 fı igen szavazattal, 1 fı ellen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1995./..../Kt. számú rendeletét
A térítési díj és tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló
19/1994./IX.13./KT. számú rendelet módosításáról
7./

Gyomaendrıd Város szociális koncepciója
Gyomaendrıd Város szociális intézményhálózatának áttekintése

Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.

Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke elmondta, kétségtelen
tény, hogy a szociális szférához tartozó intézmények helyzete
is legalább akkora figyelmet érdemel, mint amekkorát az oktatás ügyére fordítottunk. Azonban be kell látni azt , hogy két
szinte hasonló mérető intézményrendszer áttekintése egyszerre
nem lehetséges, ezért megbocsátható, hogy ezt az anyagot nem
sikerült úgy kidolgozni mint a város oktatási koncepcióját.
Annál is inkább, mivel az elkövetkezı idıszakban olyan törvényi változások fognak bekövetkezni, amelyek alapvetıen érinteni fogják a szociális ellátó rendszereket, és nem fogják érintetlenül hagyni az önkormányzat lehetıségeit.
Az elıterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat mindenképpen jó arra, hogy némileg javítsunk a jelenlegi helyzeten,
de a törvényi változások után feltétlenül szükség lesz az intézmény rendszernek az alapos áttekintésére.
A maga és a pénzügyi bizottság részérıl a beterjesztett koncepciót elfogadásra javasolta.
Dr. Frankó Károly polgármester figyelemre méltónak tartotta az
egyes intézményegységekben egy-egy ellátottra jutó önkormányzati támogatás összegének különbségét.
Ezek közül is figyelemre méltó, hogy Nagylaposon az egy ellátottra jutó önkormányzati támogatás 14.034. forint. Véleménye
szerint biztos volna megoldás arra, hogyan lehetne ezt az öszszeget csökkenteni, egy kicsit olcsóbban mőködtetni ezt az intézmény, úgy hogy azért az igényeknek továbbra is megfeleljen.
Nem biztos, hogy szükség van egy fı állású vezetıt alkalmazni
és lehet, hogy egy rövidített nyitva tartás is javítana a jelenlegi helyzeten.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl egyetértett a polgármester úr által elmondottakkal.
Véleménye szerint az összes szociális intézményre vonatkozóan
felül kellene vizsgálni a szociális étkeztetést igénylık jogosultságát.
Hangya Lajosné a Szociális bizottság elnöke a határozati javaslat pontjai közül kiemelkedıen fontosnak tartotta a 3. pontot, mert az Idısek Gondozóházának Idısek Otthonává történı
átminısítéssel lényegesen megnı a normatív támogatás összege.
Jelenleg a Gondozóházban az egy fıre esı normatív támogatás
összege 84.000 forint, míg az Idısek Otthonában a normatív támogatás összege 187.000 forint. Attól eltekintve, hogy az átminısítéssel az idıseknek magasabb térítési díjat kell fizetni
/ az Idısek Otthonában 80%-ot, az Idısek Gondozóházában 60 %
/ezzel a kettıs bevételi többlettel mintegy 2 millió forinttal

csökkenthetık a szociális intézményekre fordítandó kiadások.
A határozati javaslat 1. pontjához kapcsolódóan elmondta, hogy
a házi gondozói körzet számának emelésére azért került sor az
elmúlt évben, mert úgy gondolták, hogy az idıs emberek ezt
igényelni fogják, annál is inkább mert túl nagy volt a sorbaállás az Idısek Otthonába történı felvételre. Sajnos azonban
az igénylések nem az elképzelések szerint alakultak, így szükségessé válik a házi gondozói körzetek számának 2-vel történı
csökkentése.
A 6. ponttal kapcsolatban az volt a véleménye, hogy talán az
ebben megfogalmazottak azok, amelyek leginkább vitathatók a
képviselı-testület elıtt.
Lényegében itt arról van szó, hogy ennek a rendelet kiegészítésnek az elfogadásával az intézmény némileg kedvezıbb helyzetbe kerülne, mivel jelenleg a gondozottak közül nagyon sokan
nem fizetik meg az intézményi térítési díjat. Természetesen ez
nem jelentené azt, hogy a szociálisan ténylegesen rászoruló
nem részesülne ellátásban, de ebben a mai szőkös gazdasági
helyzetben szükségesnek látszik ennek a bevezetése.
Balog Károlyné az Intézményirányító csoport vezetıje a Hanyecz
Margit képviselı asszony szociális étkeztetéssel kapcsolatosan
elmondott véleményéhez annyit kívánt hozzáfőzni, hogy a Szociális bizottság korábban már tárgyalt arról hogyan lehetne
csökkenteni a szociális étkeztetést.
Véleménye szerint inkább örülni kellene annak, hogy csak ennyi
a szociális étkeztetésben részesülık száma, mert ez még sokkal
több lehetne abban az esetben ha a jövedelempótló támogatásban
részesülık is igényelnék ezt az ellátást, mivel a szociális
törvény alapján szinte kivétel nélkül jogosultak lennének erre.
Miután a Képviselı-testület részérıl további vélemény, észrevétel nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester javaslatot tett a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 17 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/1995./V.31./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete módosítja a
Városi Gondozási Központ SZMSZ-ben a házi gondozói
körzetek számát 2-vel, azaz 9 körzetrıl 7-re.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. július
01-tıl két létszámot zárol az intézménytıl.

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Idısek Gondozóházát 1995. július 01-tıl Idısek Otthonává minısíti, és utasítja a jegyzıt a Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítására.

4./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a szociális étkeztetést igénylık jogosultságát.

5./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Városi Gondozási Központ vezetıjét a 2/1994./01.30./
Népjóléti Minisztériumi rendelet betartására, melyrıl 1995. július 01-ig jelentést köteles tenni.

6./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
jegyzıt a Személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 9/1994./III.17./KT. sz. rendelet
14. §-át a következı bekezdéssel egészítse ki.
14. § /6/ bekezdése:
A városi Gondozási Központtól szakosított ellátást igénylı soronkívüliséget
élvez, ha vállalja a mindenkori intézményi
térítési díj megfizetését, illetve ha egyszeri felajánlást tesz az intézmény javára.
Határidı:1-3 pont
1995. június 30.
4 pont 1995. június 30.
5 pont 1995. június 30.
6 pont 1995. május 31.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester,
Csorba Csaba jegyzı
Városi Gondozási Központ vezetıje

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
kérte a tisztelt képviselıket a határozati javaslat 6. pontjának végrehajtásaként beterjesztett rendelet tervezetet alkossa
meg.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 fı igen - szavazattal
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/1995./...../KT. számú rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó
10/1995./IV.04./KT. számú
7/1995./III.02./KT. számú
22/1994./XI.28./KT. számú
9/1994./III.17./KT. számú
8./

szociális ellátásokról szóló
rendelettel módosított,
rendelettel módosított,
rendelettel módosított,
rendelet módosításáról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 9/1994./III.17./Kt.számú rendelet kiegészítése

Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba
jegyzı úrnak.
Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés ismertetéseként elmondta,
a Városi Gondozási Központnál végzett pénzügyi ellenırzés során merült fel az a javaslat, hogy az ellátásokért fizetendı
személyi térítési díjak befizetésének idıpontjait szabályozni
kellene az önkormányzat szociális rendeletében. Ezáltal a Gondozási Központ hamarabb jutna az ebbıl származó bevételhez.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje szerint célszerő
lenne a beterjesztett rendelet tervezetet egy átmeneti rendelkezéssel kiegészíteni, melyben a képviselı-testület felhatalmazza az intézmény vezetıjét arra, hogy e rendelet hatálybalépésnek hónapjára esedékes személyi térítési díj összegének kifizetésre három havi részletfizetési kedvezményt nyújtson a
gondozottak részére, figyelembe véve a gondozott szociális körülményeit.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
csoportvezetı által elmondottakkal, javasolta a beterjesztett

rendelet tervezetet annyiban módosítani miszerint, a rendelet
-tervezet 2. § Átmenti rendelkezés:
" A Városi Gondozási Központ vezetıje az 1995. június hóra
esedékes személyi térítési díj összegének megfizetésére három
havi részletfizetési kedvezményt biztosít a gondozottak számára legkésıbb 1995. szeptember 30-ig történı befizetéssel."
Értelem szerint a rendelet-tervezet 2. §-a 3. §-ra változik.
Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek a az elhangzott módosítással, úgy annak figyelembevételével alkossák
meg rendelete. Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.

A képviselı-testület a rendelet-tervezet módosítására tett javaslattal egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal egyetértett és
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/1995./..../KT. számú rendeletét
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./KT. számú rendelet kiegészítésérıl
9./

Gyomaendrıd Város sportkoncepciójának tervezete

Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
A Városi sportcsarnok vezetıjétıl a sportcsarnok nyitva tartási idejérıl érdeklıdıtt.
Babos Lászlóné a sportcsarnok vezetıje elmondta, hogy általában igény szerint van a nyitva tartás. Az iskolai testnevelési
óra kezdése elıtt egy órával történik a nyitás és a szabadidısport határozza meg a zárás idejét.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök észrevétele az volt, hogy a
felsorolt szakosztályok közül csak a Sakk szakosztálynál szerepel tagdíjból származó bevétel. A többi szakosztálynál nincs
tagdíj fizetés?
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint mivel a város szőkös gazdasági helyzete miatt nincs lehetıség ebben az
évben plusz támogatás nyújtani a sportegyesületek részére, illetve a városban mőködı két labdarugó csapat erre az évre igényelt önkormányzati támogatás helyett mindössze 1-1.000.000
forint önkormányzati támogatásra volt lehetıség, ésszerőnek

látszana a két labdarugó csapatot felkérni az egyesülésre.
Dávid István képviselı véleménye szerint felül kellene bírálni a két labdarugó szakosztály mőködését. A két csapat között
annyi a különbség, hogy míg az endrıdi csapatban helybéliek a
játékosok, addig a gyomai csapatban más városokból való sportolók a játszanak nem kevés anyagi ellenszolgáltatás fejében.
A maga részérıl ezzel nem ért egyet.
Ezen kívül nem ért egyet azzal sem, hogy ilyen minısítésben
lévı szakosztályban fı állásban foglalkoztatnak több személyt
is. Véleménye szerint túl sok az az összeg amit ilyen célra
kifizetünk. Ha az önkormányzatnak joga volt bele szólni a finanszírozásba, akkor legyen joga ahhoz, hogy számon kérje annak felhasználását.
Várfi András bizottsági elnök véleménye szerint a sport nagyon
fontos a város életében, nagyon fontos, hogy a felnövı ifjúság
egészségesen éljen és megfelelı sportolási lehetıségeket biztosítsunk számukra. A két labdarugó csapat esetleges egyesülésre való felkérést nem tartotta annyira fontosnak, hogy most
ezt a képviselı-testület kezdeményezze. Véleménye szerint a
differenciáltan az eredmény függvényében nyújtott támogatás
megoldaná azokat a problémákat amelyeket az elıbbiekben Dávid
István képviselı úr felvetett.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl ott látja a
gyomai labdarugó csapat hátrányát, hogy nincs olyan szponzor
aki igazán támogatná İket. Ezzel szemben az endrıdi labdarugó
csapatot szponzorálja egy vállalkozó, amely nyilván való, hogy
ösztönzıleg hat a teljesítményre is.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a városban mőködı
szakosztályok közül feltétlenül elismeréssel és tisztelettel
kell szólnunk azokról az eredményekrıl amelyeket a Judo szakosztály ért el az elmúlt idıszakban. Elismerés jár ezért nem
csak az oda járó gyerekeknek, hanem az edzıknek is akik hihetetlen lelkesedéssel foglalkoznak velük.
Ezt a felfejlıdıben lévı sportágat mindenképpen érdemes támogatni.
Hanyecz Margit képviselı csatlakozott az elızıekben felszólaló
Valach képviselı úr azon felvetéséhez, hogy ténylegesen van e
tagdíj fizetés az egyes szakosztályoknál.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke a képviselı társak
felvetésével kapcsolatosan elmondta, hogy tudomása szerint
minden szakosztálynál van tagdíj fizetés. Sajnálatos, hogy az

elıterjesztésben nem azonos elvek szerint kerültek a szakosztályok bemutatásra. Gyakorlatilag január-március hónapokban a
tagdíjból származó bevételekbıl tartották fent magukat a szakosztályok.
A kulturális bizottság ülésén a sportkoncepció tárgyalása során elhangzott, hogy a jövıre vonatkozóan a ki kellene dolgozni a támogatás és a pénzelosztás rendszerét.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, sajnálatos módon az
újságból értesült arról, hogy megszőnik a Röplabda szakosztály
a városban mert nincs pénzük a további mőködésre. Pedig ennek
a szakosztálynak is hagyományai vannak a városban, hiszen évek
óta mőködik. Nem igazán érti, hogy a szakosztály vezetıje miért nem fordult hozzá segítségért, miért nem jelezte, hogy ekkora bajban vannak.
Valami megoldást mégis találni kellene az utánpótlás megmentésére. Kérte a képviselı-testületet, hogy hatalmazza fel a
sportcsarnok vezetıjét arra, hogy legalább az utánpótlásnak
térítésmentesen biztosíthassa a sportcsarnokot az edzésekre.
Garai János képviselı elmondta, tekintettel arra, hogy Károlyi
Antal a Spartacus Testnevelési Kör elnöke a meghívás ellenére,
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, ezért felkérte,
hogy tájékoztassa a tisztelt képviselıket arról, miszerint
1995. január 1-tıl lett a GYSTK vezetıje. Ennek a pozíciónak
az átvételével 350.000 Ft hiányt örökölt 1994 évrıl, melyet
1995. félévre kapott önkormányzati támogatásból sikerült a
sportkörnek kigazdálkodnia.
Az év elején a sportkörhöz tartozó valamennyi szakosztály felállította az igényeit, amelyet behatárolt a pénzügyi lehetıség, a kapott támogatásból saját maguknak kellett gazdálkodni.
Ebbıl a támogatásból kell fedezniük a terembérleti díjat, az
utaztatást, és az esetleges étkeztetést.
Sajnos a röplabda szakosztály idı elıtt elköltötte a kapott
támogatást, így az ı pénzügyi kerete kimerült.
Ami a szakosztályok eredményességét illeti valóban említést
érdemel a Judo szakosztály amely igen szép eredményeket ért el
az utóbbi idıben.
A két labdarugó csapat teljesítményérıl sajnos nem lehet ilyen
elismeréssel szólni.
Babos Lászlóné a sportcsarnok vezetıje a polgármester úr által
elmondottakhoz annyit kívánt hozzászólni, hogy a röplabda csapatnál a legfıbb gond az, hogy nem tudják az edzıt fizetni és
az pénz nélkül nem dolgozik.
A következıkben az volt a kérdése, hogy a sportcsarnok esetében a belépı díjakat és a teremhasználati díjat a képviselı-

testület határozza-e meg, vagy a vezetı hatáskörébe tartozik?
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, mivel
részben önálló intézményrıl van szó ezért a intézmény vezetıje
jogosult ezeket a díjakat megállapítani. Mivel az intézmény
költségvetését a képviselı-testület határozza meg, ezért jóváhagyás végett mindenképpen célszerő a képviselı-testület elé
beterjeszteni.
R. Nagy János bizottsági elnök a maga részérıl nem értett
egyet a határozati javaslatban megfogalmazott " differenciált
támogatással" ,feltétlen szükségesnek tartja a támogatás elosztását segítı mutatók kidolgozását. Ne csak az eredmény, hanem a létszám és egyéb szempontok figyelembevételével. Külön
meghatározva a diáksportra, a sportkörre és a két labdarugó
csapatra vonatkozóan.
Dr.Valach Béla bizottsági elnök nem igazán értett egyet azzal,
hogy kihagyják a differenciálást mert ezzel megszőnik a motiváció, pedig a sportnak az egyik motivációja éppen a helyezés.
Dávid István képviselı felvetése az volt, hogy miért köteles
az önkormányzat egy olyan labdarugó csapatot támogatni, amelyik önmagára vállalta, hogy önálló szakosztály, és önmagukat
finanszírozzák, ráadásul még a város nevét sem viselik, csak a
gyomai telelpülésrészét.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint sokféle szempont szerint lehetne vitatni ezt a témát, de mivel erre az évre már úgy is eldılt a sportra fordított támogatások összege,
illetve, ebben az évben plusz támogatásra nincs lehetıség. Az,
hogy a jövı évre mennyi támogatást tudunk nyújtani azon korai
még vitatkozni.
A maga részérıl a beterjesztett határozati javaslatot annyiban
javasolta módosítani, miszerint a képviselı-testület a két
labdarugó csapatnak nem differenciált, míg a sportkörnek és a
sportegyesületeknek differenciált támogatást nyújt 1996. évben.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként kérte a
tisztelt képviselıket, hogy elsıként a Katona képviselı úr által tett módosító javaslatról döntsenek, miszerint a képviselı-testület a két labdarugó csapatnak nem differenciált, míg a
sportkörnek és a sportegyesületeknek differenciált támogatás
nyújt 1996. évben.
A képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangúlag - 18 fı

igen szavazattal elfogadta.
Ezt követıen a polgármester kérte, hogy az elfogadott módosító
javaslat figyelembevételével a beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/1995./V.31 /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem csökkenti a sportra fordított támogatást, de 1995. évben plussz támogatást nem
tud nyújt a sportkörnek és a sportegyesületeknek.
A képviselı-testület a két labdarugó
csapatnak nem differenciált, míg a sportkörnek és a sportegyesületeknek differenciált támogatást nyújt 1996., évben.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy készítse elı a pályák vállalkozásban történı kiadását 1996. évtıl.
Határidı: 1995. október 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
10./ Bölcsıde gazdaságosabb mőködtetése
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Szociális és Egészségügyi bizottság elnökét röviden ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, a
Szociális bizottság több alkalommal áttekintette és megvitatta
a bölcsıde helyzetét. Megvizsgálták a gazdaságosabb üzemeltetéssel kapcsolatos lehetıségeket, megpróbáltak olyan költségcsökkentı lehetıségeket kidolgozni, amelyek csökkenthetnék az
önkormányzatot terhelı mőködési kiadásokat, illetve a jelenlegi intézményi bevételt növelhetnék.
Ilyen lehetıség lehet a bölcsıde napi nyitva tartásának 2 órával történı csökkentése, amelyet remélhetıleg a szülık el tudnak fogadni. Nyáron 3 hétig tartana zárva, illetve télen az
iskolai téli szünettel egyidıben 2 hétig lenne zárva az intézmény.

A bizottság véleménye szerint az intézmény bevételének növelése az intézményfenntartási támogatás bevezetésével lenne elérhetı. A bölcsıde vezetıjével történı egyeztetés után úgy gondolták, hogy szeptember 1-tıl egységesen 100.- Ft
intézményfenntartási támogatást vezetnének be. Amennyiben a
szülı ezt nem tudja megfizetni, úgy lehetıség lenne arra, hogy
egyéni elbírálás alapján a bizottság mérsékelje az
intézményfenntartási támogatást.
Ezen kívül a bizottság áttekintette az esetleges vállalkozásban történı mőködtetést is, amely egyáltalán nem látszik kivitelezhetınek.
Felmerült még az a lehetıség, hogy az intézmény egy részét le
lehetne zárni és ott az önkormányzat óvodai csoportot helyezhetne el, melynek csak akkor volna értelme, ha ezáltal óvodai
épület szabadulna fel. Ezt a lehetıséget bıvebben is kifogja
dolgozni a bizottság.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a bizottság elnökének a szóbeli kiegészítését, majd kérte a további észrevételeket, véleményeket.
Miután a képviselık részérıl vélemény nem hangzott el a polgármester javasolta a beterjesztést szerinti határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a határozati javaslatot - 18 fı igen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/1995./V.31./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a
Bölcsıde nyitva tartásának módosítását reggel 7-tıl
délután 17 óráig, és az évi többszöri maximum 4 hetes szünetet.
Határidı: 1995. szeptember 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bölcsıde vezetıje

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. szeptember 1-tıl bevezeti az intézményfenntartási támogatást napi 100.-Ft összegben.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy tekintse át az anyagi hozzájáru-

lás mérséklésének lehetıségét, és ha szükséges készítse elı az egyes pénzbeli ellátásokról szóló többször módosított
16/1993./V.20./KT. számú rendeletet.
Határidı; 1995. augusztus 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı
3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy részletesen dolgozza ki a
bölcsıdébe áthelyezhetı óvodai csoportok lehetıségét.
Határidı: 1995. július 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

11./ Szeméttelep üzemeltetésének áttekintése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a
szeméttelep üzemelésével kapcsolatosan İ nyújtott be panaszt
az önkormányzathoz. Több alkalommal keresték fel az állampolgárok és vitték ki a helyszínre, hogy személyesen gyızıdjön
meg arról, hogy a szeméttelep üzemeltetıje milyen módon kezeli
a szemetet. A telep közepén egy "dombba" tolják össze a szemetet és a szeles idıben a szél a telep szomszédságában lévı
földeket telehordja könnyő hulladékkal.
Azóta a helyzet annyiban változott, hogy üzemeltetı a dombot
megszüntette, a szemetet lekotorta a gödörbe.
Véleménye szerint a sajtó útján fel lehetne kérni a lakosságot
is, hogy lehetıség szerint válogassák meg a hulladékot amit a
telepre kivisznek. Igaz, hogy a telepre szerves trágyát lerakni tilos, de a kerti hulladékot fel lehetne használni a szemét
takarására.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint amennyiben
a telep üzemeltetıje a szeméttelep üzemeltetésére és a szemét
kezelésére vonatkozó jogszabályokat, elıírásokat betartja, úgy
különösebb kifogás nem érheti a munkáját.
Azoknak a hiányosságoknak a rendezése, amelyek az elıterjesztésben is fellettek sorolva, mind anyagiakat igénylı munkálatok, tehát ezek elvégzéséhez a képviselı-testületnek pénzügyi
fedezetet kell biztosítani.
Ezen kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a

telep befogadásának kapacitása elıbb utóbb ki fog merülni és
szükséges lesz megkezdeni egy új telep kijelölésének és kialakításának a munkálatait.
Dr. Frankó Károly polgármester a témával kapcsolatosan elmondta, hogy a közeljövıben tárgyalásokat fog kezdeményezni a környezı települések polgármestereivel egy közösen építendı szemét megsemmisítıvel kapcsolatban.
Miután több vélemény, észrevétel nem hangzott el a polgármester javaslatot tett a határozati javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot - 18 fı igen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/1995./V.31./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Szeméttelep üzemeltetıjét, hogy
1995. június 15-ig kezelési és ártalmatlanítási feladatkörébıl adódó hiányosságokat
szüntesse meg és írásban közölje a tulajdonossal a telep befogadó kapacitásának
várható kimerülési idıpontját.
Határidı: 1995. július 15.
Felelıs: Nagy Pál ügyvezetı igazgató

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
polgármestert, hogy a szeméttelep üzemelési engedélyének megszerzését biztosító fásítási, / külön
költség felmerülése nélkül / figyelıkutak Környezetvédelmi hatóság általi átvételét 1995. november 15ig, valamint kerítés és burkolt út készítéséhez
szükséges pénzügyi fedezetet az 1996. évi költségvetésben biztosítson.
Határidı: 1996. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
polgármestert, hogy tárja fel annak lehetıségét a
környezı Önkormányzatoknál, hogy egy késıbbi idıpontban közös szeméttelep megvalósítására van -e lehetıség.

Határidı: 1995. december 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
12./ Temetık üzemelési körülményeinek áttekintése
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, személyes tapasztalata az, hogy sok pozítiv változás következett be a gyomai településrészi köztemetı üzemeltetésében. A temetı területe
tiszta, rendezett a szemétgyőjtés megoldott.
Az elıterjesztésben feltüntetett hiányosságok valóban igazak.
Hiányzik a sírhelysorokat, parcellákat jelölı tábla, kevés
ülıpad van elhelyezve. A maga részérıl további hiányosságnak
tartotta, hogy túl kevés a fa a temetı területén. Véleménye
szerint kezdeményezni kellene - a városi kertésszel elızetesen
véleményeztetve -, hogy a hozzátartozók emlékfákat ültethessenek az elhunytak emlékére.
Hanyecz Margit képviselı kifogásolta, hogy az endrıdi köztemetı bejárata mellett lévı romos épület a mai napig nem került
lebontásra. A tulajdonost fel kellene szólítani a rom eltakarítására.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Polgármesteri Hivatal mőszaki csoportjának vezetıjét, hogy tegye meg a megfelelı
intézkedéseket a képviselı asszony által felvetett probléma
megoldására.
Dávid István képviselı véleménye szerint a köztemetık burkolt
útjainak állapot romlásához nagymértékben hozzájárul az, hogy
a temetıkben dolgozó sírkı készítı kisiparosok nagy terhekkel
közlekednek rajta. Mivel ezeket az utakat nem ilyen célra készítették, mindenképpen szükségesnek tartaná, hogy a
Gyomaszolg Kft. tárgyalásokat folyatatna ezekkel a kisiparosokkal az utak további romlásának elkerülése érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester a téma lezárásaként kérte a
tisztelt képvelıket, hogy amennyiben egyetértenek a beterjesztett határozati javaslattal, úgy fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete

122/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a köztemetık állapotáról szóló beszámolót
elfogadja, egyben utasítja a Gyomaszolg
Kft. -t mint kezelıt a kezelıi hibából
adódó hiányosságokat 1995. június 30-ig
szüntesse meg.
Határidı: 1995. június 30.
Felelıs: Nagy Pál ügyvezetı igazgató
13./ Bejelentések
Az 1995. évi energiaáremelés részleges kompenzációja
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek az
elıterjesztés elfogadását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést egyhangúlag, vita nélkül - 18 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/1995./V.31./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az energiaárváltozás kompenzálására biztosított 2.717.196 Ft állami támogatásból az
Ipari Iskola kihelyezett tagozata miatt
48.430 Ft-ot a dévaványai önkormányzatnak
átad, 2.668.766 Ft-ot tartalékba helyez.
A képviselı-testület a differenciált
felosztásról a Pénzügyi
Bizottság elıterjesztése alapján az elsı félévi
pénzügyi információk alapján dönt.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a változás miatt az 1995. évi
költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
1./ Határidı: a költségvetési rendelet módosítására
1995. július 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

2./ Határidı: a tartalék felosztás elıterjesztésére
1995. augusztus 31.
Felelıs: Katona Lajos Pü. bizottság elnöke
Az 1995. évi intézményfinanszírozás helyzete
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívta a figyelmet
arra, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottak nem azt
jelentik, hogy attól az önkormányzat eltud tekinteni. Az intézményeknek az idıarányostól eltérı túlfinanszírozást ki kell
gazdálkodniuk ez év végéig. Gyakorlatilag ez az intézkedés határidı módosítást jelent.
Miután több vélemény, észrevétel nem hangzott el a polgármester kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - a
javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az intézmények elsı félévi finanszírozásáról szóló 34/1995./II.28./számú határozatát - az intézmények kérelmét és indokait
figyelembevéve - visszavonja.

A képviselı-testület felhívja az intézmények figyelmét, hogy az 1995. évi
költségvetési rendeletben biztosított, és
az elsı félévben az idıarányostól eltérı
túlfinanszírozást 1995. év végéig gazdálkodják ki, mert többlet támogatási igényt
nem lesz mód kielégíteni.
A képviselı-testület utasítja a Pénzügyi bizottságot, hogy az intézmények finanszírozási helyzetét negyedévenként tekintse át, tapasztalatait terjessze a testület elé.
Határidı: 1995. július 15, október 15., december

10., dec. 31.
Felelıs: Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnöke
illetve valamennyi önkormányzati intézmény
vezetıje
Munkáltatói lakásvásárlási támogatás megszüntetésének elszámolása
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
pénzügyi bizottság által beterjesztett javaslattal, kérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül - 18 fı igen
szavazattal - az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a munkáltatói lakásvásárlási támogatás
megszüntetése miatt a támogatás visszafizetésébıl származó bevételt 1995. évben
tartalékba helyezi. A tartalékba helyezés
összegét 879.000.-Ft-ban határozza meg.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetés változása miatt
az 1995. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1995. július 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Fogászati rendelı felújítása és a beruházás végrehajtásának
áttekintése
Dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában elmondta, hogy
dr. Valach Béla képviselı úr személyében érintett e téma tárgyalásában, így az önkormányzati tv. 14. § /2/ bekezdése értelmében kizárható a döntéshozatalból.

A képviselı-testület a képviselı úr kizárásáról nem foglalt
állást.

Miután jelen pillanatban bizonytalan, hogy az egészségügyben
ezen belül is a fogászati ellátásban bekövetkezı privatizáció
miatt hogyan fog változni a fogászati ellátás, mi marad önkormányzati kötelezıen ellátandó feladat mi fog az alapellátás
fogalmába tartozni, ezért azzal a javaslattal élt a pénzügyi
bizottság felé, miszerint célszerőnek látszana leállítani az
endrıdi fogászati rendelı kialakításának munkálatait és a mőszerek beszerzését a jogszabály módosításáig, legkésıbb augusztus 31-ig.
Katona Lajos a Pénzügyi bizottság elnök elmondta, a polgármester úr javaslatával a bizottság egyetértett. Hangsúlyozni kívánta, hogy ez nem jelenti azt, hogy ez a fejlesztés és átalakítás nem fog megtörténni, de addig amíg semmi biztosat nem
tudunk valóban célszerő lenne várni. Amennyiben az ide vonatkozó jogszabály módosítás megjelenik a pénzügyi bizottság vállalja, hogy soron kívül dönt ebben a témában.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az egészségügy más területén bekövetkezett privatizációhoz hasonlóan
nem az orvos tulajdona a munkaeszköz, hanem a praxisé.
Biztos, hogy az önkormányzat jelen gazdasági helyzete jogalapot biztosít arra, hogy fejlesztés, a rendelı kialakítás és a
mőszerek beszerzése leállításra kerüljenek.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy jelenleg
Gyomaendrıdön négy közalkalmazott fogorvos dolgozik összesen
két fogorvosi székkel, kezelı egységgel. Addig amíg az orvos
abban érdekelt, hogy minél kevesebbet dolgozzon - sajnos a jelenlegi Tb finanszírozási rendszer ilyen- addig ennek nincs
jelentısége. Pillanatnyilag az orvos nem érdekelt sem a mőszerállomány karbantartásában sem a használhatóságának megtartásában.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint, ha a tervezett fogászati rendelı kialakítását, a fejlesztéseket az önkormányzat a privatizáció elıtt elvégzi, a fogorvosok lényegesen szerencsésebb helyzetbe kerülnének, mint az egészségügy
más területén dolgozó kollégáik, akik a privatizáció során
sokkal rosszabb körülmények között vették át a háziorvosi rendelıket. Azokat a fejlesztéseket, amiket azóta végeztek, saját
költségükre végezték.
A fejlesztések megkezdése elıtt meg kellene egyezni a testületnek abban, hogy az egyik fogászati szék az endrıdi rendelıbe, a másik fogászati szék a gyomai rendelıbe kerüljön. Azért
is lenne ez fontos mivel a privatizáció után nem biztos, hogy
lehetıség lesz egészségügyi gép-mőszer beszerzésre céltámogatási pályázatot benyújtani. Ez az elosztás mindenképpen így

lesz igazságos, jó lenne ha ezt a testület így elfogadná.
Várfi András bizottsági elnök nem értett egyet a beterjesztett határozati javaslattal. Véleménye szerint arra nem építhet a testület, hogy milyen törvények születnek. Erre az évre
betervezésre került az endrıdi fogászati rendelı felújítása,
és ott két fogászati egység elhelyezése.
A maga részérıl a határozati javaslatot annyiban javasolta módosítani, miszerint az endrıdi fogászati rendelı a tervek szerint készüljön el és ott kerüljön elhelyezésre a két fogászati
egység.
Dr. Frankó Károly polgármester a képviselı úr által elmondottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, hogy az elızı képviselıtestület nem hozott olyan döntést, hogy mind a két fogászati
szék az endrıdi rendelıbe kerül. Arról volt szó, hogy az
endrıdi rendelıben két fogászati széknek lesz hely kialakítva,
de az elosztás úgy történik, hogy egy Endrıdre egy pedig Gyomára kerül.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a beterjesztett határozati javaslat utolsó mondata úgy szól, hogy a "
képviselı-testület utasítsa a szociális és egészségügyi bizottságot, hogy tegyen javaslatot a mőszerek területi elhelyezésére vonatkozóan". Véleménye szerint a képviselı-testületnek
azt kell eldönteni, hogy ez maradjon a beterjesztés szerint,
vagy terjeszt be valamelyik képviselı módosító javaslatot.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a képviselı
testületnek kellene javaslatot tenni a mőszerek területi elhelyezésre vonatkozóan.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint a szociális bizottság
nyugodtan tehet javaslatot a mőszerek elhelyezésre, majd a
képviselı-testület eldönti, hogy elfogadja-e a bizottság javaslatát, vagy nem.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy az értesülések szerint az iskolafogászat továbbra is kötelezıen ellátandó feladat marad. Amennyiben a rendelı felújítása, átalakítása csak szeptember hónapban
kezdıdik, amely várhatóan két hónapig is eltarthat, úgy az iskolafogászati ellátás két hónapig ellátatlan marad. Véleménye
szerint a fogászati rendelı átalakítását minél elıbb el kellene kezdeni, már a szabadságolások ideje alatt július augusztus
hónapban, mert így minimális lenne az ellátás kiesése.

Várfi András bizottsági elnök az elızıekben tett módosító indítványát az alábbiak szerint módosította, a képviselıtestület ne függessze fel az endrıdi fogászati rendelı kialakítását. A képviselı-testület utasítsa a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a mőszerek területi elhelyezésére vonatkozóan.
Dr. Kovács Béla tanácsnok a beterjesztett határozati javaslatban szereplı 1995. augusztus 31.-i idıpontot javasolta módosítani a következı testületi ülés idıpontjára.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint mindenképpen
meg kellene várni a fogászati ellátásra vonatkozó törvény módosításának elfogadását. Ha a rendelı kialakítását nem is, de
a mőszerek megrendelését fel kellene függeszteni, mivel nem
lehet tudni, hogy milyen változtatások lesznek az elfogadott
törvényben.
A polgármester úr felvetésével kapcsolatosan elmondta, felkérte a Hivatal illetékes csoportját, hogy nézzen utánna, hogy a
szociális bizottsági hozott e korábban valamilyen döntést a
két fogászati szék elhelyezésével kapcsolatban.
Ezzel kapcsolatosan a bizottság semmiféle döntést nem hozott.
Véleménye szerint ha már két településrészünk van, mégis úgy
lenne igazságos az elosztás, hogy az egyik széket Endrıdre a
másikat Gyomára helyezzük el.
Katona Lajos bizottsági elnök javasolta a testületnek hozzák
meg a döntést e témában.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Bánki Gyula fıorvost a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıjét mondja el véleményét.
Dr.Bánki Gyula fıorvos a felszólalásában elmondta, mivel bizonytalan, hogy a jövı évben lesz lehetısége a testületnek orvosi gép-mőszer beszerzésére céltámogatási pályázatot benyújtani, ezért kockázatos lenne most az egyik helyre mind a két
széket elhelyezni. Tehát a beszerzendı új székek közül az
egyiket Gyomára a másikat pedig Endrıdre kell elhelyezni. A
módosító törvény elfogadásáig mindenképpen célszerőnek látszik
a rendelı kialakításának és a mőszerek megrendelésének a felfüggesztése.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képvise-

lıknek, hogy elsıként a vita során elhangzott két módosító javaslatról döntsenek.
1./ a Várfi képviselı úr által tett módosító javaslat: a képviselı-testület ne függessze fel az endrıdi fogászati rendelı
kialakítását.
A képviselı-testület utasítsa a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a mőszerek területi elhelyezésére vonatkozóan.

2./ a dr. Kovács Béla képviselı úr módosító javaslata: a képviselı -testület függessze fel az endrıdi fogászati rendelı
kialakítását, valamint az 1995. évi orvosi gép mőszer megrendelését az Egészségügyrıl és a Társadalombiztosításról szóló
törvény fogászati ellátásra vonatkozó módosításáig, legkésıbb
a következı testületi ülés idıpontjáig. A képviselı-testület
utasítsa a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy tegyen
javaslatot a mőszerek területi elhelyezésére vonatkozóan.
A képviselı-testület az 1./ módosító javaslatot 5 fı igen szavazattal, 9 fı ellen szavazattal, 4 fı tartózkodás mellett,
míg a 2./ módosító javaslatot 9 fı igen szavazattal, 2 fı ellen szavazattal, és 7 fı tartózkodás mellett elutasította.
Mivel egyik módosító javaslat sem kapta meg a kellı számú szavazatot, így a polgármester az elıterjesztésben szerepló határozati javaslatot tette fel szavazásra. A szavazás során a javaslatot 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett a Képviselı-testület elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/1995./V.31./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
felfüggeszti az endrıdi fogászati rendelı
kialakítását, valamint az 1995. évi orvosi-gép mőszer megrendelését az Egészségügyrıl és a Társadalombiztosításról szóló
törvény fogászati ellátásra vonatkozó módosításáig, legkésıbb 1995. augusztus 31ig.
A képviselı-testület utasítja a Szociális és Egészségügyi
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a mőszerek

területi elhelyezésére vonatkozóan.
Határidı: 1995. augusztus 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Bánki Gyula fıorvos
Gyomai szabad strand bérleti ügye
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
A Mezıgazdasági bizottság és a Pénzügyi bizottság az elıterjesztésben leírt megállapodás alapján javasolta a szabad
strandot 1997. szeptember 31-ig térítésmentesen bérbeadni R.
Nagy Tibor Gyomaendrıd, Kiss B. u. 3. szám alatti lakos részére.
Miután vélemény, hozzászólás a képviselık részérıl nem hangzott el, így dr. Frankó Károly polgármester szavazásra bocsátotta az I/A. határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a javaslatot 17 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/1995./V.31. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
bérbeadja az ún. Gyomai szabad strandot R.
Nagy Tibor Gyomaendrıd, Kiss B. u. 3. sz.
alatti lakos részére 1997. szeptember 31ig térítésmentesen, az alábbi megállapodás
alapján:
MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészrıl a
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
képviseletében: Dr. Frankó Károly polgármester /továbbiakban bérbeadó / másrészrıl
R. Nagy Tibor Gyomaendrıd, Kiss B u. 3.
szám továbbá bérlı között a bérlı által
használt, Gyomaendrıd ún. "gyomai" szabad
strand területére, a Gyomaendrıd Város Önkormányzat tulajdonában és a Gyomaendrıd
Város Polgármesteri Hivatala kezelésében
lévı bérlemény tárgyában az alábbiak sze-

rint:
1./

A bérbe adó és a bérlı megállapodnak abban, hogy a
bérleményre vonatkozó bérleti jogviszonyt 1997.
szeptember 31-ig áll fenn.

2./

Bérbevevı kötelezettséget vállal arra, hogy a
szabadstrand üzemeltetéséhez jogszabályban elıírt
feltételeket teljesíti. A teljesítés elmaradásának
illetve késedelmes teljesítése esetén bérbeadó jogosult a szerzıdés egyoldalú felmondására, a szerzıdés
egyoldalú felmondásából eredı károkért a bérbe adót
felelısség nem terheli.

3./

1997. szeptember 31-ig a szabad strandot térítésmentesen bérbeadó bérbe adja bérlı részére úgy, hogy
1996. májusában e szerzıdés 2. pontjában vállalt kötelezettségek felülvizsgálata esedékessé válik.

4./ A megállapodás az eredeti bérleti szerzıdés egyéb
rendelkezéseit nem érinti.
5./ Felek tudomásul veszik, hogy a bérlemény albérletbe
nem adható.
6./

A felek a bérleti díjjal kapcsolatos esetleges vitás
kérdésekben a Szarvasi Városi Bírósághoz fordulhatnak.
A felek a bérleti díj módosítás tárgyában kötött megállapodást 1995. június
1-tıl magukra nézve kötelezınek elismerik.
Gyomaendrıd, 1995. ..........
Dr. Frankó Károly
polgármester

R. Nagy Tibor
bérlı

Határidı:
Felelıs:

polgármester

1995. június 1.
Dr. Frankó Károly

Az 1.számú és a 2. számú Napköziotthonos Óvoda nyári nyitva
tartásának szüneteltetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy amennyiben egyetértenek a Kulturális Bizottság által beterjesztett határozati javaslattal, úgy azt fogadják el.

A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, vita
nélkül - 18 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi az 1. számú és a 2.számú
Napköziotthonos Óvodák tagóvodáiban az
alábbi idıpontokban a nyári nyitva tartás
szüneteltetését.
1. számú Napköziotthonos Óvoda
Öregszılıi óvoda:

június 6-tól augusztus 18-

Szabadság úti óvoda:
Selyem úti óvoda:

június 12-tıl július 28-ig,
június 19-tıl augusztus 18-

Blaha úti óvoda:

július 31-tıl augusztus 18-

ig,

ig,
ig.
2. számú Napköziotthonos Óvoda
Fı úti óvoda:

június 12-tıl augusztus 18-

Jókai úti óvoda:

június 12-tıl augusztus 18-

Kisréti úti óvoda:

június 12-tıl augusztus 18-

ig,
ig,
ig.
Határidı: azonnal
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola kérelme a Hısök útja 63. szám alatti ingatlan kollégium
céljára történı hasznosításra
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett a
Kulturális bizottság által beterjesztett határozati javaslattal, kérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot 17 fı igen szavazattal, 1 fı
ellen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskolának a Gyomaendrıd,
Hısök útja 63. szám alatti ingatlan kollégiumi célra átadja, és hozzájárul ahhoz,
hogy a Bajcsy út 66. szám alatti ingatlant
akkor adja át az intézmény az önkormányzatnak további hasznosításra, ha a Fı út
222. szám alatti kollégium épület rekonstrukciója és bıvítése megvalósul.
Határidı: azonnal
A 617. számú Ipari Iskola dévaványára kihelyezett tagozata miatt elıirányzat lemondás
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, vita nélkül 18 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 617. számú Ipari Iskola dévaványai tagozatánál az 1995. évi normatív állami támogatás alapját képezı feladat elmaradás miatt - a dévaványai önkormányzat kérelmét
figyelembe véve - az önkormányzati elszámolás szakfeladaton 500.000 Ft átadott
pénzeszközt zárol, ugyanennyi összeget
tartalékba helyez.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a változás miatt az 1995. évi
költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 1995. július 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı

Sági Sándorné és Fülöp István terület vásárlása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Mezıgazdasági
és a Pénzügyi bizottság nem javasolja a terület értékesítését
a határozati javaslat I. pontját javasolták a testületnek elfogadásra.
Kérte a képviselıket, hogy amennyiben a bizottság javaslatával
egyetértenek, úgy fogadják el.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 15 fı igen szavazattal, 3 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem értékesíti a gyomaendrıdi
ingatlannyilvántartásban nyilvántartott
6770/17 hrsz-ú 62 m2 nagyságú területet.
Határidı: 1995. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Locskai László telekvásárlása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a Mezıgazdasági
és a Pénzügyi bizottság az ügy tárgyalása során olyan döntést
hozott, hogy javasolja Locskai László részére értékesíteni a
1564 m2 területő zártkerti ingatlant értékesíteni 20.000 Ft.
vételi ár mellett.
Balázs Imre képviselı az elıterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, mivel személyesen is jól ismeri a szóban forgó területet, látta milyen volt az állapota akkor amikor évekig nem mővelte senki és milyen most amióta a jelenlegi bérlı mőveli.
Véleménye szerint azért a területért a 15.000 forint vételi
ár, amelyet a bérlı felajánlott reális ár, amennyiben többen
nem tud adni érte ezt az árat elfogadhatja a testület.
A beterjesztett határozati javaslat I. pontjában a vételi árat
javasolta 15.000 forintra módosítani.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy mindenképpen
figyelembe kell venni a terület reális forgalmi értékét.

Gyuricza Máté vagyongazdálkodási elıadó a témával kapcsolatban
elmondta, az ingatlan hasznosításával évek óta probléma volt,
állandóan felverte a gaz, megmővelésére nem akadt bérlı. Mivel
Locskai Lászlónak a szomszédságában van ez a terület és az elmúlt év óta İ bérli az önkormányzattól, így felajánlották részére, hogy vásárolja meg. İ ezért az ingatlanért 15.000 forintot tudott felajánlani, amely véleménye szerint egy reális
összeg.
Mivel több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester elsıként a Balázs képviselı úr módosító javaslatát,
miszerint - a képviselı -testület a 9013 hrsz-ú, 1564 m2
területő ingatlant 15.000 forint vételi ár mellett adja el
Locskai László Békéscsaba, Kolozsvári u. 31. szám alatti lakos
részére - bocsátotta szavazásra.
A Képviselı-testület a módosító javaslatot egyhangúlag - 18 fı
igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
eladja a 9013 hrsz-ú, 1564 m2 területő
zártkerti ingatlanát a jelenlegi bérlı
Locskai László Békéscsaba, Kolozsvári u.
31. szám alatti lakos részére 15.000 Ft
vételi ár mellett.
Határidı: 1995. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bartolák József testnevelı tanár lakáskérelme
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, Bartolák József a 3.
sz. Általános Iskola testnevelı tanára szolgálati lakás kiutalása iránt nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz. Az iskola
igazgatója a kérelmet indokoltnak tartja és támogatja.
A Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén a testnevelı tanár lakáskérelmét megtárgyalta és javasolja a képviselı- testületnek
a lakáskiutalás engedélyezését.
Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben a határozati javaslattal egyetértenek, úgy fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag, vita nélkül 18 fı igen szavazattal - elfogadta és az alábbi döntést hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi Bartolák József testnevelı tanár részére a Gyomaendrıd, Népliget u.
1.szám alatti szolgálati lakás kiutalását,
mindaddig míg munkaviszonya a 3. számú Általános Iskolával meg nem szőnik.
Határidı: 1995. augusztus 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bíró Sándor területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Mivel az érintettek részérıl vélemény, észrevétel nem hangzott
el, így a polgármester javasolta a testületnek elsıként az I.
határozati javaslatról szavazzanak.
A Képviselı-testület a határozati javaslat I. pontját egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal -elfogadta és az alábbi döntést
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
eladja a 0860/1 hrsz-ú, 2341 m2 területő és
összesen 5 AK mennyiségő szántó mővelési
ágú ingatlanát Bíró Sándor Gyomaendrıd,
VII. ker. 23. szám alatti lakos részére
1.000.-Ft/AK, azaz 5.000.-Ft vételi ár
mellett úgy, hogy a tulajdonjog átvezetésének költségeit, valamint a birtokhatárpontok kitőzésének költségeit a vevı vállalja magára.
Határidı: 1995. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után bejelentésekre,

interpellációkra került sor.
Dr. Frankó Károly polgármester arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy az ülés megkezdése
elıtt kiosztásra kerülı nyilatkozatot aláírhassa. / A nyilatkozat a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi. /
A nyilatkozatot a képviselı-testület mint a 617. sz. Ipari iskola fenntartója a helyi ipari képzés támogatását segítı " Jót
s jól" alapítvány mielıbbi mőködésének beindulása céljából adja ki.
A képviselı-testület az elhangzottakkal egyhangúlag 18 fı igen
szavazattal - egyetértett
és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/1995./V.31./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a helyi ipari képzés támogatását segítı " Jót s jól" alapítvány mielıbbi mőködésének beindulása
érdekében kiadott képviselı-testületi nyilatkozatot a polgármester aláírja.
Határidı: azonnal

A határozat meghozatala után a polgármester tájékoztatta a
tisztelt képviselıket arról, miszerint a Békés Megyei Települési Regionális Vállalkozási alapítvány azzal a kéréssel kereste fel, hogy a képviselı-testület még ebben az évben csatlakozzon az alapítványhoz. Az alapítványhoz való csatlakozáshoz minimum 300.000 .-Ft-ra lenne szükség.
Az alapítvány képviselıjével történt beszélgetés során elmondta, hogy ebben az évben a városnak nincs 300.000 .-Ft szabad
pénzeszköze arra, hogy csatlakozzon az alapítványhoz, talán a
jövı évben lesz erre lehetıség.
Arra kérte a testületet, hogy vegye tudomásul, miszerint a Békés Megyei Települési Regionális Vállalkozási alapítványhoz
való csatlakozásra ebben az évben nem tud szabad pénzeszközt
biztosítani.
A képviselı-testület a polgármester úr által elmondottakat
tudomásul vette.

Ezt követıen Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke interpellációs jogával kívánt élni.
Katona Lajos bizottsági elnöke elsıként arra a kérdésre kért
választ, hogy mint ahogy azt Szıllısi Istvánné országgyőlési
képviselı asszony is felvetette, miért nem élt az önkormányzat
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok
központi költségvetéshez benyújtható támogatás lehetıségével.
Következı kérdése az volt, hogy az új piactérhez vezetı járda
miért van olyan állapotban, történt e a helyrehozatalára valamilyen intézkedés, ki a felelıs a kivitelezéséért?
Szeretné tudni, hogy mi okozta azt, hogy a járda felülete elporlik. A hibát sürgıssen ki kell javítani, mert egy két év
múlva jóval többe fog kerülni a helyrehozatal.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke a képviselı
úr második kérdésére válaszolva elmondta, a piactérhez vezetı
járdát a Gyomaszolg Kft. készítette el ebben a minıségben,
szavatossági felelıséggel tartozik érte. Feltehetıen a hivatal
részérıl történt helyszíni bejárás, mőszaki átadás átvétel,
melyrıl kell hogy legyen jegyzıkönyv.
Kérte, hogy a hivatal illetékes csoportja kezdje meg az ügy
kivizsgálását.
Kurilla János a Mőszaki csoport megbízott vezetıje az üggyel
kapcsolatosan elmondta, a szóban forgó járda aszfalt kerékpár
útnak készült, amely alá nem lehet nagyszilárdságú betont készíteni. A problémát tulajdonképpen az okozza, hogy elmaradt
az aszfalt takaró réteg felvitele, így a járda nem bírja azt a
terhelés amelynek ki van téve.
Csorba Csaba jegyzı az elhangzottakhoz annyit kívánt hozzászólni, hogy ezzel a járdával is ugyan az a probléma mint az
endrıdi kerékpár úttal, nem lett befejezve, félbemaradt.
Egyetértett a Katona képviselı úr azon elmondásával, hogy a
helyrehozatalhoz meg kell találni a megoldási lehetıségeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a problémát
elsıdlegesen az jelenti, hogy a megtervezett beruházásokra az
egyik évben van fedezet azok elkezdıdnek, de a következı évben
már nincs fedezet a befejezésükre.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje a Katona képviselı
úr elsı kérdésére válaszolva elmondta, az önkormányzat egy
szigorú kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy a központi
költségvetésbıl történı támogatásra pályázatot nyújthasson be.

Ilyen kritériumok például, hogy a nem kötelezıen ellátandó
feladatoknak a támogatása ne nıjön az elızı évhez képest a hitel állomány a tanácsi rendszerbıl átvett hitelállománytól ne
térjen el.
Az önkormányzat az utóbb említett kritériumnak már nem tud
megfelelni ezen kívül teljes pénzügyi dokumentációt kell ahhoz
csatolni, hogy a számadatokat valósnak ismerjék el. A TÁKISZ
ezeket az adatokat ellenjegyzi, tehát nem lehet valótlan számadatokat benyújtani.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a Polgármesteri Hivatal mőszaki csoportját, hogy a Katona képviselı úr interpellációjában felvetett kérdésére, írásban adjon választ.
Miután több bejelentés, kérdés, interpelláció nem hangzott el
a polgármester megköszönte a képviselık részvételét a hozzászólásokat és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Csorba Csaba
jegyzı

R. Nagy János
hitelesítı

