Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. június 29
-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, dr. Szendrei
Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Dógi János a cigány kisebbségi önkormányzat
elnöke, dr. Weigert József német kisebbségi
szószóló,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, a
Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi,
az 2. napirendi pontnál tárgyalási joggal
Tirják László igazgató,
az önkormányzat intézményeinek vezetıi, a helyi
párt és társadalmi szervek képviselıi, a sajtó
munkatársai, érdeklıdı állampolgárok.

Dr. Frankó Károly polgármester a köszöntı szavak elhangzása
után megállapította, hogy az ülés határozatképes, valamennyi
képviselı megjelent. A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte
Katona Lajos és dr. Valach Béla képviselıket.
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal egyik fiatal dolgozója,
Szujó Lajos 1995. június 11-én közlekedési baleset áldozata
lett, akinek temetése 1995. június 29-én 11 órakor lesz.
Javasolta a testületnek, hogy a temetés idejére tarcsanak szünetet, hogy mind a hivatal dolgozói, mind pedig a testület
részt tudjon venni a kegyeleti szertartáson.
Ezt követıen beszámolt az elmúlt idıszak fontosabb eseményeirıl.
-Június 8-án részt vett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tisztújító közgyőlésén.
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-Június 9-én volt az 1-es és 2-es számú általános iskolák
tantestületei részére egy értekezlet, majd pedig a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak volt egy kisebb ünnepség a
Polgármesteri Hivatalban.
-Június 11-étıl három napig Gyomaendrıdön volt Határ Gyızı Kossuth-díjas író, Gyoma szülötte. Határ Gyızı levélben köszönte meg mindazoknak a szíves fogadtatást, akikkel módjában volt találkozni.
-Június 22-én részt vett az 1. sz. Általános Iskola évzáró tantestületi ülésén.
-Június 23-án Békéscsabán a polgármesteri fórumon vett
részt.
-Június 26-án pedig egy környezetvédelmi programon vett
részt, majd ennek folytatásán másnap dr. Valach Béla képviselte az önkormányzatot.
Mindezek után megkérdezte az alpolgármester urat, illetve a
bizottsági elnököket, kívánnak-e napirend elıtt szólni.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke a képviselı-testület figyelmébe ajánlotta az Önkormányzati törvény
14. § /2/ bekezdésére, mely szerint a képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az a személy, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselı
köteles bejelenteni a személyes éritettséget, a kizárásról pedig a képviselı-testület dönt. Az Ötv. elızı szakaszait is figyelembe véve a döntéshozatal nem csak magát a szavazást takarja.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javaslatot tett az
ülés napirendjére. Az írásos meghívótól eltérıen a napirendet
az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1./
2./
3./

4./
5./
6./
7./

8./

Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása
A Körös Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság szóbeli
tájékoztatója
Az 1. számú Általános Iskolában tanulók szüleinek és tanárainak tiltakozása a Képviselı-testület
108/1995./V.31./ számú határozata ellen
Szent Kristóf szobor elkészíttetése
Hozzájárulás magángyógyszertár nyitásához - szóbeli elıterjesztés alapján
Az 1995. évi költségvetésrıl szóló 4/1995./III.02./ KT.
számú rendelet módosítása
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı
Iskolában általános mezıgazdasági szakmunkásképzés beindítása az 1995/96-os tanévtıl
Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság igazga-
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9./
10./
11./
12./
13./
14./

15./
16./
17./
18./

19./
20./
21./
22./
23./

tóságába és felügyelıbizottságába jelölt személyek megválasztása
Tájékoztató a Központi Ügyeletrıl
Az 1996. évi új adókoncepcióhoz elkészített adórendelet
tervezetek vitája
Az endrıdi belterületi holtágak helyzete, illetve rehabilitációs alternatívái
Pénzátcsoportosítás
Kisréti úti óvoda tetıfelújítása
Az 109/1195./V.31./ számú határozat rendelkezése alapján
a 2. számú Általános Iskola alapító okiratának módosítása
A 105/1995./V.31./ számú határozat alapján az 1. számú
Napközi otthonos óvoda alapító okiratának módosítása
A 105/1996./V.31./ számú határozat alapján a 2. számú
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
A Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyása
A Városi Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Pályázat a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói állására
Halász Valéria és férje Halász László szolgálati lakás
kérelme
Bejelentések
- lakásfenntartási támogatás fellebbezések
- ápolási díj fellebbezések
- közgyógyellátó igazolványok fellebbezése
- étkezési támogatás fellebbezések
- lakástámogatási fellebbezés

A Képviselı-testület a polgármester által javasolt napirendet
elfogadta és a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/1995./VI.2határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1995. június 29-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./

Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentés
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2./
3./

4./
5./
6./

7./

8./

9./
10./

11./

12./
13./
14./

15./

16./

17./
18./

19./

elfogadása
A Körös Maros Vidéki Természetvédelmi
Igazgatóság szóbeli tájékoztatója
Az 1. számú Általános Iskolában tanulók
szüleinek és tanárainak tiltakozása a Képviselı-testület 108/1995./V.31./ számú határozata ellen
Szent Kristóf szobor elkészíttetése
Hozzájárulás magángyógyszertár nyitásához
- szóbeli elıterjesztés alapján
Az 1995. évi költségvetésrıl szóló
4/1995./III.02./ KT. számú rendelet módosítása
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és
Szakmunkásképzı Iskolában általános mezıgazdasági szakmunkásképzés beindítása az
1995/96-os tanévtıl
Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság igazgatóságába és
felügyelıbizottságába jelölt személyek
megválasztása
Tájékoztató a Központi Ügyeletrıl
Az 1996. évi új adókoncepcióhoz elkészített adórendelet tervezetek
vitája
Az endrıdi belterületi holtágak helyzete, illetve rehabilitációs alternatívái
Pénzátcsoportosítás
Kisréti úti óvoda tetıfelújítása
Az 109/1195./V.31./ számú határozat
rendelkezése alapján a 2. számú
Általános Iskola alapító okiratának módosítása
A 105/1995./V.31./ számú határozat alapján
az 1. számú Napközi otthonos óvoda
alapító okiratának módosítása
A 105/1996./V.31./ számú határozat alapján
a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítása
A Városi Gondozási Központ alapító
okiratának módosítása
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
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20./ A Városi Gondozási Központ Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
21./ Pályázat a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói állására
22./ Halász Valéria és férje Halász László
szolgálati lakás kérelme
23./ Bejelentések
- lakásfenntartási támogatás fellebbezések
- ápolási díj fellebbezések
- közgyógyellátó igazolványok fellebbezése
- étkezési támogatás fellebbezések
- lakástámogatási fellebbezés
Határidı: azonnal
1./

Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentés elfogadása

Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a jelentést fogadja el.
A Képviselı-testület a jelentést vita nélkül elfogadta és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
45/1995./II.28./ 54/1995./III.30./,
64/1995./III.30./, 69/1995./IV.06./,
71/1995./IV.06./, 86/1995./V.04./,
105/1995./V.31./, 109/1995./V.31./,
113/1995./V.31./, 118/1995./V.31./,
131/1995./V.31./, 306/1994./XII.22./ számú határozatokra adott jelentést elfogadja,
a 127/1995./V.31./, 132/1995./V.31./,
134/1995./V.31./ számú határozatok végrehajtási
határidejét 1995. augusztus 31-ig meghosszabbítja,
a 105/1994./V.03./ számú határozat végrehajtási
határidejét 1995. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Határidı: azonnal
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2./

A Körös Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság szóbeli
tájékoztatója

Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Tírják Lászlót, a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság igazgatóját adjon rövid szóbeli tájékoztatást az Igazgatóság munkájáról,
helyzetérıl.
Tírják László igazgató megköszönte a lehetıséget, hogy bemutatkozhat a testület elıtt. Röviden tájékoztatta a jelenlévıket a nemzeti parkok kialakulásáról, illetve a Körös-Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatósághoz tartozó területekrıl, az
Igazgatóság technikai felszereltségérıl. Elmondta, az Igazgatóságnak 3 kulcsfontossági területe van; a gyomaendrıdi körzet, a szarvasi és a kunszentmártoni térség. Igyekeznek megragadni minden lehetıséget arra, hogy a meglévı tájvédelmi körzeteket mind inkább bekapcsolják az idegenforgalomba, illetve
a természeti adottságok védelme érdekében minden lépést megtesznek.
Ígéretet tett arra, hogy amennyiben a testület igényli, minden
környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati lehetıségrıl, az
igazgatóság által testületet is érdeklı tevékenységrıl folyamatosan tájékoztatja az önkormányzatot a polgármesteren keresztül.
Dr. Frankó Károly polgármester, miután a képviselıknek kérdésük nem volt az elhangzottakhoz kapcsolódóan, így megköszönte
Tírják úrnak, hogy elfogadta a testület meghívását.

3./

Az 1. számú Általános Iskolában tanulók szüleinek és tanárainak tiltakozása a Képviselı-testület
108/1995./V.31./ számú határozata ellen

Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában tájékoztatta a
képviselıket arról, hogy Szöllısi Istvánné a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkára törvényességi panasszal fordult a Békés
Megyei Közigazgatási Hivatalhoz az 1-es és 2-es számú iskolák
összevonásával kapcsolatosan. A Közigazgatási Hivatal a törvényességi panasz kivizsgálását a testületi üléssel egyidıben
megkezdte. Éppen ezért javasolta, hogy a napirendben a jelen
ülésen érdemben ne döntsön, hiszen a Közigazgatási Hivatal álláspontját célszerő megvárni.
Ezt követıen átadta a szót az ülésen jelen lévı Laki
Istvánnénak, aki az 1. számú Általános Iskola iskolaszékét
képviseli.
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Laki Istvánné az 1. számú Általános Iskola Iskolaszékének szülıi képviseletében felolvasta a jegyzıkönyvhöz mellékelt levelet, illetve az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot.
/Felolvasás után Lakiné átadta a levelet a polgármesternek./
Dr. Frankó Károly polgármester ismételten hangsúlyozta, véleménye szerint nincs értelme most érdemi vitába bocsátkozni,
hiszen nem kellene megelızni a Közigazgatási Hivatal döntését.
Éppen ezért javasolta a testületnek, hogy a kérdést vegyék le
napirendrıl.
A javaslattal a Képviselı-testület egyetértve 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1. számú Általános Iskolában tanulók szülıinek és tanárainak tiltakozásával kapcsolatos elıterjesztést - figyelemmel arra, hogy az ügyben a Közigazgatási Hivatal
vizsgálatot végez - leveszi napirendrıl,
arról a Közigazgatási Hivatal véleményének
ismeretében fog dönteni.
Határidı: azonnal

4./

Szent Kristóf szobor elkészíttetése

Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt képviselıket arra, hogy amikor az Erzsébet hidat a Közúti Igazgatóság a világbanki hitelbıl helyreállította, illetve elhelyezték
rajta az Igazgatóság finanszírozásával készült Nepomuki Szent
János szobrot, már akkor felvetıdött, illetve kérte az igazgatóság, hogy az Önkormányzat készíttesse el a szobor párját, a
Szent Kristófot ábrázoló szobrot. A Képzı- és Iparmővészeti
Lektorátus a szobor elkészítéséhez 300 ezer forintot ajánlott
fel, így az önkormányzatnak 400 ezer forintot kellene 1996.
évben kifizetni Kiss György szobrászmővésznek.
Tájékoztatta a jelenlévıket arról is, hogy tervei között szerepel - rövidesen Kulturális Bizottság elé fogja terjeszteni , miszerint az endrıdi városrészben Rózsahegyi Kálmán mellszobrát kellene elkészíttetni az elkövetkezendı három évben,
illetve a gyomai városrészben Kner Izidornak is egy szoborral
kellene emléket állítani, hiszen mindketten nagy, világhírő
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szülöttei voltak településünknek. Illetve nem titok, hogy
1996-ra a két városrész között egy un. függetlenségi emlékmő
felállítására tett már korábban is javaslatot.
Emlékeztette továbbá a tisztelt jelenlévıket arra is, hogy a
Református Prezsbitériuma korábban javasolta a testületnek,
hogy a hídon lehetıség szerint egy református illetékességő
személyiség szobra kerüljön elhelyezésre, hiszen a gyomai városrész lakosságának túlnyomó többsége református vallású. A
képviselı-testület errıl tájékoztatást kapott.
Sipos Tas Töhötöm református lelkész hangsúlyozta, a református hitközség örömmel üdvözölte, hogy a hídon egy ilyen szép
szobor került elhelyezésre. Az egyház nem tiltakozott az újabb
szentet ábrázoló szobor elhelyezése ellen, hanem kérte, hogy
lehetıség szerint hasonló stílusban egy református személyiségnek állítsanak emléket. Hangsúlyozta, hogy a református
egyháznak mindkét katolikus gyülekezettel jó a kapcsolata, tehát itt nincs szó ellentétekrıl. Kérésüket azonban továbbra
is fenntartják.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a Szent Kristóf
szobor elkészítése már csak becsületbıl is kötelessége az önkormányzatnak, hiszen a híd helyreállítása, a Nepomuki Szent
Jánost ábrázoló szobor az önkormányzatnak nem került pénzbe,
azt ajándékba kapta, és örömmel elfogadta. Most tehát illik
ezt úgy megvalósítani, ahogyan azt a tervezık, a szobrász mővész megálmodta.
A vita lezárásaként kérte a testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Szent Kristóf szobor elkészíttetését.
A Képviselı-testület a szobor elkészítéséhez 400.000 Ft-ot biztosít az 1996. évi
költségvetés terhére - ezen belül is
200.000 Ft-ot az 1996. évi polgármesteri
alap terhére.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a szobor készítésére Kiss
György szobrászmővésszel a szerzıdést kös-
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se meg, illetve utasítja a polgármestert,
valamint a pénzügyi bizottság elnökét,
hogy az 1996. évi költségvetés készítésénél a testület döntését vegye figyelembe.
Határidı: az 1996. évi költségvetés készítése
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Katona Lajos bizottsági elnök

5./

Hozzájárulás magángyógyszertár nyitásához - szóbeli elıterjesztés alapján

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a közelmúltban
megkereste Hegedős Jánosné szakgyógyszerész azzal a kéréssel,
hogy az önkormányzat nevében járuljon hozzá ahhoz, hogy
Gyomaendrıdön a Hısök útja 65/1. szám alatt magángyógyszertárat nyisson.
Ekkor a hozzájárulást megadta, azonban a Népjóléti Minisztérium a Képviselı-testület határozatát kéri a hozzájárulással
kapcsolatosan. Tájékoztatásul elmondta, idıközben lezárult a
Békés megyei gyógyszertárak privatizációja is, így a
gyomaendrıdi két gyógyszertár az önkormányzat tulajdonába került. Elmondta továbbá, hogy az ÁNTSZ állásfoglalása szerint
5000 lakosonként kellene egy gyógyszertárat üzemeltetni.
Czibulka György alpolgármester támogatta magángyógyszertár
engedélyezését. Reméli hogy ez egy egészséges versenyt fog jelenteni e területen.
Dr. Valach Béla képviselı hasonló indokok alapján szintén javasolta a hozzájárulás megadását.
Dr. Frankó Károly polgármester a vitát lezárva, figyelembe véve az elhangzott hozzászólásokat is, javasolta a testületnek,
hogy a magángyógyszertár nyitásához a hozzájárulást adja meg.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadta, 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hegedős Jánosné
(Körösladány, Kossuth út 4. szám alatti
lakos) szakgyógyszerész Gyomaendrıdön a
Hısök útja 65/1. szám alatt magángyógyszertárat nyisson és üzemeltessen.
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Határidı: azonnal

6./

Az 1995. évi költségvetésrıl szóló 4/1995./III.02./ KT.
számú rendelet módosítása

Dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte a rendelet-tervezet
beterjesztıit kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Nagy Istvánné költségvetési csoportvezetı elmondta, a rendelet-tervezet gyakorlatilag a testület által adott felhatalmazás alapján készült, a módosítások az idıközben bekövetkezett
változásokból adódnak.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolta a testületnek, hogy a rendeletet alkossák meg, azonban kérte is a testület tagjait, hogy a rendeletben foglaltakat tanulmányozzák át
gondosan.
Dr. Frankó Károly polgármester a vitát lezárva felhívta a testület figyelmét arra, miszerint az Ötv. és az SZMSZ rendelkezései alapján a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatarányra van szükség, majd javasolta a rendelet megalkotását.
A fentiek alapján a képviselı-testület 18 igen szavazattal,
egyhangúlag, vita nélkül megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/1995./...../számú rendeletét
Az 1995. évi költségvetésrıl szóló
4/1995./III.02./ KT. számú rendelet módosításáról

7./

Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı
Iskolában általános mezıgazdasági szakmunkásképzés beindítása az 1995/96-os tanévtıl

Dr. Frankó Károly polgármester, miután az elıterjesztéssel
kapcsolatban hozzászólás nem volt, így javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület a javaslatot elfogadta és egyhangú szavazással, 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete engedélyezi a négyéves szakmunkásképzés (MKM 42355/92
IX. engedélyezési szám) beindítását a Bethlen
Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskolában az 1995/96-os tanévtıl, ha a képzés biztosítható a mindenkori normatív támogatás összegébıl.
Határidı: 1995. augusztus 1.
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester

8./

Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság igazgatóságába és felügyelıbizottságába jelölt személyek megválasztása

Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a testület tagjait arra, miszerint hosszú hónapok óta folynak a tárgyalások a
Békés Megyei Gyógyszertári Központ és a megye gyógyszertárainak privatizációja kapcsán. A tárgyalások eredményeként megalakult a Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság,
melynek az önkormányzat a gyomaendrıdi két gyógyszertári vagyonnal tagja. A Részvénytársaság igazgatóságába és felügyelı
bizottságába jelölteket kell állítani a tulajdonosoknak. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatot tett a jelöltek
személyére, melyekkel a maga részérıl egyetért és javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület Hangya Lajosné igazgatósági tagságát 17
igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta, míg dr.
Frankó Károly és Czibulka György felügyelı bizottsági tagságát 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és a
következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/1995.VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság Igazgatóságába Hangya Lajosnét
delegálja jelöltként, a Felügyelı Bizottságba dr. Frankó Károlyt és Czibulka Györgyöt delegálja jelöltként.
Határidı: azonnal
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9./

Tájékoztató a Központi Ügyeletrıl

Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elmúlt héten volt
egy megbeszélés a városi orvosokkal, mely igen eredményes
volt. Az orvosok igen toleránsan viselkednek a várossal szemben, megértik, hogy nincs pénze, a többség tudomásul veszi a
lehetıségeket. Gyakorlatilag a központi ügyelete rendszer, így
az ügyeleti díj mértéke sem változott évek óta. İk csak azt
kérik, hogy a jelenlegi ügyeleti díjon emeljen az önkormányzat. Javasolta a testületnek, hogy a tájékoztatót vegyék tudomásul és az 1996. évi költségvetés készítésénél az ügyeleti
díj mértékére térjenek vissza.
A Képviselı-testület

a tájékoztatót tudomásul vette.

10./ Az 1996. évi új adókoncepcióhoz elkészített adórendelet
tervezetek vitája
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában elmondta, a
Képviselı-testület márciusi ülésén megbízta a Pénzügyi Bizottságot egy új adórendszer kidolgozásával.
Javasolta a testületnek, hogy az adókoncepcióról tárgyaljanak,
azonban hangsúlyozta, ezt nem ma kell elfogadni és véglegesen
megvitatni. Most csak azt kell eldöntenie a testületnek, hogy
lakossági véleményeztetésre alkalmasnak tartja-e, illetve el
kell döntenie azt is, hogy mikor kívánja közmeghallgatás elé
vinni az adókoncepciót. Elmondta továbbá, hogy a hivatal szeretné a tervezeteket a sajtó útján eljuttatni a lakossághoz.
Megkérdezte a beterjesztı adócsoportvezetıt, valamint a pénzügyi bizottság elnökét, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Pápai Pálné adócsoport vezetı elmondta, az anyag kidolgozása a
testület korábbi határozatán alapult. A határozat értelmében
az adóztatást ki kell terjeszteni olyan tárgyakra és adó alanyokra, akik korábban nem fizettek adót. A Képviselıtestületet arra kérte, hogy véleményezze a kidolgozott anyagot
az adó tárgyakra, az adó alanyokra, illetve az adó mértékére
vonatkozólag. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kommunális
adónál az adó mértékére két alternatíva van, melyek közül az
egyik a pénzügyi bizottsági ülésen kialakult vélemények alapján került beépítésre. A pénzügyi bizottság a kommunális adó
mértékét építési övezetenként javasolta meghatározni.
Katona Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elıljárójában hangsú-
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lyozta, hogy a végleges álláspont kialakítása elıtt mindenképpen meg kell ismerni a lakosság véleményét, illetve világosan ismertetni kell a lakossággal, hogy miért van szükség a
helyi adók növelésére. Meggyızıdésem - hangsúlyozta, a jövıben
egyre nagyobb jelentısége lesz a helyi adóknak. Az önkormányzat korábbi adórendelete nem fedte le teljes mértékben az adóalanyokat, adó tárgyakat. Fontosnak tartja, hogy az adózást ki
kell terjeszteni a lakosság minden rétegére.
Az adóztatás érinti a magánszemélyeket és a jogi személyiségeket egyaránt. Adóztatásra kerülnének a lakások és a nem lakás
céljára szolgáló építmények, a telkek, a vállalkozók iparőzési
adót fizetnének, illetve a vállalkozások kommunális adóját,
emellett megmarad az iparőzési adó is. Azt a célt, hogy az átfedéseket kiküszöböljék, sajnos teljes mértékben nem valósulhat meg, de annak minél jobban való leszőkítésére célszerő törekedni. Az adóalanyok körének bıvítése azért is szükségszerő, hiszen ezidáig sokan vannak akik nem fizetnek adót, holott
pl. a város legnagyobb értékét, a termıterületeket használják.
Reméljük, hogy a mezıgazdasági kisvállalkozók mellett az ipari
tevékenységet folytató vállalkozók is bekerülnek az adóalanyok
körébe. Az új adórendszerrel minden egyes állampolgár hozzá
fog járulni a közös kiadásokhoz. Mindezt elırelépésnek tartja.
Természetesen az adó mértékérıl lehet vitatkozni, hiszen az
adó mértéke mindik kritikus kérdés. Véleménye szerint az adó
mértékének vitájába a jelen ülésen nem célszerő belemenni, a
mértékét a testületnek a lakossági vélemények ismerete alapján
kellene meghatározni. Nagyon fontosnak tartja, hogy a lakosság
felıl minden információt beszerezzenek.
Knapcsek Béla képviselı az Ipartestület véleményét szerette
volna tolmácsolni a testület felé. Az Ipartestület helyi csoportja természetesnek tartja, hogy adót kell fizetni, de annak
mértékét már nem találják annyira természetesnek. A magánszemélyek kommunális adójánál a mértéket a lakások nagyságához
igazodóan kellene megállapítani. A 150 m2-nél nagyobb lakásoknál 3000 Ft-ban javasolták meghatározni az adó mértékét, az
ennél kisebbek vonatkozásában pedig 2600 Ft-ban. A vállalkozók
kommunális adójánál javasolták, hogy legyen különbség a helyi
és vidéki lakosok foglalkoztatása között, összegszerően 500
Ft. Az iparőzési adónál az anyagértékét, illetve a bankkal
kapcsolatos költségek leírhatóságát javasolták. Az adó mértékére 5 ezreléket tartanak elfogadhatónak. A telekadónál 10
Ft/m2 összeget javasoltak meghatározni. Az építményadónál az
irodaépületek adótételét 50 Ft-ban javasolta meghatározni. Általánosságban az volt a vélemény, hogy az átfedéseket ki kell
küszöbölni.
Hangya Lajosné képviselı elmondta, a helyi adóból eddig 9 mil-
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lió forint folyt be évente az önkormányzat költségvetésébe. Ha
az összes adó a tervezet szerint kerül bevezetésre, akkor az
éves bevétel 30-40 millió forint lesz. A koncepció jól kidolgozott, lefedi az adózók teljes körét, azonban néhány gondolattal nem számol. Köztudott, hogy a városban a munkanélküliek
száma nagyon magas. Mivel a városban nincsenek nagy vállalkozók, ezért nincsenek munkahelyek sem, a családi jövedelmek minimálisak. A bérbıl és fizetésbıl élıket az állam mindig utoléri, azok igen leterheltek. Egy ilyen kisvárosnak, mint
Gyomaendrıd, már az is jó, ha a kisvállalkozások maguknak, illetve néhány fınek munkahelyet teremtenek, ezekbıl a városba
azért SZJA jövedelem csak visszaáramlik. Arra is felhívta a
figyelmet, hogy míg a nagyvárosokban a kommunális beruházásokat nem a lakosság fizette, addig itt ezeket lakossági hozzájárulással valósította meg a tanács, majd az önkormányzat. Tehát az adózásnál sem szabad a nagyvárosokat példaként venni az
adózási elvek kialakításánál. A maga részérıl önmérséklésre
intette a testületet. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a
képviselıket a lakosság választotta, ıket kell képviselni. Jó
lenne, ha ezen a gyomaendrıdi földön járnánk, és úgy vetnénk
ki az adókat - mondta.
A telekadónál az adó mértékének meghatározásánál a III. változatot tartotta a legreálisabbnak. A jogi személyek telekadóját
10 Ft-ra csökkentené az adó mértékét. A magánszemélyek kommunális adójánál javasolta az építési övezetenkénti adómérték
meghatározást. Az adó mértéket 1200-3000 Ft-ig javasolta meghatározni. Semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni hogy
ki hol lakik. A vállalkozók kommunális adójánál, illetve az
iparőzési adó mértékének meghatározásánál egyetértett a
Knapcsek képviselı úr által elmondottakkal. Az építményadóval
kapcsolatosan hangsúlyozta, a garázsokra a maga részérıl nem
vetne ki adót, amennyiben azonban kikerülhetetlen, úgy 40
Ft/m2-t.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetért azzal, hogy pl. aki a
Fı út mellett lakik, az éppen a kommunális szolgáltatások miatt nagyobb összegő adót fizessen, mint a mellékutcákban lakók. Persze sok egyéb tényezıt is figyelembe lehetne venni a
mentességeknél, illetve mérséklésnél, pl., ha nincs járda, a
csorda az ingatlan elıtt megy el, stb..
Elképzelhetınek tartaná azt is, hogy a kezdı vállalkozókat
mentesítsék a vállalkozók kommunális adójától. Ugyanakkor vannak olyan vállalkozások, ahol a szigorúbb rendelkezéseket kellene alkalmazni.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke figyelmébe ajánlotta
a testületnek azokat a kormányelképzeléseket, melyek szerint
az SZJA-ból csak 15 %-ot kapna az önkormányzat. Ebbıl is lát-
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szik, hogy az önkormányzatok egyre rosszabb helyzetbe fognak
kerülni. Valószínőleg senki nem fog az önkormányzatokon segíteni, mindent magunknak kell megoldani. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a lakosságnak komoly elvárásai vannak a különbözı szolgáltatásokkal szemben. Ezt pedig finanszírozni kell,
amit csak úgy tud az önkormányzat megoldani, ha bevételre tesz
szert, a szolgáltatások finanszírozásához a lakosság hozzájárul.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint az adó mértékek nem
elviselhetetlenek. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat egyre
inkább rászorul a helyi bevételekre.
Dávid István képviselı felhívta a testület figyelmét azokra az
ipari vállalkozókra, akik kikerülik az adózást.
Kovács Kálmán képviselı egyetért azzal, hogy adót kell fizetni, azonban nem mindegy milyen mértékő lesz az. A beterjesztett anyagot, mint elképzelést el tudja fogadni, azt javasolja
a lakossággal is megismertetni.
Dr. Valach Béla képviselı egyetértett azzal, hogy a koncepciót
lakosság elé kell terjeszteni, ugyanakkor a vállalkozók kommunális adójánál, illetve az iparőzési adónál differenciálást
javasolt oly módon, hogy azon vállalkozások, amelyek vendéglátással, szerencsejátékkal foglalkoznak, azok magasabb mértékő
adót fizessenek. Javasolta továbbá, hogy a befolyt összegek
vonatkozásában jelölje meg a testület, hogy azt milyen célra
használja fel. Ugyanakkor kifogásolta, hogy ugyan a város számít az idegenforgalomra, de áldozni keveset áldoz e célra. Javasolta idegenforgalmi alap létrehozását, és a beszedett adót
szakfeladatra visszaforgatni.
R. Nagy János képviselı egyetértett azzal, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál bizonyos mértékő differenciálások legyenek. A telekadóval kapcsolatosan javasolta, hogy fiataloknak néhány évre adjanak kedvezményt a telekadó fizetése alól.
Dr. Kovács Béla képviselı az adókoncepció kapcsán elmondta,
sajnos ez az intézkedés megint csak a középréteget fogja súlytani, ugyanakkor a magas jövedelemmel rendelkezık nem fogják
ezeket a terheket megérezni.
Dezsı Zoltán vállalkozó elmondta, mint vállalkozó sokkal szívesebben fizet adót az önkormányzathoz, mert tudja, az adóból
befolyt összeget a gyomaendrıdi lakosság fogja élvezi majd.
javasolta a testületnek, hogy azoktól a vállalkozókra, amelyek
"hasznos" szolgáltatást nyújtanak, kisebb mértékő adót vesse-
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nek ki. Egyetértett azzal, hogy a különbözı lakóterületek között differenciálni kell.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a kidolgozott adókoncepciót fogadja el, azt
terjessze a lakosság elé a helyi sajtó útján. Javasolta továbbá, hogy a testület 1995. szeptember 11. napjára hívjon össze
közmeghallgatást az adókoncepció lakossági véleményeztetésére.
A Képviselı-testület kérje fel a bizottságokat az adókoncepció
véleményezésére, illetve a szabályozási tervezeteket terjeszszék az érintett érdekképviseletek elé véleményezésre, javaslattételre.
A rendeletek megalkotására a szeptember végi testületi ülésen
kerüljön sor.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú
szavazással, 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
helyi adókról szóló szabályozási javaslatokat további kidolgozásra alkalmasnak
találja.
A Képviselı-testület 1995. szeptember 11ére közmeghallgatást hirdet.
A Képviselı-testület felkéri az önkormányzat bizottságait, hogy a szabályozási terveket vitassák meg, és szerezzék be az érdekelt érdekképviseleti szervek véleményét, javaslatait.
A Képviselı-testület felkéri a Pénzügyi
Bizottságot, hogy a rendelet-tervezetet a
véleményezések figyelembevételével terjessze a testület szeptemberi ülése elé.
Határidı: bizottsági véleményezésre 1995. aug.
31.
rendelet-tervezet beterjesztésére 1995.
szept. 30.
Felelıs : bizottsági elnökök
dr. Frankó Károly polgármester

11./ Az endrıdi belterületi holtágak helyzete, illetve rehabilitációs alternatívái
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Dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte az elıterjesztés
készítıit, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Gurin László a Polgármesteri Hivatal vízgazdálkodási ügyintézıje kérte a testületet, hogy a 3/a. határozati javaslatnál az
iszaptalanítási költséget 4 millió forinttal vegye figyelembe,
miután elírás történt.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a probléma mindenki elıtt ismert, hiszen a holtágak állapota a közel 110 év
alatt csak romlott, azt többnyire csapadékvízelvezetésre használták, illetve szennyvízelvezetésre. Az is ismert a testület
elıtt, hogy az önkormányzatnak van rendelete a holtágak védelmére, illetve az állattartási rendelet is foglalkozik az állattartásból eredı szennyvízelvezetéssel. Sajnos azonban ezeket a rendeleteket nem tudja a hivatal betartatni.
Dr. Valach Béla a Városfejlesztési Bizottság elnöke felhívta a
figyelmet arra, hogy a holtágak szennyezettsége, különösen a
ligeti holtág esetében járványügyi veszélyeket is rejt. Kérte
a testületet, hogy az endrıdi ligeti holtág állapotának javítására a költségvetésben biztosítson fedezetet. Kéri a testületet, hogy az endrıdi ligeti holtág állapotára fokozottan figyeljen oda, erre rövid, közép és hosszú távú koncepciót kell
kidolgozni.
Ugyanakkor felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érvényben lévı önkormányzati rendeletek betartása érdekében tegyen
meg minden intézkedést.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a hivatal a rendeletek betartását igyekszik nyomon követni. A holtágak esetében
azonban azt tartaná a legjobb megoldásnak, ha a holtágak mentén a testület megtiltaná az állattartást, hiszen a legtöbb
szennyezési forrást ez adja. Azonban ha ezt nem lépi meg a
testület, hanem csak különbözı feltételeket szab meg, akkor
évek múlva sem történik semmi. Azt sem szabad elfelejteni,
hogy a lakosságnak nincs igazán pénze arra, hogy a különbözı
feltételeket megteremtse. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem
csak az endrıdi, de a gyomai belterületi holtágak állapota is
nagyon rossz, a helyzet szinte mindenhol egyforma. Azzal mindenképpen egyetért, hogy rendet kell teremteni, de a maga részérıl továbbra is azt javasolja, hogy 1997. január 1-étıl
meg kell szüntetni az állattartást a holtágak mentén. Ugyanakkor felhívta a testület figyelmét arra, nem tartja valószínőnek, hogy az önkormányzatnak hosszú távon fedezete lesz az
elıterjesztésben szereplı munkák elvégeztetésére.
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Várfi András képviselı véleménye szerint sok itt az ellentmondás. Véleménye szerint különbséget kell tenni normálisan kezelt állattartó udvarok között, és a valóban rendezetlenek között. Véleménye szerint az érvényes rendeleteket kell betartatni, illetve bírságolni kell. Nagyon fontosnak tartja, hogy
a két szóbanforgó holtág minél hamarabb rendbe legyen hozva, a
szivornyás vízfeltöltést meg kell oldani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szerint a kialakult állapotot
kell valamilyen módon orvosolni, és csak utána lehet gondolkodni azon, hogy mi legyen a következı lépés. Sajnos a vízcsere lehetıség jelenleg nem biztosított, tehát ezt mindenképpen
meg kell oldani. Véleménye szerint tudatosítani kell az emberekben, hogy mikorra kell elkészíteni a zárt aknákat.
Dr. Frankó Károly polgármesternek továbbra is az volt a véleménye, hogy a holtágak mentén egyáltalán ne lehessen állatot
tartani, ugyanakkor egyetértett azzal, hogy bizonyos intézkedések megtétele elkerülhetetlen.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint is sürgısen
intézkedni kell a jelenlegi állapot felszámolására.
Katona Lajos képviselı hangsúlyozta, a pénzügyi bizottsági
ülésen is az az álláspont alakult ki, hogy a vízutánpótlást
meg kell oldani, ugyanakkor nem érti, hogy mi kerülne 4 millió
forintba. A Csókásival pedig, miután információi szerint annak
vízutánpótlása biztosított, ezért most nem kellene foglalkozni. A maga részérıl nem támogatja, hogy a jövı, vagy az azt
követı évek költségvetésének terhére hozzanak döntéseket. Azzal egyetért, hogy a testület jelenleg elkötelezi magát arra,
hogy a holtágakat rendbe teszi, de akkor az állattartást is
meg kell ott szüntetni.
Tótka Sándor képviselı véleménye szerint nem csak az állattartókkal, de az üdülıtulajdonosokkal is problémák vannak. Tudomása szerint a holtágak mellett lévı üdülıknél sincs megoldva
a szennyvízelvezetés, tárolás.
Várfi András képviselı arra hívta fel a figyelmet, hogy amenynyiben a testület a lakosságnak a holtágak mentén megtiltja az
állattartást, akkor az üdülıtulajdonosok esetében is szigorúbban kellene eljárni.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy az 1. sz. határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, hogy valamennyi belterületi holtágat
érintı telektulajdonosokkal szemben járjon el a jegyzı az ön-
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kormányzati rendeletek betartása érdekében. A 2/a., 3/a. számú határozati javaslatokat változatlan tartalommal fogadja el,
a 3/c. javaslatot pedig azzal a kiegészítéssel, hogy a testület bízza meg a Mezıgazdasági, valamint a Városfejlesztési Bizottságokat az állattartási és a holtágak védelmérıl szóló
rendeletek felülvizsgálatával. A Bizottságok tegyenek javaslatot a rendelet átdolgozására. Határidınek pedig szeptember 30át javasolta meghatározni.
A Képviselı-testület a javaslatnak megfelelıen 17 igen szavazattal 1 tartózkodással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/1995./VI.29./.számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a belterületei holtágakat érintı telektulajdonosok tekintetében hatáskörében járjon el, és a rendelkezésére álló összes jogi és egyéb jogszerő eszköz felhasználásával kötelezze a tulajdonosokat a zárt szennyvízgyőjtı akna
és szabályos trágyatárolók kiépítésére és
azok használatára.
Határidı: 1995. szeptember 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
endrıdi ligeti holtág szivornyás feltöltés
költségeinek fedezetét a többi holtág vízutánpótlására betervezett költségbıl biztosítja.
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1995.VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
endrıdi ligeti holtág 5 év alatti
iszaptalanítására 4 millió Ft-ot biztosít
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1996 évtıl az éves költségvetésében.
Határidı: az adott költségvetés elfogadásának
idıpontja
Felelıs : Képviselı-testület
Végezetül a napirendhez kapcsolódóan a testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozzon
ki tanulmánytervek alapján intézkedési
tervet költségek megjelölésével, esetleges
pályázati lehetıség elnyerése érdekében,
belevonva a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóságot, a Körös Vidéki Környezetvédelmi
Felügyelıséget és a Körös-Maros Vidéki
Természetvédelmi Igazgatóságot. E terv
összeállítása után terjessze azt megvitatásra, elfogadásra a Képviselı-testület
elé.
A Képviselı-testület megbízza a Városfenntartó,
Fejlesztı és Környezetvédelmi, valamint a Mezıgazdasági Bizottságot a képviselı-testület állattartással és a holtágak védelmével foglalkozó rendeleteinek felülvizsgálatával és átdolgozásával.
Határidı: a rendeletek felülvizsgálatára
1995. szeptember 30.
intézkedési terv készítésére 1995. december
31.
Felelıs : Dr. Valach Béla bizottsági elnök
Várfi András bizottsági elnök

12./ Pénzátcsoportosítás
Dr. Frankó Károly polgármester a napirendhez kapcsolódóan felkérte a Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a Békés Megyei Vízmővek Rt.-vel folytasson tárgyalásokat a tőzcsapok elhelyezésérıl.
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Az elıterjesztést javasolta elfogadásra.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 18 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
rendszeres pénzellátás szakfeladatról
127.000 Ft átcsoportosítását rendeli el az
átmeneti pénzellátás szakfeladatra.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a
költségvetési rendelet módosításánál az átcsoportosítást vegye figyelembe.
Határidı: 1995. november 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı

13./ Kisréti úti óvoda tetıfelújítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Balog Károlyné intézményirányítási csoportvezetı a határozati
javaslatot annyival kívánta kiegészíteni, hogy a tetıfelújítás
költségeinek fedezetkijelölésére csak abban az esetben kerüljön sor, amennyiben az intézmény a saját költségvetése terhére
nem tudja kigazdálkodni a 100.000 Ft-ot.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel fogadja el.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül, 18 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elismeri a 2. számú Napközi Otthonos óvoda
Kisréti úti intézményének lapostetı felújításának szükségességét. A lapostetı
felújítási költségét - maximum 100.000 Ft
- az intézmény saját költségvetésébıl biz-
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tosítja. Amennyiben az intézmény a fenti
összeget az év végéig nem tudja kigazdálkodni, úgy a fedezet kijelölésérıl a testület a IV. negyedévben intézkedik.
határidı: 1995. december 31.
Felelıs : a tetıfelújításért az intézmény
vezetıje
az esetleges forrás kijelöléséért
Frankó Károly
polgármester

dr.

14./ Az 109/1195./V.31./ számú határozat rendelkezése alapján
a 2. számú Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
az elıterjesztést a Közigazgatási Hivatal vizsgálatától függetlenül vitassa meg, hiszen amennyiben a hivatal vizsgálata a
testületi döntést erısíti meg, úgy az iskola alapító okiratának elfogadása érdekében nem kell rendkívüli ülést összehívni.
Ha pedig a Hivatal a testület döntését törvénysértınek ítéli
meg, akkor mindenképpen rendkívüli ülést kell összehívni.
Ezt követıen a testület vita nélkül, 15 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/1995./VI.29./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a
jegyzıt az 1. számú Általános Iskola, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv törzsszámának megszüntetésére, valamint a leltár szerinti vagyonátadásáról intézkedjen.

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. számú Általános Iskola alapító okiratának módosítását elfogadja.

Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi
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XXXVIII. törvény 88. § /1/, /3/ bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 37. §-ának /5/ bekezdésében foglaltak alapján Gyomaendrıd Város
Önkormányzata a 2. számú Általános Iskola
alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint
határozza meg:
A 148/1992./VI.30./KT. határozattal
megállapított és a 9/1994./II.11./KT határozattal módosított 150/1995./VI.29./számú
határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
1./
2./

Alapítás ideje: 1952.
Alapító szerv neve: Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
Gyomai Járás

3./

A költségvetési szerv neve, székhelye:
2. számú Általános Iskola Gyomaendrıd, Hısök útja

4./

Jogelıdje: 1995. augusztus 1-tıl az alapításig viszszamenıleg a 109/1995./V.31./KT. számú határozat
szerint a volt 1. számú Általános Iskola.

5./

Az intézmény
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,

45.

még az alábbi helyeken mőködik:
Kisréti út. 27. sz.
Fı út 224. sz.
Fı út 181. sz.
Jókai út 6. sz.
Sallai út 4. sz.

Az iskola az alábbi tevékenységet alapfeladatként
látja el:
- Alapfokú általános oktatás TEÁOR szám: 8012
- Tanórán kívüli oktatási ellátás TEÁOR szám: 8051
- Diákétkeztetés TEÁOR szám 5523
- Egyéb, korlátozottan igénybevehetı vendéglátás
TEÁOR szám: 5524
- Felnıtt és egyéb oktatás TEÁOR szám: 8040
Az alapfokú oktatási intézménynek nyolc évfolyama
van.
6./

7./

Az iskola fenntartója, felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-
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testülete
8./

Gazdálkodási jogköre: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Két részben önálló intézménnyel rendelkezik:
- 2. számú Napköziotthonos Óvoda
- Városi Zene-és Mővészeti Iskola
Pénzellátásról a felügyeleti szerv
gondoskodik, költségvetését a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelıen
szintén a felügyeleti szerv hagyja jóvá.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az iskola a közoktatási törvényben
foglaltak alapján önálló jogi személy.
Költségvetésével önállóan gazdálkodik, az
iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói
jogokat.

9./

Az intézmény rendelkezésére bocsájtott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja
az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám sze-

rint:
Hısök útja 45.
Kisréti út 27.
Fı út 224.
Fı út 181.
Jókai út 6.
Sallai út 4.

Hrsz: 1591
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:

338
1797/1
72/2
68
2020

A feladatellátáshoz az ingatlanokon
kívül rendelkezésre állnak még az iskolában leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az iskola a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
10./ A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az iskola igazgatóját Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot.
11./ Az alapító okirat módosítás miatt a
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Képviselı-testület 1995. augusztus 1-vel a
147/1992./VI.30./számú határozatát - mely az 1.számú Általános
Iskola alapító okiratát tartalmazza- visszavonja.
Határidı: azonnal
15./ 105/1995./V.31./számú KT határozat alapján az 1. számú
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Balog Károlynénak
az intézményirányító csoport vezetıjének.
Balog Károlyné csoportvezetı elmondta, az elıterjesztés két
határozati javaslata között csupán a tagóvodák kérdésében van
eltérés. Amennyiben a tagóvodák megszőnnek, úgy a tagóvoda vezetıi pótlék sem jár a vezetı óvónıknek.
A Kulturális Bizottság a téma tárgyalása során a tagóvoda elnevezés megszüntetését nem javasolta, az alapító okirat többi
módosításával egyetértett.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a vezetıi
pótlék esetleges megszüntetésével egyrészt felborulna az egész
óvodai rendszer, mivel a tagóvodavezetık nyilván a vezetıi
feladatok ellátásáért kapják a vezetıi pótlékot, másrészt az
önkormányzat elesne attól a közel 700.000 forint állami támogatástól, amelyet a vezetıi pótlék kifizetésre kap. A maga részérıl egyetértett a Kulturális Bizottság véleményével.
Kérte a képviselıket elsıként az 1./határozati javaslatról
döntsenek.
A Képviselı-testület az 1./ határozati javaslatot 17 fı igen
szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/1995./VI.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. számú Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratát elfogadja.
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Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. § /1/, /3/ bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 37. §-ának /5/ bekezdésében foglaltak alapján Gyomaendrıd Város
Önkormányzata az 1. számú Napköziotthonos
óvoda alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
Alapító okirat
A 150/1992./VI.30./ Kt. számú határozattal megállapított és a 7/1994./I.11./ számú határozattal módosított, 151/1995./VI.29./ számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
1./

Az alapítás ideje: 1892

2./

A költségvetési szerv neve, székhelye:
1. számú Napköziotthonos Óvoda Gyomaendrıd, Selyem

út 101.
Az intézmény
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Az intézmény
Bizottsága
3./

tagóvodái:
Blaha u. 8. szám
Szabadság út 6. szám
Polyákhalmi út. 1.szám
alapítója: Endrıd Nagyközség Végrehajtó

Az intézmény az alábbi tevékenységet, mint alapfeladatot látja el:
Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés TEÁOR szám:

8011.
Az iskolai oktatást megelızı korú / három éves kortól/ gyermekek nevelése, iskolai életmódra történı
felkészítése.
4./

Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-

testülete
5./

Gazdálkodási jogköre és vagyona:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi gazdálkodási feladatait, a 3. számú Általános
Iskola látja el.
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Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási
jogkörrel az intézményvezetı rendelkezik.
6./

Az intézmény rendelkezésére bocsájtott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja
az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi száma:
Selyem út 101. sz.
Blaha út 8. sz.
Polyákhalmi út 1. sz.
Szabadság út 6. sz.

Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:

5807/2
5060
8313/3
5350

A feladatellátáshoz rendelkezésre
állnak még az intézményben leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket
szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
Az intézmény önálló jogi személy.
7./

Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot.

8./

Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület visszavonja a 150/1992./VI.30./KT. számú és
a 7/1994./I.11./KT. számú határozatát.
Határidı: azonnal

16./ 105/1995./V.31./számú határozat alapján a 2. számú
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket
amennyiben egyetértenek az 1./ határozati javaslattal, úgy fogadják el.
A Képviselı-testület az 1./ határozati javaslatot 17 fı igen

216

szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 2. számú Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratát elfogadja.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. § /1/,/3/ bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX törvény 37. §-ának /5/ bekezdésében foglaltak alapján Gyomaendrıd Város
Önkormányzata a 2. számú Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
A 151/1992./VI.30./ számú határozattal megállapított és a 8/1994./I.11./ számú határozattal
módosított, a 152/1995./VI.29./ számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
1./

Alapítás ideje:
Jókai út 4. szám alatti óvoda 1929.
Kisréti út 36.szám alatti óvoda
1951.
Kossuth út 7. szám alatti óvoda
1951.

2./

Költségvetési szerv neve, székhelye:
2. számú Napköziotthonos Óvoda
Gyomaendrıd, Kossuth u. 7. szám
Az intézmény
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,
Gyomaendrıd,

tagóvodái:
Jókai út. 4.sz.
Kisréti út. 36. sz.
Fı út. 85. sz.

Az intézmény alapítója:
Végrehajtó Bizottsága
3./

Gyoma Község Tanácsának

Az intézmény az alábbi tevékenységet, mint alapfeladatot látja el:
Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés TEÁOR szám:

8011.
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Az iskolai oktatást megelızı korú / három éves kortól/ gyermekek nevelése, iskolai életmódra történı
felkészítése.
4./

Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-

testülete
5./

Gazdálkodási jogköre és vagyona:
Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Pénzügyi gazdálkodási feladatait, a 2. számú Általános
Iskola látja el.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Teljes munkáltatói és bérgazdálkodási
jogkörrel az intézményvezetı rendelkezik.

6./

Az intézmény rendelkezésére bocsájtott vagyon:
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik, a mőködéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja
az intézménynek. A használatba adott ingatlanok helyrajzi száma:
Kossuth út. 7. szám
Jókai út. 4. szám
Fı út. 85. szám
Kisréti út 36. szám

Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:
Hrsz:

113
69
3495
2509

A feladatellátáshoz rendelkezésre
állnak még az intézményben leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket
szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni.
Az intézmény önálló jogi személy.
7./

Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetıjét Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján és gyakorolja felette a munkáltatói
jogot.

8./

Az alapító okirat módosítás miatt a Képviselıtestület visszavonja a 151/1992./VI.30./KT. számú és
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a 8/1994./I.11./KT. számú határozatát.
Határidı: azonnal
17./ Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság által megtárgyalt és elfogadásra javasolt elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
153/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 278/1994./II.17./ számú határoztát a
153/1995./VI.29./ számú határozattal módosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 278/1994./II.17./ számú KT. határozattal
elfogadott alapító okiratot az alábbi 9.
ponttal kiegészíti.
9./

Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a mőködéshez szükséges ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
Az ingatlanok helyrajzi szám szerint a következık:
Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 1.sz.

Hrsz:

Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 3.sz.

Hrsz:

278/2.
279
Gyomaendrıd, Blaha u. 6. sz.
Gyomaendrıd, Fı út. 66. sz.
Gyomaendrıd, Kondorosi u. 1. sz.

Hrsz: 5041
Hrsz: 6477
Hrsz:

Gyomaendrıd, Mester u. 19.sz.

Hrsz: 7640

8406

A feladatellátáshoz az ingatlanokon
kívül rendelkezésre állnak még a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
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Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem idegenítheti el, azt biztosítékként nem adhatja.
Az alapító okirat módosítás elfogadásakor a Gyomaendrıd Város Képviselıtestület 278/194./XI.17./ számú határozatának 4. pontjából a harmadik mondat hatályát veszti.
Határidı: azonnal
18./ A 617. szám Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyását.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 fı igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
154/1995./VI.29./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja.
Határidı: azonnal
19./ A Városi Zene-és Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület 18 fı igen szavazattal az elıterjesztést
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
155/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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a Városi Zene-és Mővészeti Iskola módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát
elfogadja.
Határidı: azonnal
20./ Városi Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Gondozási Központ
SZMSZ módosítását a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselıket az elıterjesztés elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül -18 fı igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
156/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Városi Gondozási Központ módosított
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja.
Határidı: azonnal

21./ Pályázat a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói állására
A napirend tárgyalása elıtt szót kért dr. Kovács Béla képviselı.
Dr. Kovács Béla képviselı bejelentette, hogy mint pályázó személyében érintett a napirend tárgyalásánál.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
dr. Kovács Béla képviselıt az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján
a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói állására kiírt pályázattal kapcsolatos elıterjesztésnél a
döntéshozatalból zárják ki.
A javaslat alapján a testület 17 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
157/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dr. Kovács Béla képviselıt a Kner Imre Gimnázium és
Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatói állására
kiírt pályázat elbírálásánál az Ötv. 14. § /2/
bekezdése alapján a döntéshozatalból kizárja.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, miután részt vett az
iskola tantestületi értekezletén is, így elmondhatja, bár kemény kritikákkal is illették dr. Kovács Bélát, mint pályázót,
azonban a tantestület döntı többsége mégis az igazgatói kinevezése mellett foglalt állást. A maga részérıl támogatta igazgatói kinevezését.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal (dr. Kovács Béla képviselı, a fenti határozat alapján nem vett részt a döntéshozatalban) a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
158/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ának /2/
bekezdés d. pontjában biztosított jogkörénél fogva dr. Kovács Bélát (született:1948. november 22.) öt évre - 1995.
augusztus 01. napjától 2000. július 31.
napjáig - kinevezi a Kner Imre Gimnázium
és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatójának, a jelenlegi közalkalmazotti besorolás megtartásával. Vezetıi pótlékát a
318/1993./XI.09./ számú képviselıtestületi határozat alapján A1 fokozat 240
%-ában állapítja meg.
határidı: 1995. július 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

22./ Halász Valéria és férje Halász László szolgálati lakás
kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés el-
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fogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
159/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Halász Valéria fuvola és Halász János trombita szakos tanárok részére a Gyomaendrıd,
Október 6. lakótelep A/13. szám alatti
szolgálati lakást kiutalja abban az esetben, ha a letelepedési és munkavállalási
engedélyüket beszerezték, illetve a Városi
Zene- és Mővészeti Iskolánál munkaviszonyt
létesítenek. A lakást az önkormányzat
mindaddig biztosítja részükre, amíg munkaviszonyuk az intézménnyel fennáll.
Határidı: 1995. augusztus 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
23./ Bejelentések
Lakásfenntartási támogatás fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy a
Szociális Bizottság által hozott döntést támogassa.
A Képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
160/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete özv.
Bagaméri Jánosné Gyomaendrıd, Kossuth u.
32. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás fellebbezését e l u t a s í t j a.
Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 139/1/1995.
(VI. 01.) sz. határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A
határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül a Gyulai
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Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.
I N D O K O L C S
Özv. Bagaméri Jánosné Gyomaendrıd, Kossuth u. 32.
sz. alatti lakos 1995. március 09-én kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy részére lakásfenntartási
támogatást állapítsunk meg. Kérelmében közölt adatok
alapján az önkormányzati bérlakás hasznos alapterülete 68 m2.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
97/2/1995. (IV. 13.) sz. határozata nevezett
lakásfenntartási támogatási kérelmét elutasította.
Az elutasító határozat ellen nevezett fellebbezéssel élt, kérve, hogy a lakás hasznos alapterületénél jelentkezı 4 m2-es túllépést, valamint
anyagi szociális viszonyait figyelembe véve a
T. Képviselı-testület az elutasító határozatot
kedvezıen elbírálni és részére méltányosság címén lakásfenntartási támogatást megállapítani
sziveskedjen.
A fellebbezés ismételt felülvizsgálata alapján
megállapítást nyert, hogy a bérlakás hasznos
alapterületénél nemcsak a kifogásolt 4 m2 az eltérés, melyre méltányosság gyakorlását kérte,
ugyanis a csatolt mőszaki szakvélemény alapján
a lakás hasznos alapterülete 83.08 m2.
A fentiek alapján özv. Bagaméri Jánosné lakásfenntartási támogatás fellebbezését a Képviselı-testület elutasította.
Határidı: Azonnal
Felelıs: Dr. Frankó Károly polgármester
Ápolási díj fellebbezések
Megyeri Endréné fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslat
elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
161/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Megyeri
Endréné Gyomaendrıd, Hámán K. u. 12/2. szám
alatti lakos ápolási díj továbbfolyósítása tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja.
ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület
Szociális és Egészségügyi Bizottságának
105/1/5/1995.?IV.13./ számú határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A
határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995./IV.04./KT. számú rendeletével módosította az Egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 16/1993./V.20./KT. számú rendeletet,
mely módosítás érinti az ápolási díj folyósításának feltételeit is az alábbiak
szerint:
"A 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolása esetén az ápolási díj csak
abban az esetben állapítható meg, ha az
ápolást vállaló - feladata ellátása érdekében - fizetése nélküli szabadságot vesz
igénybe és nincs a családban más olyan
személy, aki keresetveszteség nélkül az
ápolást elláthatná."
Fent leírtak miatt kerül sor az ápolási
díj megszüntetésére, mivel Megyeri Endréné
ápoltja, Szabó Imréné a háziorvos szakvéleménye alapján tartós beteg, és nem súlyosan fogyatékos.
Megyeri Endréné nem rendelkezik munkaviszonynyal.
A fentiek alapján Megyeri Endréné ápolási díj
fellebbezését a Képviselı-testület a fent hivatkozott rendelet alapján elutasítja.
Határidı: azonnal
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Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Demeter Zoltánné fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális Bizottság
határozatának helybenhagyását.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
162/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Demeter Zoltánné Gyomaendrıd, Sugár út 25.
szám alatti lakos ápolási díj továbbfolyósítása tárgyában benyújtott fellebbezését
elutasítja.
Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának
105/1/14/1995./IV.13./ számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél
a határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995./V.04./KT. számú rendeletével módosította az Egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított
16/1993./V.20./KT. számú rendeletet, mely módosítás érinti az ápolási díj folyósításának feltételeit is az alábbiak szerint:
"A 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolása esetén az ápolási díj csak
abban az esetben állapítható meg, ha az
ápolást vállaló - feladata ellátása érdekében - fizetése nélküli szabadságot vesz
igénybe és nincs a családban más olyan
személy, aki keresetveszteség nélkül az
ápolást elláthatná."
Fent leírtak miatt kerül sor az ápolási díj
megszüntetésére, mivel Demeter Zoltánné ápoltja, Demeter Zoltán a háziorvos szakvéleménye
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alapján tartós beteg és nem súlyos fogyatékos.
Demeter Zoltánné nem rendelkezik munkaviszonynyal.
A fentiek alapján Demeter Zoltánné ápolási
díj fellebbezését a Képviselı-testület a
fent hivatkozott rendelet alapján elutasította.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Bukva Csilla fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális Bizottság
határozatának helybenhagyását.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
163/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Bukva
Csilla Gyomaendrıd, Baross u. 27. szám alatti
lakos ápolási díj továbbfolyósítása iránt benyújtott fellebbezését elutasítja.
ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület
Szociális és Egészségügyi Bizottságának
105/1995/1/20/1995./IV.13./ számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A
határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

Indokolás
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995./V.04./KT. számú rendeletével módosította az Egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 16/1993./V.20./KT. számú rendeletet,
mely módosítás érinti az ápolási díj folyósításának feltételeit is az alábbiak
szerint:
"A 18. életévét betöltött, tartósan beteg
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személy ápolása esetén az ápolási díj csak
abban az esetben állapítható meg, ha az
ápolást vállaló - feladata ellátása érdekében - fizetése nélküli szabadságot vesz
igénybe és nincs a családban más olyan
személy, aki keresetveszteség nélkül az
ápolást elláthatná."
Fent leírtak miatt kerül sor az ápolási díj
megszüntetésére, mivel Bukva Csilla ápoltja,
Bukva Vilmos a háziorvos szakvéleménye alapján
tartós beteg és nem súlyos fogyatékos.
Bukva Csilla nem rendelkezik munkaviszonynyal.
A fentiek alapján Bukva Csilla ápolási díj
fellebbezését a Képviselı-testület a fent
hivatkozott rendelet alapján elutasította.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Kiss Lajosné fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális Bizottság
határozatának helybenhagyását.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
164/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Kiss
Lajosné Gyomaendrıd, Zrínyi M. u. 18/1.
szám alatti lakos ápolási díj továbbfolyósítása iránt benyújtott fellebbezését elutasítja.
Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület
Szociális és Egészségügyi Bizottságának
105/1/13/1995./IV.13./számú határozatát
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A
határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül a Gyulai
Városi Bírósághoz fordulhat jogszabálysértésre
való hivatkozással.

Indokolás
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995./V.04./KT. számú rendeletével módosította az Egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosított 16/1993./V.20./KT. számú rendeletet,
mely módosítás érinti az ápolási díj folyósításának feltételeit is az alábbiak
szerint:
"A 18. életévét betöltött, tartósan beteg
személy ápolása esetén az ápolási díj csak
abban az esetben állapítható meg, ha az
ápolást vállaló - feladata ellátása érdekében - fizetésa nélküli szabadságot vesz
igénybe és nincs a családban más olyan
személy, aki keresetveszteség nélkül az
ápolást elláthatná."
Fent leírtak miatt kerül sor az ápolási díj
megszüntetésére, mivel Bukva Kiss Lajosné
ápoltja, Miklovicz Endréné a háziorvos szakvéleménye alapján tartósan beteg és nem súlyos
fogyatékos.
Kiss Lajosné nem rendelkezik munkaviszonnyal.
A fentiek alapján Kiss Lajosné ápolási díj
fellebbezését a Képviselı-testület a fenti
hivatkozott rendelet alapján elutasította.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A határozatok meghozatala után szót kért dr. Szendrei Éva képviselı.
Dr. Szendrei Éva a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
kérte, hogy az ápolási díjak fellebbezésével kapcsolatos iratokat az Ügyrendi és Jogi Bizottság tekinthesse át. Az elıterjesztés indokolása alapján nem egyértelmő az ügyintézés.
Uhrin Zoltánné a szociális csoport vezetıje elmondta, a szociális törvény, illetve a helyi rendelet pontosan meghatározza,
hogy mely esetben állapítható meg az ápolási díj. A helyi rendeletet annak felülvizsgálata során a Szociális Bizottság terjesztette a testület elé, melyet a képviselık el is fogadtak.
Ismeretes az is, hogy a pénzszőke miatt kénytelen volt a bizottság szőkíteni az ápolási díj igénybevételének körét.
Katona Lajos képviselı véleménye szerint a Szociális Bizottság
az elutasító határozat meghozatalakor, illetve a fellebbezést
követıen nyilvánvalóan megvizsgálta, hogy megfelelıen járt e
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el, illetve minden körülményt figyelembe vett.
Hangya Lajosné a Szociális Bizottság elnöke elmondta, a korábbi rendelet alapján nagyon sokat igénybe vették az ápolási
díjat olyanok is, akik munkanélküli járadékosok voltak, hiszen
az ápolási díj munkában töltött idınek számít, tehát mindenképpen kedvezıbb. Sajnos anyagi okok miatt kénytelen volt a
testület a szociális rendeleten szigorítani, ami 36 ápolási
díjban részesülıt érint.

Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek, hogy
kérje fel az Ügyrendi és Jogi Bizottságot a szociális rendelet
ismételt áttekintésével, illetve az ápolási díj fellebbezések
ügyiratainak kivizsgálásával.
A Képviselı-testület a polgármester
vetkezı határozatot hozta.

javaslata alapján a kö-

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
165/1995./VI.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felkéri
az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja
felül az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásról szóló, többször módosított
16/1993./V.20./ KT. számú rendeletet, illetve
ezzel egyidıben vizsgálja meg az 1995. június
29-i ülésre beterjesztett ápolási díj fellebbezések jogszerőségét.
határidı: 1995. szeptember 30.
Felelıs : dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Fellebbezések közgyógyellátási igazolványok kiadása ügyében
Gellai József fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatának helybenhagyását.
A Képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattak, 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
166/1995./VI.29./ számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gellai József Gyomaendrıd, Babits u. 12.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Szociális- és Egészségügyi Bizottság 111/1/1995./IV.13./ számú elutasító
határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül a Gyulai
Városi Bíróságnál kifogással élhet jogszabálysértésre hivatkozással.

Indokolás
Gellai József Gyomaendrıd, Babits u. 12.
szám alatti lakos fellebbezési kérelmet
terjesztett elı, mivel nem értett egyet a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
111/1/1995./IV.13./ számú határozatával.
A Képviselı-testület a fellebbezést megvizsgálta, s a többszörösen módosított
16/1993./V.20./ KT. számú rendelet 28. §
/2/ bekezdése alapján döntött, amely kimondja: "...méltányosságból annak állapítható meg közgyógyellátás, akinek az igazolt havi gyógyszerköltsége legalább 500
Ft, és az egy fıre jutó havi jövedelem, a
gyógyszerköltséggel csökkentve, a mindenkori legkisebb összegő nyugdíjminimumot
nem éri el."
A kérelmezı esetében ez a különbözet a legkisebb összegő öregségi nyugdíjminimum felett
van, ezért kérelmét a Képviselı-testület elutasította.
A határozat az említett rendeleten kívül
az 1994. évi VI. törvénnyel módosított
1993. évi III. tv. 49. § /2/ bekezdésén,
illetve a 9/1994./I.30./ Korm. rendelettel
módosított 28/1993./II.17./ Korm. sz. rendeletre épül.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Varga Istvánné fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális és Egész-
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ségügyi Bizottság határozatának helybenhagyását.
A Képviselı-testület az elıterjesztést vita nélkül elfogadta,
és 18 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
167/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Varga Istvánné Gyomaendrıd, Csejti u. 11.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Szociális- és Egészségügyi Bizottság 111/1/1995./IV.13./ számú elutasító határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül jogszabálysértésre való hivatkozással kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál.

Indokolás
Varga Istvánné Gyomaendrıd, Csejti u. 11.
szám alatti lakos fellebbezési kérelmet
terjesztett elı, mivel nem értett egyet a
Szociális- és Egészségügyi bizottság
111/1/1995./IV.13./ számú határozatával.
A Képviselı-testület a fellebbezést megvizsgálta, s a többszörösen módosított
16/1993./V.20./ KT. számú rendelet 28. §
/2/ bekezdése alapján döntött, amely kimondja:" ... méltányosságból annak állapítható meg közgyógyellátás, akinek az
igazolt havi gyógyszerköltsége legalább
500 Ft, és az egy fıre jutó havi jövedelem, a gyógyszerköltséggel csökkentve, a
mindenkori legkisebb összegő nyugdíjminimumot nem éri el."
A kérelmezı esetében ez a különbözet a legkisebb összegő öregségi nyugdíjminimum felett
van, ezért kérelmét a Képviselı-testület elutasította.
A határozat az említett rendeleten kívül
az 1994. évi VI. törvénnyel módosított
1993. évi III. tv. 49. § /2/ bekezdésén,
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illetve a 9/1994./I.30./ Korm. rendelettel
módosított 28/1993./II.17./ Korm. sz. rendeletre épül.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Fellebbezések elbírálása étkezési támogatás ügyekben
Szigeti Judit fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elutasító határozat helybenhagyását.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
168/1995./VI.29./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szigeti Judit Gyomaendrıd, Szabó D. u. 16.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, és a Polgármester által hozott
VI.3630/1995. számú elutasító határozatot
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.

Indokolás
Szigeti Judit Gyomaendrıd, Szabó D. u. 16. szám
alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett
elı, mivel nem értett egyet a Polgármester által hozott VI.3630/1995. számú határozattal.
A Képviselı-testület a fellebbezést megvizsgálta, s a többszörösen módosított 16/1993./V.20./
KT. számú rendelet 9. § /1/ bekezdése alapján
döntött, amely kimondja: "Egy naptári éven belül ugyanaz a család legfeljebb 3 alkalommal
részesíthetı segélyben.." A kérelmezı a három
segélyezési lehetıséget már kimerítette.
Az elutasítás - másik oka - a többszörösen

233

módosított 16/1993./V.20./ KT. sz. rendelet 21. §-a értelmében történt. Ennek értelmében nem részesíthetık étkezési térítési díj támogatásba azok a személyek,
akik a szociális étkeztetésben részesülnek.
A fellebbezési eljárás során megállapítást
nyert, hogy Szigeti Judit szociális étkezı, így ezen ok miatt sem tud a Képviselıtestület támogatást megállapítani.
A Képviselı-testület határozata a fent említett rendeletre épül.
határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Ágoston Lajosné fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a testületnek a fellebbezés elutasítását.
A Képviselı-testület a javaslat alapján vita nélkül 17 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
169/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Ágoston
Lajosné Gyomaendrıd, Bocskai u. 8. szám alatti
lakos fellebbezését elutasítja, és a Polgármester által hozott VI.3737/1995. számú elutasító
határozatot helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat
kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással
élhet a Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre hivatkozással.

Indokolás
Ágoston Lajosné Gyomaendrıd, Bocskai u.
11. szám alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett
egyet a Polgármester által hozott
VI.3737/1995. számú határozatával.
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A Képviselı-testület a fellebbezést megvizsgálta, s a többszörösen módosított
16/1993.V.20./ KT. számú rendelet 21. §
értelmében döntött, amely kimondja, hogy
nem részesíthetık étkezési térítési díj
támogatásba azok a személyek, akik szociális étkeztetésben részesülnek.
A fellebbezési eljárás során megállapítást
nyert, hogy Ágoston Lajosné szociális étkezı, így ezen ok miatt nem tud részére
támogatást megállapítani a Képviselıtestület.
A határozat a fent említett rendeletre
alapul.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Lakásvásárlási támogatás fellebbezésének elbírálása
Hangya Lajosné a Szociális Bizottság elnöke az elıterjesztés
kiegészítéseként elmondta, a bizottság a fellebbezés elbírálása kapcsán döntést nem hozott. Igaz, hogy ebben az évben a
méltányossági kérelmek elutasításra kerültek, azonban a fellebbezés tárgyalásánál úgy tőnt, hogy Vaszkó Istvánné a lakásvásárlási támogatás reményében 320 ezer forint foglalót fizetett. Éppen ezért a bizottság hajlott a méltányosságból történı elbírálásra. A bizottság felkérte a Szociális Csoportot,
hogy az ügyféltıl kérje be a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerzıdést. A maga részérıl támogatta néltányosság jogcímén a 80 ezer forint lakásvásárlási támogatás megítélését.
Bátori Gyula
sét.

képviselı szintén támogatta az összeg odaítélé-

Dr. Frankó Károly polgármester szintén egyetértett a támogatás
méltányosságból történı odaítélésével.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a testület figyelmét arra, hogy a
szociális rendelet értelmében az önkormányzat csak a rendeletben nem szabályozott esetekben alkalmazhat méltányosságot.
Katona Lajos képviselı megítélése szerint az önkormányzatnak
nem kell felvállalni az emberek esetleges rossz döntéseinek a
következményeit.
Dr. Valach Béla képviselı a méltányosság gyakorlásával csak
abban az esetben értett volna egyet, ha a támogatás megtagadá-
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sa esetén az ügyfél a már kifizetett összeget is elveszítette
volna. Jelen esetben azonban az adásvételi szerzıdésbıl megállapítható, ennek veszélye nem forog fenn.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként elıször az
I. számú határozati javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás alapján - 11 igen szavazat, 7 tartózkodás - a polgármester megállapította, hogy a testület a fellebbezést elutasította és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
170/1995./VI.29./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Vaszkó Istvánné Gyomaendrıd, dobó u. 18.
szám alatti lakos lakásvásárlási támogatás
méltányossági kérelmének fellebbezését elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat kézhezvételt követı naptól számított 30 napon belül kifogással élhet a
Gyulai Városi Bíróságnál jogszabálysértésre való hivatkozással.

Indokolás
Vaszkó Istvánné Gyomaendrıd, Dobó u. 18.
szám alatti lakos elvált, házasságát a
Szarvasi Városi Bíróság 2.P.20.603/1993/7.
számú határozatával felbontotta.
Nevezett 1995. április 26-án lakásvásárlási támogatás kérelmét Gyomaendrıd Város
Képviselı-testületének Szociális- és
Egészségügyi Bizottsága
132/8/1995.?VI.01./ számú határozatával
elutasította.
nevezett az elutasító határozat ellen fellebbezéssel élt, mely fellebbezést
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megvizsgálta és megállapította, hogy a Képviselı-testület 24/1993./IX.23./ KT. rendeletének 1. § /1/ bekezdés alapján támogatásban nem részesíthetı, mert " ...a támogatást azok a fiatal házasok kérhetik,
akik ....".
Fentiek alapján nevezett lakásvásárlási támogatás méltányossági kérelmének fellebbezését
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elutasí-
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totta.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A napirendi pontok megtárgyalása után szót kért dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok.
Dr. Kovács Béla tanácsnok, képviselı kérte a testületet, hogy
az 1-es és 2-es számú általános iskola szerkezeti átalakításával kapcsolatos határozatának végrehajtását erısítse meg.
Úgy érzi, hogy a kialakult helyzetben szükséges a testületnek
megerısíteni határozatát.
Dr. Frankó Károly polgármester a testületi ülést több napirend, bejelentés nem lévén bezárta.
K.m.f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Katona Lajos
hitelesítı

dr. Valach Béla
hitelesítı
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