Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus
24-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, Nagy Pál, R. Nagy János, dr.
Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi
András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Tímárné Binges Irén, Balog
Károlyné, Uhrin Zoltánné, Dávidné Pap Éva, Nagy
Istvánné, Kurilla János csoportvezetık, Nagyné
Látkóczki Margit kirendeltség vezetı,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Szöllısi Istvánné az 5. számú országgyőlési választókerület országgyőlési képviselıje,
Halászné dr. Balog Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács
elnöke,
a helyi pártok, társadalmi szervek képviselıi, a
sajtó képviselıi és érdeklıdı állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte Gyomaendrıd Város
Önkormányzata képviselıit, a testületen résztvevı valamennyi
meghívottat és érdeklıdıt. Külön tisztelettel köszöntötte
Szöllısi Istvánnét, az 5. számú országgyőlési választókerület
országgyőlési képviselıjét, a Pedagógus Szakszervezet Fıtitkárát, aki mint országgyőlési képviselı jelenlétével megtisztelte a testületet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
hiszen Kovács Kálmán és Knapcsek Béla kivételével valamennyi
megválasztott képviselı megjelent. Az ülés jegyzıkönyvi hitelesítıinek kijelölte Hanyecz Margit képviselı asszonyt, illetve Tótka Sándor képviselı urat.
Az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl elmondta:
-Az Augusztus 20-i ünnepség megítélése szerint jó színvonalú volt, köszönetet mondott mind a Mővelıdési Központnak, mind pedig a szponzoroknak a mősor összeállításáért,
megrendezéséért.
-Augusztus 21-én az 5. számú országgyőlési választókerület polgármesterei részére Szöllısi Istvánné és Földes
István országgyőlési képviselık tartottak egy megbeszélést az elmúlt közel másfél esztendı tapasztalatairól.
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Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı a jövıben minden hónap elsı péntekén du. 14 órától 15,30-ig fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájában.
E megbeszélés során lehetısége volt arra, hogy segítséget
kérjen a képviselı asszonytól néhány kérdésben, többek
között a rendırkapitányság kialakításában. Mint ismeretes, a város már ígéretet kapott a kapitányság kialakítására.
-Augusztus 22-én a Békés Megyei Hadkiegészítı Parancsnokság parancsnoka volt kinn.
Sajnálatosnak tartotta, hogy a diszkó ügyben nem tudott a hivatal igazán elıbbre lépni. Mindenképpen szükségesnek tartja,
hogy a következı idegenforgalmi szezonra ezt a testület valamilyen formában rendezze.
Az augusztus hónapban lezajlott motoros találkozóval kapcsolatosan elmondta, azt nem szükséges minden évben megtartani.
Tájékoztatta a tisztelt képviselıket arról, hogy augusztus 31szeptember 3. között országos mezıgazdasági kiállítást és vásár lesz a Sportcsarnokban, melyen kérte a testület tagjait,
hogy vegyenek részt.
Elmondta továbbá, hogy testvérvárosunkból, Nagyenyedrıl szintén ezen idıpontban érkezik egy küldöttség.
Örömmel tájékoztatta a képviselıket és a város lakosságát arról, miszerint Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı augusztus
20-a alkalmából magas állami kitüntetésben részesült, hiszen a
Magyar Köztársaság Bronz Érdem Keresztjét kapta meg.
Miután a bizottsági elnököknek, illetve az alpolgármesternek
napirend elıtti hozzászólásuk nem volt, így az alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
1./
2./

Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Egyházi iskola beindítása miatti állami hozzájárulás lemondása
3./ Egyházi iskola beindítása miatti elıirányzat változások
4./ Közoktatási megállapodás
5./ Az önkormányzat által rendezett vásárokról és fenntartott
piacokról szóló rendelet-tervezet
6/
Óvodai felvételek és létszám az 1995/96-os oktatási évben
7/
A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Képviselı-testület 1-es és 2-es számú Általános
Iskolák összevonására vonatkozó határozatával szemben
8/
A 113/1995./V.31./ KT. számú határozat végrehajtása
9./ Iskolaszékek fenntartói képviselete
10./ Pésó Illés Béláné méltányossági jubileumi jutalom iránti
kérelme
11./ Zsadányi Erzsébet testnevelı tanár lakáskérelme
12./ Fellebbezések
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök javasolta, hogy 13. napirendként bejelentések szerepeljenek.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a napirendet a
fentiek alapján a testület fogadja el.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással, 16 igen szavazattal
az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
186/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
1995. augusztus 24-i ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

8./
9./
10./
11./
12./
13./

Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Egyházi iskola beindítása miatti állami
hozzájárulás lemondása
Egyházi iskola beindítása miatti elıirányzat változások
Közoktatási megállapodás
Az önkormányzat által rendezett vásárokról
és fenntartott piacokról szóló rendelettervezet
Óvodai felvételek és létszám az 1995/96-os
oktatási évben
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele a Képviselı-testület
1-es és 2-es számú Általános Iskolák öszszevonására vonatkozó határozatával szemben
A 113/1995./V.31./ KT. számú határozat
végrehajtása
Iskolaszékek fenntartói képviselete
Pésó Illés Béláné méltányossági jubileumi
jutalom iránti kérelme
Zsadányi Erzsébet testnevelı tanár lakáskérelme
Fellebbezések
Bejelentések

Határidı: azonnal
Lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok elfogadása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt testületet,
hogy a beterjesztett jelentést fogadják el.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, vita nélkül elfogadta a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végre256

hajtásáról szóló jelentést, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
187/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
33/1995./II.28./, 34/1995./II.28./,
42/1995./II.28./, 71/1995./IV.06./,
87/1995./V.04./, 107/1995./V.31./,
108/1995./V.31./, 109/1995./V.31./,
110/1995./V.31./, 120/1995./V.31./,
123/1995./V.31./, 124/1995./V.31./,
125/1995./V.31./, 130/1995./V.31./,
133/1995./V.31./, 141/1995./VI.29./,
158/1995./VI.29./, 159/1995./VI.29./,
165/1995./VI.29./, 285/1994./XI.17./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta a rendszerváltás óta a
képviselı-testület 140 rendeletet alkotott, melyek felülvizsgálata szükségessé vált. A megalkotott rendeletek túlnyomó
többsége szervezeti, mőködési kérdésekkel, pénzügyi, gazdálkodási viszonyokkal, illetve szociális ellátással foglalkozott.
Igen kevés rendelet született azonban a kulturális, ifjúságvédelmi területen, illetve településfejlesztéssel is csupán 4
rendelet foglalkozik.
A Képviselı-testület a beterjesztett rendelet-tervezetet vita
nélkül, 16 igen szavazattal elfogadta és megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének
22/1995./..../KT számú rendeletet
az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon
kívül helyezésérıl
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést vegye tudomásul, illetve bízza meg az Ügyrendi és Jogi Bizottságot az önkormányzati rendeletek 2 évenkénti felülvizsgálatával.
A Képviselı-testületet a javaslatot vita nélkül elfogadta, és
16 igen szavazattal a következı határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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188/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést tudomásul veszi.
A Képviselı-testület megbízza az Ügyrendi
és Jogi Bizottságot, hogy az Önkormányzat
hatályos rendeleteit 2 évenként vizsgálja
felül.
Határidı: 1997. augusztus 31., illetve értelem
szerint
Felelıs : Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
Egyházi iskola beindítása miatti állami hozzájárulás lemondása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság által beterjesztett elıterjesztést és határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület vita nélkül, 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Katolikus Általános Iskolai oktatás beindítása miatt a közoktatási megállapodásból adódóan
-410.000 Ft normatív állami hozzájárulásról
- 47.807 Ft korábbi bérpolitikai intézkedések
1995. évi elıirányzatáról
- 6.912 Ft 1995. évi illetményalap felemelés állami
hozzájárulásról
Összesen: 464.719 Ft állami hozzájárulásról lemond.
A Képviselı Testület utasítja a Polgármestert,
hogy az állami hozzájárulás lemondásról a
TÁKISZ-on keresztül a Belügyminisztériumhoz a
kérelmet nyújtsa be.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy
az állami hozzájárulás csökkenése miatt az
1995. évi költségvetési rendelet módosítását
készítse elı.
Felelıs: a kérelem benyújtására: Dr Frankó Kár258

oly polgármester
Határidı: 1995. szeptember 1.
Felelıs: a költségvetési rendelet módosítás
elıkészítésére:
Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 1995. november 30.
Egyházi iskola beindítása miatti elıirányzat változások
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta az elıterjesztés és
a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı Testülete a
Gyomaendrıdi Katolikus Általános Iskola beindításához kapcsolódóan a következı elıirányzat
változást rendeli el:
Zárolás:

Bevétel
Állami hozzájárulás
464.719 Ft
Kiadás
2.sz. Általános Iskola
Személyi juttatások
255.000 Ft
TB
112.000 Ft
Dologi kiadások
24.000 Ft
Összesen:
391.000 Ft
3.sz. Általános Iskola
Személyi juttatások
401.000 Ft
TB
177.000 Ft
Dologi kiadások
35.000 Ft
Összesen:
613.000 Ft

Emelkedés:

Egyházak támogatása 536.677 Ft

Tartalék:

2.604 Ft

A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy
az elıirányzat változás miatt a költségvetési
rendelet módosítását készítse elı.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 1995. november 30.
Közoktatási megállapodás
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a megállapodás tervezetet az
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érintett bizottságok véleményezték, a megállapodás tervezetet
elfogadásra javasolják, azonban néhány ponthoz kiegészítést
tettek.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök megítélése szerint nem biztos, hogy abba az iskolába csak katolikus hívı családok gyerekei kerülnének, a más vallású, esetleg ateista gyerekeknek is
meg kellene hagyni a lehetıséget a beiratkozásra.
Hanyecz Margit képviselı hangsúlyozta, az egyházi iskola
szellemiségét meg kell hagyni. Annál is inkább, mivel a két
állami iskolában biztosított a világnézetileg semleges oktatás.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, miután az önkormányzat
bizonyos összeget átad az egyházi iskolának, így úgy gondolták
némi elvárást az önkormányzat is támaszthat az egyházzal szemben.
Dr. Frankó Károly polgármester csak azt tudja elképzelni, hogy
az iskola ökomenikus legyen, melyre ígéretet is tett az egyház. Azt, hogy az világnézetileg semleges legyen nem tudja elképzelni, hiszen éppen azért egyházi iskola, hogy meglegyen a
maga szellemisége.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök szintén az ökomenikus jelleggel értett egyet.
Czibulka György alpolgármester hangsúlyozta, a katolikus iskola azért jött létre, hogy a gyerekeket katolikus szellemiségre nevelje. Az iskola arculatát nem szabad megváltoztatni.
Dr. Kovács Béla tanácsnok véleménye szerint ebbe azért sem
kell az önkormányzatnak belefolynia, mivel mindezek a kérdések
az alapító okiratban kerülnek rögzítésre.
Csorba Csaba jegyzı a megállapodás tervezet 7. pontját javasolta az alábbiakkal kiegészíteni:
Az egy tanulóra számított támogatási összeg megállapításánál
nem lehet figyelembe venni az önkormányzati tulajdont képezı
ingatlan karbantartási, felújítási, rekonstrukciós és beruházási támogatásokat.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, aki azzal ért egyet, hogy a megállapodásban a
világnézeti semlegességet az önkormányzat ne kösse ki, azt
szavazzák meg.
A javaslat alapján 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a következı határozatot hozta a képviselı-testület
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Katoli260

kus Iskola világnézeti semlegességét nem kívánja kikötni a Közoktatási megállapodásban.
Határidı: azonnal
Ezt követıen javasolta a jegyzı úr által tett kiegészítést bevenni a megállapodásba.
A javaslattal a testület egyetértve 15 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a következı határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a SzegedCsanádi Püspökség és az Önkormányzat között
megkötendı közoktatási megállapodás 7. pontját
az alábbiakkal kiegészíti:
Az egy tanulóra számított támogatási összeg megállapításánál nem lehet figyelembe venni az önkormányzati tulajdont képezı ingatlan karbantartási, felújítási, rekonstrukciós és beruházási támogatásokat.
Határidı: azonnal
Ezt követıen kérte a testületet, hogy a megállapodás tervezetrıl, illetve a 10. pont szövegérıl dönteni szíveskedjenek. Javasolta a testületnek, hogy 10-es pontot a b. változattal fogadják el, illetve hogy a közoktatási megállapodást a fenti
kiegészítéssel hagyja jóvá az önkormányzat
A javaslatnak megfelelıen a Képviselı-testület 16 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a SzegedCsanádi Püspökséggel kötendı közoktatási megállapodást a 192/1995./VIII.24. KT. számú határozatban foglalt kiegészítéssel, a megállapodás
tervezet 10. b. pontjának figyelembevételével
elfogadja.
Határidı: azonnal
Az önkormányzat által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt testületet arra, hogy a rendelet-tervezetet már mind a testület,
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mind pedig a bizottságok megtárgyalták. Kérte a tervezettel
kapcsolatos észrevételeket.
Dr. Kovács Béla tanácsnok javasolta, hogy a piac területére
megfelelı feltételek mellett kutyát lehessen bevinni.
Dr. Frankó Károly polgármester a javaslattal egyetértett, kérte a testületet, hogy a módosítást fogadják el.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
2 ellenszavazattal a módosító javaslatot támogatta, majd 15
igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1995./..../KT. számú rendeletét
Az önkormányzat által rendezett vásárokról és
fenntartott piacokról.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyéni kezdeményezésként javasolta, hogy a testület bízza meg a Pénzügyi Bizottságot a
gyomai piac mőködésének rentábilitásának felülvizsgálatával.
Dr. Frankó Károly polgármester a javaslatot támogatta.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
szükségesnek látja a gyomai piac rentabilitásának felülvizsgálatát.
Felkéri a Pénzügyi Bizottságot a vizsgálat
elvégzésére.
határidı: 1995. október 30.
Felelıs : Katona Lajos bizottsági elnök
Óvodai felvételek és létszám az 1995/96-os oktatási évben
Dr. Frankó Károly polgármester kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra kért választ, hogy a Fı
úti óvoda kihasználtsága miért alakult az anyagban szereplık
szerint.
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Kóris Györgyné oktatási elıadó elmondta, az óvodáknál csoportszámok lettek meghatározva. A Fı úti óvodában a csoportok száma korábban háromban lett meghatározva, majd késıbb egy csoport átadásra került . A kihasználtság tehát a két csoportnak
megfelelıen lett számítva.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
69/1995./IV.06./KT. számú határozatának 1.
pontját visszavonja, egyben jóváhagyja az 1. és
2. számú Napközi Otthonos Óvodák 1995/96-os oktatási évre felvett gyermeklétszámát.
Határidı: azonnal
Felelıs : az intézmények vezetıi
A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele
a Képviselı-testület 1-es és 2-es számú Általános Iskolák öszszevonására vonatkozó határozatával szemben
Dr.Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, a Közigazgatási
Hivatal által megküldött törvényességi észrevétellel kapcsolatosan az önkormányzat egyszer már kialakította véleményét. Az
iskolák összevonásával a testület - néhány kivételtıl eltekintve - egyetértett, a Képviselı-testület eljárását nem tartja törvénysértınek. Elképzelhetı, hogy néhány formai hibát elkövettek, de a törvényi elıírások mindenkor betartásra kerültek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint, miután a
testület már kialakította korábban véleményét, így javasolta a
vita nélküli döntést.
Szöllısi Istvánné országgyőlési képviselı elıljárójában hangsúlyozta, a képviselı-testület döntését tiszteletben tartja,
azonban korábbi álláspontját továbbra is fenntartja. Felhívta
a testület figyelmét arra, hogy a magyar közoktatás finanszírozási rendjérıl a viták folyamatban vannak, az még nem zárult
le. Jogi értelemben nem tekinti mérvadónak a Belügyminisztérium és a Mővelıdési Minisztérium által kiadott állásfoglalásokat.
Dr. Frankó Károly polgármester szükségesnek látta kiemelni
azt, hogy az összevont iskolában 40 tanterem van, 37 csoport
indul. Ezzel a lépéssel lehetıség nyílt arra, hogy néhány
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szükségtantermet kiváltsanak, a gyerekek jobb körülmények közé
kerülnek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézkedés
kapcsán senkinek nem szőnt meg a munkahelye.
Miután a napirenddel kapcsolatban több észrevétel nem volt,
így javasolta a határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés
Megyei Közigazgatási Hivatal II.179/1995. szám
alatt kiadott törvényességi észrevételének 1.
pontjában megfogalmazottakat megvizsgálta.
A Képviselı-testület az 1. pontban megfogalmazottakkal nem ért egyet. Az 1-es és
2-es számú általános iskolák összevonására
vonatkozó 107., 108., 109/1995./V.31./
számú határozatait nem vonja vissza.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti határozatáról a Békés
Megyei Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
197/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Békés
Megyei Közigazgatási Hivatal II.179/1995. szám
alatt kiadott törvényességi észrevételének 2.
pontjában megfogalmazottakat megvizsgálta.
A Képviselı-testület álláspontja szerint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §
/3/ bekezdésében foglaltaknak eleget tett.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a fenti határozatáról a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/1995./VIII.24./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
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II.179/195. szám alatt kiadott törvényességi észrevételének 3. pontjában megfogalmazottakat megvizsgálta.
A Képviselı-testület álláspontja szerint a döntéshozatal során a jogszabályoknak megfelelıen
járt el.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy
a fenti határozatáról a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal Hivatalvezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
II.179/1995. szám alatt kiadott törvényességi észrevételének 4. pontjában megfogalmazottakat megvizsgálta.
A Képviselı-testület álláspontja szerint az
összevont iskola az összecsatolás hatálybalépésének idıpontjában érvényes alapító okirattal
rendelkezett.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert,
hogy a fenti határozatáról a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 1995. augusztus 26.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
A 113/1995./V.31./ KT. számú határozat végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester
csolatos észrevételeket.

kérte az elıterjesztéssel kap-

Hangya Lajosné bizottsági elnök a közoktatási törvény negatívumaira hívta fel a figyelmet. Amennyiben az önkormányzat pl.
a kollégiumok vonatkozásában teljes mértékben betartja azt,
úgy akár meg is szüntetheti azokat.
R.Nagy János bizottsági elnök hangsúlyozta, komoly problémát
jelentett a vizsgálat során, hogy egyetlen intézményben sem
érték el a csoportlétszámok az átlagot. Amennyiben a fenntartó
az átlag létszámtól való eltérést nem tudja majd finanszírozni, akkor az önkormányzatnak kell eldöntenie mit engedélyez.
Erre pedig valószínőleg minden évben sor fog kerülni.
Halászné dr. Balogh Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács elnöke
kifogásolta, hogy a csoportok kialakításánál az érdekképvise265

leti szervezeket az igazgatónı nem kérdezte meg. Legkritikusabbnak tartja a helyzetet a nyolcadik osztályok csoportkialakításánál. A két iskolában lévı kis létszámú osztályokat nem
lett volna szabad összevonni és így kialakítani egy 30 fıs
osztályt. Kérte a testületet, amennyiben lehetséges, úgy két
érintett két osztály ne kerüljön összevonásra, hiszen ezek a
gyerekek többszörösen hátrányos helyzetőek.
Dr. Frankó Károly polgármester amellett, hogy az elhangzott
érvek helytállóak, szükségesnek látta elmondani, hogy a testület nem kényszerítette az iskola igazgatóját a nyolcadikosoknál a csoportösszevonásokra.
Dr. Kovács Béla tanácsnok arra hívta fel a testület figyelmét,
hogy a csoportok kialakítása tulajdonképpen nem testületi hatáskör.
R. Nagy János bizottsági elnök a fentieket megerısítve hangsúlyozta, a bizottság a csoportösszetételeket nem vizsgálta. A
bizottság feladata az volt, hogy törvényesség szempontjából
vizsgálja meg a csoportlétszámokat, illetve azok indíthatóságát jóváhagyja. Az intézményeknek felelıssége, hogy az adott
költségvetésbıl gazdálkodjanak.
Halászné dr. Balog Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács elnöke
hangsúlyozta, nem a 30-as osztálylétszám ellen szólt, hanem
azért, hogy éppen abban az osztályban lesz ilyen magas létszám, ahol 24 gyerek többszörösen hátrányos helyzető.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint e kérdésben az iskola
igazgatóját is meg kell hallgatni. Javasolta, hogy a testület
bízza meg a Kulturális Bizottságot a probléma tisztázásával.
Dr. Frankó Károly polgármester a javaslattal egyetértett azzal
a kiegészítéssel, hogy a döntés meghozatalát a testület utalja
a bizottság hatáskörébe.
A javaslatot 6 képviselı elfogadta, 10 képviselı ellene szavazott, így a módosító javaslatot a testület nem fogadta el.
Ezt követıen a polgármester javasolta az elıterjesztés határozati javaslatainak elfogadását.
Az 1. számú határozati javaslatot a Képviselı-testület 11
igen szavazattal, 3 tartózkodással és 2 ellenszavazattal fogadta el, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. számú Napközi Otthonos Óvoda,
a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda,
a 2. számú Általános Iskola,
a 3. számú Általános Iskola
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1995/96-os tanévben indítandó csoportlétszámait
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
A 2. számú határozati javaslatot a testület egyhangúlag, 16
igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja
az általános iskolák igazgatóit, hogy a szülıkkel és a nevelı testületekkel egyeztetve határozzák meg az 1996/97-es tanévben indítandó pedagógiai programokat, és azok pénzügyi vonzatával együtt terjesszék elı jóváhagyásra.
Határidı: 1995. október 31.
Felelıs : Általános iskolák igazgatói
A 3. számú határozati javaslatot a a Képviselı-testület 15
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola,
a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı- és Cipıipari
Szakközépiskola
a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép- és
Szakmunkásképzı Iskola 1995/96-os tanévben indítandó csoportlétszámait tudomásul veszi, egyben utasítja a középiskolák intézményvezetıit,
hogy az 1996/97-es tanévtıl csak a Közoktatási
törvényben meghatározott átlag csoportlétszámmal indíthatnak elsı évfolyamokat.
Határidı: az 1996/97-es tanév felvételi idıpontja
Felelıs : A határozatban szereplı intézmények
vezetıi
A 4. számú határozati javaslatot a Képviselı-testület 15 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1995./VIII.24./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a középiskolák igazgatóit, hogy ké267

szítsen részletes indokolást az átlaglétszám alatti elsı és második évfolyamok
csoportlétszámairól.
Határidı: 1995. szeptember 15.
Felelıs : Középiskolák igazgatói
Az iskolaszékek fenntartói képviselete
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után átadta a szót dr. Valach Béla képviselı úrnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnöknek az elıterjesztéssel kapcsolatban az volt a kérdése, hogy az 1. sz. és a 2. sz. Általános Iskola összevonása után ezen intézmények iskolaszékei
hogyan fognak mőködni?
Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésre válaszolva elmondta,
rövid idın belül valamilyen szinten rendezni kell ezen iskolaszékeket. Véleménye szerint ezen iskolaszékeknek össze kellene
olvadni és egy iskolaszékként kellene tovább mőködni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az alábbi módosító javaslatot
tette:
A képviselı-testület az 1. és a 2. sz. Általános Iskola Iskolaszékeit vonja össze és vizsgálja felül 1995. október 1-ig.
Miután egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el a polgármester
kérte a képviselıket, hogy elsıként Valach képviselı által
tett módosító javaslatról döntsenek, miszerint a képviselıtestület az 1. és a 2. sz. Általános Iskola Iskolaszékeit vonja össze és vizsgálja felül 1995. október 1-ig.
A Képviselı-testület a módosító javaslattal egyhangúlag - 16
fı igen szavazattal - egyetértett.
Ezt követıen a polgármester kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslatot a módosító javaslat figyelembevételével fogadják el.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 16 igen szavazattal elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 3. sz. Általános Iskola Iskolaszékébe
Farkasinszki Sándor önkormányzati képviseletét megszünteti és egyidejőleg Dógi Jánost / lakik: Gyomaendrıd, Halász u. 14.
sz. alatt/ bízza meg az önkormányzati képviselet ellátásával.
A képviselı-testület az 1. és a 2.
sz. Általános Iskola Iskolaszékeit összevonja és felülvizsgálja 1995. október 1268

ig.
Határidı: azonnal, illetve 1995. október 01.
Felelıs: Kulturális Bizottság
Pésó Illés Béláné méltányossági jubileumi jutalom iránti kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, Pésó Illés Béláné
méltányossági alapon kérvényezett jubileumi jutalmának kifizetését pénzügyi fedezet hiányában a Kulturális és a Pénzügyi
bizottságok nem támogatták.
Tótka Sándor képviselı tisztában van az önkormányzat nehéz
pénzügyi helyzetével, azonban kéri a tisztelt képviselıket
próbáljanak meg forrást keresni a kért jutalom kifizetésére.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, a városban nem
Pésóné az egyetlen aki ilyen méltányossági jubileumi jutalom
kifizetésére igényt tarthatna. Amennyiben a képviselı-testület
felvállalja ennek a jutalomnak a kifizetését, abban az esetben
úgy lenne tisztességes, hogy a többi ilyen irányú pedagógus
igényt is hasonlóképpen kezelne.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık
száma 17 fı./
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a jövıben ne csak a
pedagógusoknál, hanem más közalkalmazottak esetében is meg
kellene szüntetni ezt a juttatást.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony véleményére reagálva
elmondta, nem arról van szó, hogy a pedagógusok vonatkozásában
a jubileumi jutalom megszőnik, hiszen amennyiben az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeket eléri, úgy a
jubileumi jutalmat meg kell részükre állapítani.
Jelen esetben a kérelmezı méltányossági alapon kéri a jubileumi jutalom kifizetését, mivel a Közalk. tv. 78. § /4/ bekezdése értelmében nem jogosult.
Hanyecz Margit képviselı az elızıekben elmondott véleményét
annyiban kívánta módosítani, miszerint közalkalmazottakra vonatkozóan méltányossági alapon jubileumi jutalom ne kerüljön
kifizetésre.
Bátori Gyula képviselı véleménye szerint, amennyiben nincs
pénzügyi fedezet a kért összeg kifizetésére, úgy legalább egy
havi fizetésnek megfelelı összeget kellene kifizetni jubileumi
jutalom címén, amelyet a 3. sz. Általános Iskola ki tudna gazdálkodni.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı a képviselık tájékoztatására elmondta, a fıiskolai és egyetemi végzettségő nıi közalkalmazottak esetében, mivel ık a nyugdíjkorhatár betöltéséig
269

nem érik el a 35 éves munkaviszonyt a jogszabály úgy rendelkezik, hogy nyugdíjbavonuláskor lehetıség van a 35 éves munkaviszonynak megfelelı méltányossági alapon történı jubileumi jutalom kifizetésére, melyet a munkáltató dönt el, hogy kifizet,
vagy nem.
Susányi Istvánné a volt 1. sz. általános iskola igazgatója és
mint magánember arra kérte a testületet, hogy szavazza meg
Pésóné részére a jubileumi jutalom kifizetését.
Halászné dr. Balogh Erzsébet az Érdekegyeztetı Tanács elnöke
elmondta, jövıre már nem adódik ilyen kérelem, mivel a kormány
tervezi a nyugdíjkorhatár megemelését.
Mint érdekképviseleti szerv vezetıje kérte a testületet adjon
helyt a kérelemnek.
Dávid István képviselı elmondta, jelen esetben egy olyan személyiség kérelmérıl kell dönteni aki igazi pedagógusa, tanára
volt az öregszılıi településnek. Az ottani kulturának az öszszefogója, mozgatója volt.
Sajnálatát fejezte ki azért, hogy egy ilyen pályafutás után
egy munkásértelmiséget nem tudunk elfogadni hivatkozva a pénztelenségre.
A maga részérıl javasolta a jutalom kifizetését, amennyiben
más módon nem lehetséges, úgy egyetért a Bátori képviselı úr
által javasolt egy havi összegnek megfelelı jutalom kifizetésével.
Dr. Frankó Károly polgármester az alábbi javaslatot tette. Az
öregszılıi településrészért tett munkájának elismeréseként a
jövı évi költségvetés terhére a képviselı - testület vállalja
fel a méltányossági alapon történı jubileumi jutalom kifizetését.
R. Nagy János bizottsági elnök a polgármester úr által tett
megoldási javaslatot támogatta.
Azonban egyetért az egy havi fizetésnek megfelelı összeg kifizetésével is, de csak a jövı évi költségvetés terhére.
Ladányi Gáborné a 3. sz. Általános Iskola igazgatója az egy
havi fizetésnek megfelelı összeg kifizetésével kapcsolatban
elmondta, mivel jelentısen túlfinanszírozott az intézmény,
ezért is került sor arra, hogy a nyugdíjas korú pedagógusok
munkaviszonyát közös megeggyezés alapján megszüntették. Nem
tud ígéretet tenni arra, hogy decemberben lesz fedezete az intézménynek az egy havi fizetésnek megfelelı összeg kifizetésére.
Az intézmény szempontjából mindenképpen a jövı évi költségvetés terhére történı kifizetés lenne a megfelelı.
Katona Lajos bizottsági elnök felhívta a tisztelt képviselık
figyelmét annak eshetıségére, hogy amennyiben most helyt ad a
testület a kérelemnek, úgy késıbb anyagilag nem fogja bírni az
önkormányzat az ilyen jellegő kérelmeket teljesíteni.
A maga részérıl az egy havi fizetésnek megfelelı összeg oda270

ítélését támogatta.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként az alábbi
módosító javaslatot tette: A képviselı-testület Pésó Illés
Bélánét az öregszılıi településrészért végzett munkájának elismeréseként nettó 74.000 forint díjazásban részesíti 1996.
évi kifizetéssel. A képviselı-testület utasítsa a jegyzıt,
hogy a megállapított díjat az 1996. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
A képviselı-testület egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal - az
elhangzott javaslattal egyetértett és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Pésó Illés Bélánét az öregszılıi településrészért végzett munkájának elismeréseként nettó 74.000 forint díjazásban részesíti 1996. évi kifizetéssel.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a megállapított díjat az 1996.
évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.
Határidı: 1995. november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Zsadányi Erzsébet testnevelı tanár lakáskérelme
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértve a Kulturális bizottság javaslatával, kérte annak elfogadását.
A Képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül - 17 fı igen
szavazattal - a javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Zsadányi Erzsébet testnevelı szakos tanár
részére a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24. szám
alatti szolgálati lakást 1995. szeptember
1-tıl 1997. június 30-ig kiutalja.
Amennyiben 1997. június 30. elıtt
munkaviszonya megszőnik a 3. sz. Általános
Iskolánál, úgy a munkaviszony megszőntével
a szolgálati lakást köteles leadni.
Határidı: 1995. szeptember 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket amennyiben
egyetértenek az elıterjesztésben leírtakkal, úgy azt fogadják
el.
A képviselı-testület egyhangúlag- 17 fı igen szavazattal -az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Barna Lajos Gyomaendrıd, Rácz L. u. 28.
szám alatti lakos eljárást megszüntetı határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.
Ezzel egyidejőleg a polgármester
1995. június 23-án kelt VI.2963-3/1995.
számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Barna Lajos az eljárást megszüntetı
határozat ellen benyújtott fellebbezésben
nem tárt fel olyan okot, amely magyarázatot adott volna arra, hogy a megállapító
határozatban meghatározott kötelezettségének miért nem tett eleget, valamint arra
vonatkozólag sem nyilatkozott, miért nem
élt az igazolási kérelem benyújtásának lehetıségével.
Határozatom az 1981. évi I. tv. 14. §
/2/ bekezdésén alapszik " Az államigazgatási szerv az eljárást- ha a megindításra
vagy a folytatásra okot adó körülmény már
nem áll fenn - megszünteti"
Határidı: azonnal
Fellebbezések elbírálása átmeneti segély ügyben
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a
Szakálos Máténé Gyomaendrıd, Fáy u. 25. sz. alatti lakos átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezési kérelmével kapcsolatos elıterjesztésrıl döntsenek.
A Képviselı-testület - 17 fı igen szavazattal- az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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208/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szakálos Máténé Gyomaendrıd, Fáy A. u. 25.
sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja,
s a Polgármester nevében hozott VI.
4445/1995. ikt. számú határozatát helyben
hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a
határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül kifogással élhet, jogszabálysértésre
való hivatkozással a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Szakálos Máténé Gyomaendrıd, Fáy. u.
25. szám alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı a képviselıtestületnél.
A fellebbezési eljárás során a képviselı-testület megvizsgálta nevezett jövedelmi, vagyoni viszonyait s a többszörösen
módosított 16/1993./V.20./KT. sz. rendelet
alapján döntött, amely az alábbiakat mondja ki:
6. § /1/ bek.:
" Átmeneti segélyben részesíthetı
kérelmére az a személy, aki önmaga, illetve családja átmeneti létfenntartásáról,
alkalmanként jelentkezı többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni, családjában az egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori saját jogú
öregségi nyugdíjminimum 150 %-át és nem
rendelkezik vagyonnal."
Mivel a kérelmezı jövedelme meghaladja a
jogszabályban meghatározott összeghatárt,
a kérelmet el kellett utasítani.
A határozat a fent említett rendeletre épül.
Határidı: 1995. augusztus 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Hozzátartozói ápolási díj fellebbezés
Dr. Frankó Károly polgármester Juhász Sándorné hozzátartozói
ápolási díj fellebbezésével kapcsolatban kérte a testület döntését.
A Képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
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mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Juhász Sándorné Gyomaendrıd, Gyóni G. u.
21. szám alatti lakos ápolási díj továbbfolyósítása iránt benyújtott fellebbezését
elutasítja, a Szociális-és Egészségügyi
Bizottság 144/4/1/1995. (VI.01.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó
fél, a kézhezvételtıl számított 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1995. (IV.04.) Kt. sz. rendeletével módosította az "Egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról" szóló többször
módositott 16/1993. (V.20.) Kt. sz. rendeletet, mely módosítás érinti az ápolási
dij 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 - fizetés 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 Juhász
Sándorné ápoltja, Juhász Sándor, a háziorvos szakvéleménye alapján tartósan beteg
és nem súlyos fogyatékos.
Juhász Sándorné nem rendelkezik munkaviszonnyal.
A fent hivatkozott rendelet alapján
Juhász Sándorné ápolási díj fellebbezését
a Képviselı-testület elutasította.
Határidı: azonnal
Fellebbezési elbírálása közgyógyellátó igazolványok kiadása
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ügyében
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális bizottság
által beterjesztett javaslat elfogadását.
A képviselı-testület a javaslatot 16 fı igen szavazattal, 1 fı
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testület Vaszkó Jánosné Gyomaendrıd, Lehel u
27. sz. alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a Szociális-és Egészségügyi Bizottság 148/1/1995. (VI. 01.) számú elutasító határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél,
a határozat kézhezvételét követı 30 napon
belül kifogással élhet, jogszabálysértésre
való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLCS
Vaszkó Jánosné Gyomaendrıd, Lehel u.
27. szám alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett
egyet a Szociális-és Egészségügyi Bizottság 148/1/1995. (VI. 01.) számú határozatával.
A Képviselı-testület a fellebbezést
megvizsgálta, s a többszörösen módositott
16/1993 /V. 20./ KT. sz. 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 az alábbi számítás döntött:
11.567.- Ft /egy fıre esı jövedelem/
csökkentve 2.000.- Ft-al /leigazolt egy
havi gyógyszerköltség/ s mivel a különbözet a nyugdíjminimum felett van /8.400.-/
ezért kérelmét a Képviselı-testület elutasította.)
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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: 1995. augusztus 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a ezen tárgyba
két fellebbezés érkezett, melyeket a Szociális bizottság megtárgyalt és megállapította, hogy nevezettek a fellebbezésben
új tényt, adatot nem közöltek, így a bizottság korábbi határozatait megváltoztatni nem kívánta, ezért a képviselı-testület
elé terjesztette elbírálás céljából.
Kérte a képviselıket elsıként Szabó István Gyomaendrıd, Szondy
u. 1. sz. alatti lakos fellebbezésérıl döntsenek.
A Képviselı-testület egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal - az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Szabó
István Gyomaendrıd, Szondy u. 1. sz. alatti lakos
fellebbezését elutasítja, és a Szociális-és Egészségügyi Bizottság 137/1/1995. (VI. 01.) sz. határozatát helyben hagyja.
Ezen 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
Nevezett 1995. május 12-én lakásfenntartási támogatás kérelmet nyújtott be Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalához.
A kérelem felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy Szabó István feleségével és két kiskorú
gyermekével él együtt a fenti családi házban. Az általuk közölt lakás hasznos alapterülete: 111 m2.
A többszörösen módosított 16/1993. (V. 20.) Kt.
sz. rendelet 32. § /2/ bekezdése kimondja, "A városban elismert minimális lakásnagyság: - egyszemélyes
háztartás esetén
72 m2, valamint együttlakó hozzátartozóként to276

vábbi 10 m2."
A fellebbezést a Képviselı-testület megvizsgálta és megállapította, hogy az elutasítás a rendeletben foglaltaknak megfelelıen történt A Szociális-és
Egészségügyi Bizottság törvényesen járt el.
A fent hivatkozott rendelet értelmében a Képviselı-testület Szabó István lakásfenntartási támogatási fellebbezését elutasította.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Ezt követıen a polgármester kérte, hogy Nagy Miklós
Gyomaendrıd, Somogyi B. u. 2. szám alatti lakos fellebbezésérıl döntsenek.
A Képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül, 17 fı igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Nagy Miklós Gyomaendrıd, Somogyi B. u. 2. szám alatti lakos
lakásvásárlási támogatás fellebbezését elutasítja, a
Szociális-és Egészségügyi Bizottság 132/9/1995.
(VI.01.) számú határozatát helyben hagyja.
Ezen 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
Nagy Miklós Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének Szociális-és Egészségügyi Bizottsága
132/9/1995. (VI.01.) számú elutasító határozatát
megfellebbezte. A fellebbezésében az ügyre vonatkozó
új adatot, tényeket nem tárt fel, ezért Gyomaendrıd
Város Képviselı-testülete a módositott 24/1993.
(IX.23.) KT. számú rendelet 1. §. /1/ bekezdése
alapján döntött, mely kimondja: "A támogatást azok a
fiatal házasok kérhetik, akik..." mivel kérelmezı
egyedül élı, nıtlen, ezért lakásvásárlási támogatási
kérelmét elutasította.
Határidı: azonnal
A napirendi pontok megtárgyalása után az ülés megkezdése elıtt
kiosztásra került elıterjesztés megtárgyalására került sor.
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Blaha és térsége szennyvízcsatorna 1995. évi kiépítéséhez
1996. évi önkormányzati támogatás biztosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Katona Lajos bizottsági elnök aziránt érdeklıdıt, hogy ha az
OTP hitel lakossági érdekeltség utáni 1.250 ezer Ft-ot elosztja a 40 e Ft lakossági hozzájárulás mértékével az kb. 31 lakást jelent. Valóban ennyien igényelnék a rácsatlakozást? A
maga részérıl kicsit kevésnek találta.
Kurilla János a mőszaki csoport vezetıje a feltett kérdésre
válaszolva elmondta, az érintett területek mintegy 66 % jelentette be az igényét, hogy a csatornamő társulat tagja kíván
lenni.
A lakosság hozzájárulása 40 e Ft/lakás. E 40 e Ft-ot a lakosságnak nem kötelezı egy összegben kifizetni, hanem a Csatornamő Társulat 10 évre megelılegezi, úgy hogy negyedévenként
1.000 Ft-os részletekben is törleszthetik ezt az összeget.
Katona Lajos bizottsági elnök következı kérdése az volt, hogy
milyen jellegő igéret van az érintett lakosság részérıl. Menynyire lehet számítani a lakossági hozzájárulásra?
Kurilla János mőszaki csoportvezetıje válaszolva a kérdésre
elmondta, az érintett lakosság írásban is kapott értesítést,
illetve összehívás keretében tájékoztatást kaptak. A lakok
írásbeli kérelmét nyújtottak be a hivatal felé, melyet valamennyi igénylı aláírt, hogy kérnék a társulás létrehozását.
Katona Lajos mint a Pénzügyi Bizottsági elnöke javasolta a
kért 2.5 millió forint biztosítását az 1996. évi költségvetésben. Remélve azt, hogy a lakossági hozzájárulás a tervezés
szerint be fog folyni.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke hangsúlyozni
kívánta, hogy csak folyamatban lévı megvalósulni látszó beruházásokat támogat az önkormányzat.
Miután több vélemény, észrevétel nem hangzott el a polgármester úr kérte a képviselıket az elıterjesztés elfogadására.
A Képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Blaha és térsége szennyvízhálózat kiépítésébıl a Selyem u. Apponyi és Blaha, Sugár u. Apponyi és Polányi M. u,
Blaha u., Selyem és Sugár u. közötti
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szakaszának kivitelezési költségéhez az
1996. évi költségvetésben 2,5 millió forintot biztosít.
Határidı: 1995. november 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után a polgármester elmondta, a 617.
sz. Ipari Szakmunkásképzı iskola azzal a kéréssel fordult a
tisztelt képviselı-testülethez, mint az intézmény fenntartójához, hogy járuljon hozzá, hogy az iskola Cipıipari tanmőhelyének tetıtér beépítéséhez pályázatot nyújtsanak be.
A polgármester a maga részérıl javasolta a kérelem támogatását.
A képviselı-testület 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214/1995./VIII.24. /számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı
Intézet és Cipıipari Szakközépiskola cipıipari tanmőhelyének tetıtér beépítéséhez
benyújtandó pályázatát.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester ismertette a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola pályázat benyújtás támogatására vonatkozó kérelmét.
Tulajdonképpen az iskola három pályázatot szeretne benyújtani,
a szakképzési alap felhasználására, egyet mintafarm kialakítására, és a Phare ESDp Cas programra, melynek célja, hogy a
szakközépiskolában meglévı szakmunkásképzési célú osztályok
szakközépiskolai osztállyá alakuljanak át.
dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdése a 3. ponthoz kapcsolódóan az volt, hogy a szakközépiskolai osztállyá való átalakulás a késıbbiekben hogyan jelentkezik a fenntartásban.
Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Iskola igazgatója
a képviselı úr kérdésére válaszolva elmondta, anyagi szempontú
kötelezettség vállalás a fenntartó részérıl nincs. Amennyiben
a képviselı-testület támogatását adja a pályázat benyújtásához, abban az esetben az iskola átvállalja, a program támogatásának elnyerése esetén a programban résztvevı pedagógusok
továbbképzésen, szemináriumokon, mőhelymunkákon való részvételének költségeit.
A pályázaton elnyerhetı összeg 5 és 6 millió forint között
van, melyet ha sikerül elnyerni azt elsısorban az oktatás korszerősítését a legmodernebb oktatástechnikai eszközök beszerzésére kell fordítani. Mivel mindezekre sem az önkormányzatnak, sem pedig az iskolának nincs pénze, ezért ezt a lehetısé279

get nem szabadna elengedni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnöknek továbbra is az volt a kérdése, hogy a szakmunkásképzés szakközépiskolai képzéssé történı átalakulása esetén a városra milyen plussz finanszírozási
teher nehezedik, hiszen a szakmunkásképzést más végzettségő
pedagógusok tanítják mint a szakközépiskolai képzést.
Gubucz József iskola igazgató a kérdésre válaszolva elmondta,
az iskolában jelenlegi is a szabályozásnak megfelelıen felsıfokú szakmai végzettséggel rendelkezı pedagógusok oktathatják
a szakmai tantárgyakat és a szakmai gyakorlatot.
Az elmúlt héten Békéscsabán megtartott igazgatói értekezleten
tájékoztatás hangzott el a Közoktatási Minisztérium Fıosztályvezetıje részérıl, miszerint a Kormány tervei között szerepel
a foglalkoztatási törvény módosítása, mely a szakképzı iskolák
esetében a közalkalmazottak foglalkozási helyzetének könnyítését célozza meg.
R. Nagy János bizottsági elnök az elhangzottakhoz annyit kívánt hozzáfőzni, miszerint az átalakulás a 9-10. osztályra vonatkozik, tehát az elsı és második évben taníthatnak a szakmunkásképzıben tanító pedagógusok is. A szakközépiskolában a
harmadik és negyedik évben már megkövetelik az egyetemi végzettséget.
Jelen pillanatban az oktatási rendszernek az átalakítása folyik, amely a finanszírozás tekintetében is bizonyára többe
fog kerülni. Az, hogy ez mennyivel többe arra most senki nem
tud konkrétan választ adni.
Katona Lajos bizottsági elnök véleménye szerint a pályázat benyújtását támogatni kellene, hiszen az nem jelent anyagi kötelezettségvállalást az önkormányzat részére. A kérdés mindössze
annyi, hogy ez az átalakulás hosszú távon mennyibe fog kerülni.
Azonban azt is látni kell, hogy ha már a szakközépiskolákat,
és szakmunkáskékpzı iskolákat meghagytuk az önkormányzatnak,
akkor támogatni kell egy olyan koncepciót amely az intézmény
nagyobb kihasználtságát célozza meg. Hiszen ha egy iskolában
szakközépiskolai képzés folyik az mindenképpen nı a kihasználtsága, illetve megnı az iskola vonzereje is.
Dr. Kovács Béla képviselı és mint tanácsnok egyetértett a Katona képviselı úr által elmondottakkal.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
képviselıknek, hogy az iskola által benyújtandó három pályázat
támogatásáról külön-külön döntsenek.
A képviselı-testület az 1995. évi megyei Szakképzési Alap felhasználására a pályázat benyújtását egyhangúlag - 17 fı igen
szavazattal - támogatta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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215/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola 1995.
évi megyei Szakképzési Alap felhasználásra
benyújtandó pályázatát.
Határidı: azonnal
A képviselı-testület a mintafarm kialakítására a pályázat benyújtását egyhangúlag - 17 fı igen szavazattal -támogatta és
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola un.
mintafarm kialakítására benyújtandó pályázatát.
Határidı: azonnal
A képviselı-testület a Phare ESDP CAS programra a pályázat benyújtását 16 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett támogatta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217/1995./VIII.24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselıtestületet támogatja a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola Phare ESDP CAS programra benyújtandó
pályázatát.
Határidı: azonnal
A határozatok meghozatala után dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a maga részérıl nem igazán ért egyet azzal
az eljárással, hogy a város oktatási koncepcióját és
Gyomaendrıd oktatását hosszú távon érintı kérdésben a képviselı-testület a bizottsági vélemények és tanácsnoki ellenjegyzés
nélkül döntsön egy iskola fejlesztésérıl és átalakításáról.
Nem biztos, hogy teljesen végig gondolt a másik két középfokú
oktatási intézmény szempontjából a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
iskola ez irányú fejlesztése.
Ezt követıen Csorba Csaba jegyzı az alábbiakról kívánta tájékoztatni a tisztelt képviselıket.
Az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselı-testület az ön281

kormányzati tulajdonú földterületek hasznosításáról. Az árverést megelızı napokban kapott a Földrendezı Bizottság elnöke
egy tájékoztatást a Kárpótlási Hivataltól, melyben közölték,
hogy ezen önkormányzat által hasznosítandó földterületeket a
Kárpótlási Hivatal kijelölte a kárpótlandók javára, ezért az
augusztus 18-ra meghirdetett árverést elkellett halasztani.
Ezzel kapcsolatban bıvebb felvilágosítást a soron következı
testületi ülésen kapnak a képviselık.
A következı tájékoztatást az 1. és a 2. számú Általános Iskola
összevonására vonatkozó a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételével kapcsolatosan kívánta adni.
Az augusztus 10-i rendkívüli ülésen ennek a napirendnek a megtárgyalása során a képviselı-testület a
173/1995./VIII.10./számú határozatában utasította a polgármestert, hogy az 1995. évi Közalkalmazotti Tanács választásokon
reprezentatívvá vált szakszervezetek képviselıinek véleményét
szerezze be és indítsa meg az Érdekegyeztetı Tanácsi mőködést
amely az elmúlt idıszakokban elmaradt. A szakszervezetek képviselıivel az egyeztetés megtörtént. Az Érdekegyezetı Tanács
mőködésérıl annyit kell tudni, hogy három fı csoport van
Gyomaendrıdın. Oktatás, Szociális és Egészségügyi és a Vegyes
fı csoport, amelybe a Városi Mővelıdési Központban mőködı
szakszervezet tartozik. A szakszervezeteknek alapvetıen véleményezési joguk van, mint egy tanács mőködnek, melynek vezetésével kapcsolatban az a megállapodás született, hogy minden fı
csoport egy évig fogja a Közalkalmazotti Tanácsot képviselni.
Ennek megfelelıen 1995-ben ezt a reprezentatív érdekegyeztetı
tanácsot az oktatási csoport képviseli, melynek képviselıje
Halászné dr. Balog Erzsébet. Mőködés szempontjából a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító csoportjához tartoznak.
Végezetül kérdésekre, interpellációkra került sor.
Tótka Sándor képviselı az alábbi észrevételeket tette.
A Vidovszky u. sportpálya felıli oldalán több kiszáradt nyárfa
van, amelynek kivágására kéri az illetékeseket intézkedjenek.
Két alkalommal fordult elı viharos idıben, hogy kidölt a száraz fa. Egyik az útra dılt a másik pedig a sportpálya öltözıjére, melyet eléggé megrongált, csak a szerencsén múlt, hogy
nem történt baleset.
A másik észrevétele az volt, hogy a Fı út 26. sz. alatt épülı,
Sikér Gmk tulajdonát képezı üzlet elıtti gépjármő parkoló és
közterületen lévı gyalogjárda véleménye szerint nem megfelelı,
mivel az újonan készült járda és a régi közötti szintkülönbség
összedolgozása egy meredek feljárót képvisel, amely nem elfogadható közterületen. Ez a meredek feljáró télen nagyon balesetveszélyes lehet. Kérte ezzel kapcsolatosan a hivatal illetékes csoportja tegye meg a megfelelı intézkedést.
Kurilla János a mőszaki csoport vezetıje a képviselı úr észrevételére reagálva elmondta, a kiszáradt fák kivágása még akkor megrendelésre került a Gyomaszolg Kft-tıl amikor a legutóbbi vihar alkalmával a sportpálya öltözıjére dılt egy kiszáradt fa. A kivágás nyilván azért nem történt meg eddig mert
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a Titásznak arra az idıszakra áramtalanítani kell a környéken.
A Sikér Gmk. által épített gyalogjárdára tett észrevétellel
kapcsolatban megteszik a megfelelı intézkedést.
Nagy Pál képviselı és mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje ígéretet tett arra, hogy a Titásszal történı egyeztetés után a fa
kivágást elfogják végezni.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, bár tisztában van a város
jelenlegi pénzügyi helyzetével, de az idıs emberek nevében arra kérné az illetékeseket keressenek megoldást arra, hogy minden minden autóbusz megállóban legalább egy pad legyen elhelyezve.
Miután több kérdés, észrevétel, interpelláció nem hangzott el
a polgármester megköszönte a képviselık és valamennyi jelenlévı részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Tótka Sándor
hitelesítı

Hanyecz Margit
hitelesítı
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