Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1996.
JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. február 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, Nagy Pál, R. Nagy János, dr.
Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi
András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Pápai Pálné, Kurilla János, Gyuricza Máté, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık,
Nagyné Látkózcki Margit kirendeltség vezetı,
Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Weigert László német kisebbségi szószóló,
az oktatási intézmények vezetıi, pártok, társadalmi
szervezetek, valamint a sajtó képviselıi
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselı-testület tagjait a hivatal csoportvezetıit, az oktatási intézmények vezetıit és valamennyi megjelentet. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes. Az ülés megkezdésekor jelen volt 17
képviselı. Knapcsek Béla képviselı nem jelezte távolmaradásának
okát. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte dr. Szendrei Éva és
dr. Kovács Béla képviselıket.
Rövid tájékoztatást adott az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl
- február 6-án a területi Vöröskereszt tisztújító ülésén vett
részt
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- február 9-én Szıllısi Istvánné és Földesi Zoltán MSZP országgyőlési képviselık meghívására városunkba látogatott Kis Péter
munkaügyi miniszter. A miniszter úr délelıtti programjában találkozott a térség polgármestereivel, a helyi és a megyei Munkaügyi Központ vezetıivel, ahol tájékozódott a település és térségének munkanélküliség problémájával, este lakossági fórumot tartott.
- február 12-én részt vett a Gyomai Futball Klub közgyőlésén
- február 14-én polgármesteri fórumon vett részt Békéscsabán,
ahol többek között tájékoztatást kaptak a Hungarotel Rt. közeljövıben elkészülı ütemtervérıl, amely szerint 1997. év második
felére valamennyi telefonigényt ki fognak elégíteni
- a Békés Megyei Vízmővek Rt. valamint a megyei vezetık részvételével tartottak egyeztetı megbeszélést a folyamatban lévı ivóvízügyünk megoldásával kapcsolatban
- február 17-én részt vett a Körös Horgász Egyesület közgyőlésén, valamint a Hitel a holnapért alapítvány által szervezett
jótékonysági esten
- február 23-án Szarvasra kapott meghívást, ahol Suchman Tamás
tárcanélküli miniszter tartott tájékoztatót. Többek között beszélt arról, hogy két- három hónapon belül az önkormányzat megkapja a villamos hálózatra vonatkozó, valamint a Dégáz részvényeket. Föld ügyekben konkrét választ nem adott, azonban a maga
részérıl támogatja, hogy valamennyi település kapjon bizonyos
mennyiségő földterületet, minimum 15 ha
- a városi március 15-i ünnepség konkrét programjának egyeztetésére tartott találkozót a helyi pártok, az egyházak, valamint az
intézmények vezetıivel
A programokat a helyi sajtóban, illetve plakátokon ismertetik a
lakossággal.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 18 fı /
Ezen kívül elmondta, hogy március 21-én a városi Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére egy Tőzoltó autó adományozás céljából német
delegáció érkezik városunkba.
Végezetül bejelentette, hogy a reggeli órákban a Kner Nyomda Rt.
vezérigazgatója és egy munkatársa átnyújtotta azt a mintegy 2100
eredeti aláírást tartalmazó ívet, amelyen az aláírók a város
minden lakója számára, naponta egészséges ivóvíz biztosítását
kérik.
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/A polgármester felolvasta az aláírás ívekhez mellékelt levelet,
amely a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi./
A kezdeményezésre a polgármester az alábbiakkal válaszolt.
" A képviselı-testület és a magam nevében köszönettel vettem át
az aláírást tartalmazó íveket.
Köszönjük minden gyomaendrıdi állampolgárnak, hogy aláírásával
segíti az egészséges ivóvízért folytatott harcunkat. Kérjük a
lakosságot, hogy ha szükség lesz rá, segítıkézszégét, támogatását továbbra is igénybe vehessük, aláírásgyőjtéssel, ha kell demonstrációval is. "
Befejezésként megkérdezte az alpolgármester urat és a bizottság
elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Czibulka György alpolgármester tájékoztatásként elmondta, hogy
február 7-én Szegeden részt vett a Dégáz és az ÉLÉCTRICITÉ DE
FRANCE INTERNATIONÁL által tartott megbeszélésen. A francia társaság vezetıje tájékoztatta a jelenlévıket a társaság mőködésérıl, anyagi helyzetérıl. Egyebek között elmondta még, hogy a
magyarország településeinek tulajdonában lévı Dégáz részvények
mintegy 5%-át kívánja megvásárolni. Ez olyan kicsi mennyiség,
hogy ebbıl városunk nem sokat tud profitálni.
Február 16-án a Kulturális bizottság elnökével Debrecenben részt
vettek egy regionális oktatási tanácskozáson, ahol Magyar Bálit
Mővelıdési miniszter és Horn Gábor parlamenti képviselı elıadását hallgatták meg.
Több napirend elıtti bejelentés nem lévén a polgármester a meghívóban szereplı napirendek módosítására tett javaslatot, miszerint elsı napirendi pontként a bejelentések között szereplı "
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete által értékesített saját
tulajdonú lakásaiért kapott kárpótlási jegyek további felhasználása" tárgyú elıterjesztést kerüljön megtárgyalásra.
A Képviselı-testület a napirend módosítására tett javaslattal
egyhangúlag, ellen szavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és
az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg
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1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete által értékesített saját tulajdonú lakásaiért kapott kárpótlási jegyek további felhasználása

2./

Gyomaendrıdi szemétszállítási és szeméttelep kezeléssel kapcsolatos pályázati ajánlatok elbírálása

3./

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló
5/1995./III.2./KT. számú rendelet módosítása

4./

Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint
az illetményrendszer szabályairól szóló
11/1995./IV.18./KT. számú rendelet módosítása

5./

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 9/1994./III.17./KT. számú rendelet 1-2. számú
mellékletének módosítása, mely az élelmezési nyersanyagköltséget és a szociális ellátások intézményi térítési díját tartalmazza

6./

Az 1. számú és 2. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıinek beszámolója 1991. augusztus 1-tıl 1996. februárig
terjedı idıszakról

7./

Bejelentések
Határidı: azonnal

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete által értékesített saját
tulajdonú lakásaiért kapott kárpótlási jegyek további felhasználása
dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a Mezıgazdasági és a Pénzügyi bizottságok által beterjesztett határozati javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
saját tulajdonú lakások értékesítésébıl bevételezett 404.000.-Ft össz címletértékő
kárpótlási jegy ellenértékébıl 390.000.-Ft
összértékő kárpótlási jegyért 520.000.-Ft
névértékő részvényt igényel a
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. még állami tulajdonban lévı részvényeibıl.
Határidı: 1996. február 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd szemétszállítására és szeméttelep kezelésére kiírt
pályázat elbírálása
dr. Frankó Károly polgármester bevezetıjében elmondta, az ajánlatok elbírálására létrehozott bizottság az ajánlatokat megvizsgálta és összegezte, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket
tisztázni szükséges a végleges döntés meghozatala elıtt. Ennek
megfelelıen a szakértıi bizottság javasolja a kiírt pályázat elbírálási határidejét 30 nappal meghosszabbítani.
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a környezı települések polgármestereinek részére szerveznek egy találkozót
Bélmegyeren, ahol a közeljövıben felállítandó területfejlesztési
tanácsok miatt kistérségi társulásokat kell létrehozni, azért,
hogy egyáltalán régiókban lehessen gondolkodni, hiszen az a
centralizációs törekvés, amely a mostani kormány koaliciót jellemzi, egyik része, - különbözı társulásokat kell létrehozni ezen belül lehet bizonyos lépéseket megtenni.
A képviselık részérıl az elıterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/1996./II.29./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1995. évi XL. törvény 55. § /2/ bekezdés
és 57. § /1/ bekezdés alapján a Gyomaendrıd
szemétszállítására és szeméttelep kezelésére
kiírt pályázat elbírálási határidejét 30
nappal meghosszabítja, az ajánlatokkal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tartalmának tisztázása érdekében.
Határidı: 1996. február 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló 5/1995./III.2./KT. számú rendelet
kiegészítésérıl
dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Hanyecz Margit képviselı elmondta, a maga részérıl már korábban
számított rá, hogy az 1996. évi költségvetésben mutatkozó forráshiány nagysága miatt esetlegesen megvonásra kerül a tiszteltdíj. Azzal azonban, hogy ilyen radikálisan - a teljes összeget
megvonják -nem ért egyet, véleménye szerint ez elég szánalmas
döntés azok részérıl, akik ezt kezdeményezték.
Az, hogy a város ilyen kritikus pénzügyi helyzetbe került annak
a következménye, hogy annak idején nagyon sok hitel került felvételre, amely az évek folyamán csak növekedett.
Az önkormányzatnak kötelessége és kötelessége lett volna a rendelkezésre álló pénzeszközökkel nagyon jól gazdálkodni és nem
hiteleket felvenni.
Azzal, hogy különbözı területekrıl elvonnak pénzeket, azzal még
a város pénzügyi helyzete nem biztos, hogy helyreállítható. Csak
annyit szabad elkölteni, amennyi rendelkezésre áll.
Akkor, amikor úgy gazdálkodott a város az elızı négy évben, hogy
a tornacsarnokra kidobtak húsz millió forintot, mert hagyták
elévülni, és bár mennyire is fontos az új piac és a vízforgató a
strandon, ez egyik sem elsıdleges fontosságú és mindezek megvalósítására még nem kis összegő hiteleket is vettek fel.
Véleménye szerint rossz pénzügyi gazdálkodás folyt az elızı ciklusban, és attól a hét képviselıtıl kell megvonni a tiszteletdíjat, akik részesei voltak ennek a gazdálkodásnak.
Mindezektıl függetlenül tudomásul veszi, hogy a tiszteltdíj biz-
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tosítása nem kötelezı, csak adható, de az biztos, hogy a jövıben
másképpen kell a rendelkezésre álló pénzzel gazdálkodni a városnak.
dr. Frankó Károly polgármester válaszolva az elhangzottakra elmondta, ha a képviselı asszony tisztában lenne a város jelenlegi
és az elmúlt évi költségvetésével, bizonyára nem ilyen véleménye
lenne. Az a kb. 90 millió forint, amely hiányzik a város jelenlegi költségvetésébıl, elsısorban nem abból adódik, hogy eladósodtunk. A 800 millió forintos költségvetésbıl 30 millió forint
a hitel kamataival együtt, amit vissza kell fizetni. Nem azért
kellett a vízforgatót megépíteni a strandon, mert az akkori képviselık azt úgy akarták, hanem azért, mert a Köjál bezáratta
volna és akkor mint idegenforgalmi lehetıség és mint strand megszőnt volna.
A szennyvíztisztító megépítését is a szakhatóság erıltette a városra, annak ellenére, hogy a városban a vízfogyasztás és a
szennyvíztermelés radikálisan csökkent.
Hangsúlyozni kívánta, hogy a város nem az elızı testület rossz
pénzügyi gazdálkodása miatt van bajban, hanem a jelenlegi kormány koalíció miatt. A jelenlegi normatívák nem fedezik az intézmények mőködését, tehát ha azt akarjuk, hogy zavartalanul mőködjenek, ahhoz még 50 millió forintot kell adni a város költségvetésébıl, ezen kívül több milliót kell adni a szociális hálózat mőködésére és volt egy elkötelezettsége a testületnek az
egyházi iskola támogatására is.
A tiszteltdíjról való lemondásra İ mint polgármester tett javaslatot, amellyel a bizottsági egyeztetések alkalmával valamennyi
képviselı egyetértett, belátta, hogy ez évi több mint 6 millió
forintot jelent a költségvetésbe. Ezen kívül İ és a jegyzı úr
lemondott a költségtérítésrıl ami 850.000 forintot jelent.
Valamennyien egyetértettek abban, hogy az így megtakarított öszszeg a város mőködtetésére fordítják. Kétségtelen, hogy senki
nem fogadta nagy örömmel ezt az intézkedést, hiszen nagyon sokan
bérbıl és fizetésbıl élnek, de valahol példaértékő döntés lehet
a testület részérıl, hogy megmutassa, társadalmi munkában is lehet ezt feladatot ugyan olyan jól végezni.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnökének véleménye szerint, azt
mindenképpen szükségesnek tartotta tisztázni, hogy a tiszteltdíjról csak akkor lesz lemondva, és a kifiztése felfüggesztve,
ha a képviselı-testület tagjai most úgy szavaznak, hogy errıl
lemondanak. A döntés rajtuk múlik.
Az egész eljárásban negatívumként hozható fel, hogy a tisztelt-
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díjról való lemondás már akkor ki ment köztudatba, amikor még a
bizottságok össze sem ültek, és sokan azért hiszik azt, hogy itt
az képviselıktıl megvonják a tiszteletdíjat. Mindentıl függetlenül az elvételre csak akkor kerül sor, ha errıl lemondunk, ez
pedig csak a mi szabad akaratunkon múlik. Kétségei vannak a tekintetben, hogy ezzel a lemondással milyen célt érünk el. Az
biztos, hogy ez a 6 millió forint összeg elég lesz egy két "
lyuk" betömésére, de hogy melyek lesznek ezek a lyukak csak találgatni lehet.
A propaganda oldaláról megközelítve a dolgot kétséges, hogy az
emberek, hogyan fognak erre reagálni. Aki eddig azt mondta, hogy
a képviselık ingyen veszik fel a tiszteletdíjat nem dolgoznak
meg érte, az nem fogja ezt a döntést hıstettnek tekinteni. De
olyan is lehet, aki azt fogja mondani, hogyan várhatunk el tisztességes munkát olyan emberektıl, akik egy fillért sem kapnak
érte.
A maga részérıl már korábban latolgatta a tiszteltdíjról való
lemondás gondolatát, a saját lelkiismeretének megnyugtatása miatt is. Ilyen költségvetési helyzetben nem biztos, hogy tisztességes dolog lenne a képviselık részérıl a tiszteletdíj felvétele, éppen ezért javasolja arról idılegesen lemondani.
Természetesen ennek a lemondásnak csak akkor van értelme, ha a
költségvetés tárgyalásánál azt ott felmerült problémákra megoldást fogunk találni, mert ha nem akkor ez a pénz is amirıl lemondtunk ugyan úgy elfog folyni, mint a többi.
Azt azonban szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy nem biztos,
hogy ennek a problémának az okozójaként a régi testületet kell
említeni, hiszen nem biztos, hogy az akkori helyzetben mi másként döntöttünk volna.
dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy a rendelet megalkotásáról névszerinti szavazással döntsenek.
A képviselık 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/1996.II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl, az önkormányzati képviselık
tiszteltdíjáról, valamint a tisztségviselık
költségtérítésrıl szóló 5/1995./III.2./KT.
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számú rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet megalkotásához névszerinti szavazást
rendel el.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatal után Hanyecz Margit képviselı módosító
indítványként a tiszteletdíj 50 %-os elvonását javasolta.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a képviselı asszony módosító javaslatára elmondta, mivel a képviselı-testület már döntött a névszerinti szavazás elrendelésérıl, így a módosító javaslatról is
névszerinti szavazással kell dönteni.
Egyben felkívánta hívni a bizottság elnökök figyelmét arra, hogy
a költségvetés készítése során nem mindegy, hogy az eddigi munka
eredményét, hogyan befolyásolja a módosító indítványról való
döntés.
Balázs Imre képviselı javaslata szerint meg kellene címkézni,
hogy a tiszteltdíj lemondásából keletkezı kb. 6 millió forint
további felhasználását.
A maga részérıl javasolt ebbıl az összegbıl a sportegyesületek
támogatására fordítani.
Több hozzászólás nem lévén a polgármester kérte a képviselıket,
elsıként a Hanyecz képviselı asszony által tett módosító indítványról döntsenek, miszerint a képviselıi tiszteletdíj 50 %-ról
mondjon le a képviselı-testület.
A képviselı-testület névszerint az alábbi döntést hozta.
Balázs Imre nem, Bátori Gyula igen, Czibulka György tartózkodott, Dávid István igen, dr. Frankó Károly nem, Garai János nem,
Hangya Lajosné nem, Hanyecz Margit igen, Katona Lajos nem, dr.
Kovács Béla nem, Kovács Kálmán nem, Knapcsek Béla nem, Nagy Pál
nem, R. Nagy János nem, dr. Szendrei Éva nem, Tótka Sándor igen,
dr. Valach Béla nem, Várfi András nem.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a
képviselı-testület a módosító indítványt 13 nem, 4 igen, 1 tartózkodás mellett elvetette.
Ezt követıen a beterjesztett rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét, hogy a rendelet megal-
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kotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
Balázs Imre igen, Bátori Gyula igen, Czibulka György tartózkodott, Dávid István igen, dr. Frankó Károly igen, Garai János
igen, Hangya Lajosné igen, Hanyecz Margit nem,
Katona Lajos igen, dr. Kovács Béla igen, Kovács Kálmán igen,
Knapcsek Béla igen, Nagy Pál igen, R. Nagy János igen, dr.
Szendrei Éva igen, Tótka Sándor igen, dr. Valach Béla igen,
Várfi András igen.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett megalkotta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/1996./..../KT. számú rendeletét
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl,
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról,
valamint a tisztségviselık költségtérítésérıl szóló
5/1995./III.2./KT. számú rendelet kiegészítésérıl
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint az illetményrendszer
szabályairól szóló 11/1995./IV.18./KT. számú rendelet kiegészítésérıl
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık elıterjesztéssel kapcsolatos véleményét.
Mivel az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így a polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
Felhívta a figyelmet, hogy az Ötv. 15. § /1/ bekezdése, valamint
az SZMSZ 18. § /4/ bekezdésében foglaltak értelmében a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazásra van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 fı tartózkodás mellett megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/1996./.../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek
munkavégzésérıl, egyéb juttatásairól, valamint az illetményrendszer
szabályairól szóló 11/1995./IV.18./KT. számú rendelet kiegészí-
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tésérıl
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./KT. számú rendelet 1. számú és 2. számú mellékletének módosítása, mely az élelmezési nyersanyagköltséget és a
szociális ellátások intézményi térítési díját tartalmazza
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a rendelet-tervezetet a
Szociális és Egészségügyi és a Pénzügyi bizottság megtárgyalta
és a beterjesztésnek megfelelıen javasolják a rendelet módosítását.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottságok javaslatával, úgy hozzák meg döntésüket. Felhívta a figyelmet,
hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag vita nélkül - 18 igen - szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/1996./..../KT. számú rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
9/1994./III.17./KT. számú rendelet 1. és 2. számú mellékletének
módosításáról
A rendelet megalkotása után a polgármester felkérte a képviselıket, hogy határozatban erısítsék meg a Szociális és Egészségügyi
Bizottság azon javaslatát, miszerint a Városi Gondozási Központ
1996. október hónapban számoljon be az Idısek Otthona és az Idısek Gondozóháza szakfeladaton beszedett /személyi/ térítési díjak alakulásáról.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangúlag -18
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületet
utasítja a Városi Gondozási Központ vezetıjét, hogy 1996. október hónapban számoljon
be az Idısek Otthona és az Idısek Gondozóháza szakfeladaton beszedett / személyi / té-
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rítési díjak alakulásáról.
Határidı: 1996. október 31.
Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje
Az 1. számú és 2. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıinek beszámolója 1991. augusztus 1-tıl 1996. februárig terjedı idıszakról
dr. Frankó Károly polgármester felkérte R. Nagy János képviselı
urat a Kulturális bizottság elnökét néhány szóban egészítse ki
az elıterjesztést.
R. Nagy János bizottsági elnök elmondta, az intézményvezetık által benyújtott beszámoló valójában két dologra világít rá. Az
1.sz óvodánál inkább az anyagi oldal az ami jobban megfogalmazódik és 1990-tıl napjainkig bemutatja azt a folyamatot, amit leépülésnek lehet nevezni anyagilag. Hiába az óvónık, az óvodai
dolgozók és a szülık igyekezete, egyre kevesebbet tudnak fordítani az óvodák fenntartására.
A 2. számú Óvodánál inkább az a megfeszített munka lett kiemelve, amelyet az intézménynél lévı gondok ellensúlyozására fordít
az óvoda, illetve az az óvodapedagógiai munka, amelyet gyermekeink nevelésére, annak érdekében tesznek. Az óvodában eltöltött
idı nagyon meghatározó a gyermekek életében, ezért kell a képviselı-testületnek erre sokkal nagyobb figyelmet fordítani.
Az eddigi viták során a képviselı-testület ezen törekvései mellett kiállva, ezidáig érintetlenül hagyta az óvodai intézményrendszert.
A szervezeti felállás kicsit kapcsolódott a jelenlegi költségvetéshez, de belsı tartalékok és külsı pénzek felhasználásával sikerült megırizni az tagóvoda vezetıi rendszer fennmaradását.
A maga részérıl bízik benne, hogy továbbra is lesznek olyan óvodapedagógusok, akik ilyen körülmények között is felvállalják az
óvodák vezetését.
dr.Csoma Antalné a 2.sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıje megköszönte a képviselı úr elismerı szavait, megítélése szerint, a
jelentésben leírtak nem csak az óvodavezetık érdemei - bár a jelentés ık készítették -, hanem azok érdeme is akik az óvodák
mellett állnak és segítették a mőködtetését.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, a jelentéseket átolvasva megállapította, hogy annak ellenére, hogy az óvodák pénzügyi lehetıségei évrıl évre szőkültek, felelısségteljes munkával készí-
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tették fel a gyerekeket az iskolai életre.
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, valóban meg kell köszönni a városban dolgozó valamennyi óvónınek azt az áldozatos
munkát, amit végeznek. Az óvodavezetıknek meg kell köszönni,
hogy nem kértek " F" kategóriát, pedig biztos abban, hogy köztük
is lenne legalább tíz fı, aki megérdemelné.
Több hozzászólás nem lévén a polgármester javasolta az óvodavezetık által készített beszámoló elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag -18 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1. számú és 2.számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıinek beszámolóját az 1991. augusztus 1-tıl 1996. februárig terjedı idıszakról
elfogadja.
Határidı: azonnal
A Rendırség részére átadott NIVA gépkocsi tulajdonjogának rendezése
dr. Frankó Károly polgármester kérte a témával kapcsolatos véleményeket.
dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a rendırség finanszírozása, támogatása nem kötelezı feladata az önkormányzatnak.
Eléggé elkeserítı, hogy az állam nem vállalja fel a rendırség
megfelelı szintrehozását, és szinten való tartását. Nagyon furcsának tőnik, hogy az önkormányzat fizetıképességének megırzése
érdekében különbözı megszorító intézkedésekrıl kell dönteni a
képviselı-testületnek, ezzel szemben egy nem kötelezı feladatra
kell 200.000 Ft-ot áldoznunk azért, hogy a város lakosságának
biztonság érzete ne romoljon.
A maga részérıl egyet értett azzal, hogy a gépkocsi értékesítésébıl származó bevételt a Rendırırs Alapítvány részére utalják
át.
dr. Frankó Károly polgármester nem értett egyet a Rendırırs tá-
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mogatásával, ennek a feladatnak az ellátását az állami költségvetésbıl kell fedezni.
Több hozzászólás nem lévén kérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 3
tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 58/1995./III.30./KT. számú határozatát
visszavonja.
A Képviselı-testület az ATC-267 frsz-ú
VAZ 212 NIVA típusú személygépkocsit
/motorszáma: 9759333, alvázszám:XTA21200HO59442, gyártási éve: 1987. /
értékesítésre kijelöli.
Az értékesítésbıl befolyó összeget a
Rendırırs Alapítványon keresztül a rendırség
támogatására fordítja.
A képviselı-testület a személygépkocsi
értékesítésével a 24/1995./X.24./KT.számú
rendeletben foglaltaknak megfelelıen a polgármestert bízza meg.
Határidı: 1996. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Németországból kapott mentıautó üzemeltetése
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztésben leírtak alapján a mentıautó továbbra is a város tulajdonában maradna, csak az üzemeltetési jog kerülne át az Önkéntes Tőzoltó
Egyesülethez. Az egyesületet terhelné a gépjármő fenntartási és
felszerelési költsége. Mivel az adományozó feltételként szabta
ki, hogy a mentıautót kizárólag egészségügyi célra lehet használni, így azt a Békés Megyei Mentıszolgálattól kapott engedély
alapján olyan betegek szállítására fogják használni, akik nem
igényelnek szakképzett ellátását.
Kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeit.
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Az érintettek részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el,
így a polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzat tulajdonát képezı MercedesBenz 510 típusú / alvázszám:
WDB66706110785492, motorszám:
10294610000088, hengerürtartalom:2276 cm3,
gyártási év: 1987. /mentıautó üzemeltetıi
jogát átadja a gyomaendrıdi Önkéntes Tőzoltó
Egyesület részére.
A képviselı-testület megbízza a polgármester az üzemeltetıi jog átadásával kapcsolatos szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1996. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálása
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a hétfın Bélmegyeren
tartandó polgármesteri találkozón lehetıség lenne arra, hogy a
jelenlévı polgármesterek megegyezzenek abban, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával közösen bíznak meg okleveles könyvvizsgálót. Éppen ezért a maga részérıl javasolta, hogy az érdemi
döntés meghozatalát napolja el a képviselı-testület a március 5i ülésére, ahol már konkrétan tudja ismertetni a polgármesterekkel folyatotta egyeztetés eredményét.
A képviselı-testület a polgármester úr javaslatával egyhangúlag
-18 igen - szavazattal egyetértve az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
könyvvizsgálói feladatok ellátásra kiírt pá-
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lyázatok elbírálásáról való döntést elnapolja a képviselı-testület 1996. március 5-i
ülésére.
Határidı: 1996. március 5.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, amennyiben
egyetértenek a beterjesztett határozati javaslattal, úgy fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 56/1994./III.8./számú határozatával jóváhagyott Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratából törlésre kerül:
2/a. pontból
........" a fıállású orvosok kivételével".
4./ pontból
- fıállású orvosok kivételével
A fıállású orvosok kinevezése a Képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
Az alapító okirat módosításával a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratáról
szóló 56/1994./III.8./ számú KT. határozatból
2/a. pontból
........." fıállású orvosok kivételével".
4./ pontból " a fıállású orvosok kivételével"
"A fıállású orvosok kinevezése a Képviselı-testület
hatáskörébe tartozik." szövegrész hatályát veszti.
A 336/1995./XII.21./KT határozat, mely
a közalkalmazotti jogviszonyban álló fogorvosok és asszisztencia illetményét határozza
meg, és a 300/1992./XII.15./KT számú határozat, amely a munkáltatói jog változás miatt
hatályát veszti az alapító okirat módosításakor.
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Határidı: 1996. március 1.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
1997. évi céltámogatás orvosi gép mőszer beszerzése
dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Hangya Lajosné képviselı asszonynak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a bizottság véleménye szerint, tekintve, hogy az 1997. évi orvosi
gépmőszer beszerzés kifizetése áthúzódik az 1998. I. negyedévre,
így célszerőnek tartották a céltámogatás összegébe az árnövekedéseket és az inflációt is bekalkulálni.
dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl mindenképpen
elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Amennyiben a költségvetés nem tartalmaz fedezetet az önkormányzati támogatásra, még
mindig lehetıség van a pályázatot visszavonni, de ha nem nyújtjuk be, úgy elveszítjük a nyerés lehetıségét is.
dr. Frankó Károly polgármester szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a 30 %-os infláció és az emelkedı energia árak mellet
négy éve változatlanul ugyan azt a pénzt ossza le a kormány az
önkormányzatoknak, és az 1996. évi költségvetésben sem lesz benne az évi kétszeri energiaár emelés. Ha már most a 6.500 millió
forintos gép-mőszer beszerzést a jövı évre 9.000 millió forintra
kell tervezni, akkor hogyan lehet három éve változatlan 800.000
millió forintos költségvetésbıl gazdálkodni, amikor ennek az
összegnek már 1 milliárd forintnál kellene tartani.
dr. Valach Béla bizottsági elnök reagálva a polgármester úr felvetésére tájékoztatásként elmondta, az 1991. évi költségvetés
alap elıirányzata 380 millió forint volt, az 1996. évi eredeti
elıirányzat pedig 771 millió forint. Ha az 1991 évi elıirányzatot felszorozzuk évi folyamatos 20 %-os inflációval 945 millió
forintnak kellene lennie, ezzel szemben van 771 millió. A 380
millió forinthoz hozzá véve az évközben befolyt támogatásokat,
egyéb költségvetés növelı pénzeszközöket, akkor 470 millió forintra jött ki az 1991. évi költségvetése a városnak. Ezt felszorozva az évi 20 %-os inflációval, akkor 1.000.470.000 forint-
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nál lenne a reális költségvetése a városnak.
Több hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester javasolta az
elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1997. évre az orvosi gép-mőszer beszerzéshez a céltámogatást az alábbiak szerint
nyújtja be:
-GENDEX röntgenkészülék
és ehhez kapcsolódó egységek
1.620 e/Ft+ 405
e/Ft ÁFA
-VAGINÁLIS FEJ eub
405 HITACHI Ultratomográfhoz

2.100 e/Ft+ 525 e/Ft ÁFA

-Általános 5 MHZ vizsgálófej
e/Ft ÁFA

2.100 e/Ft + 525

-CARDIO TOKOGRÁF
2.100 e/Ft +
525 e/Ft ÁFA
Céltámogatás összesen:

ÖSSZESEN:

7.920 e/Ft + 1.980
e/Ft ÁFA
9.900 e/Ft

Céltámogatás 30% =
2.970 e/Ft
Önkormányzati támogatás 70%=
6.930 e/Ft
Az orvosi gép-mőszer beszerzés során
esetlegesen felmerülı mőködési többletköltséget az önkormányzat biztosítja.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Kérelem a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában
1996. szeptember 1-tıl a kereskedelmi technikus képzés /+ 1 év
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/ bevezetéséhez
dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta az intézmény kérelmét, kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztést a
beterjesztésnek megfelelıen fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellet
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában 1996. szeptember
1-tıl a kereskedelmi technikusi képzés
/+1 év / bevezetését, ha többlettámogatást nem
igényel az intézmény a képzési forma beindításához.
Határidı: beiskolázás idıszaka
Felelıs: dr. Kovács Béla igazgató
Gyepmesteri telep üzemeltetése
dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek az abban
leírtakkal, úgy fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elfogadja a Gyomaszolg
Kft-t által a gyepmesteri telepen alkalmazandó díjtételeket az alábbiak szerint:
A lakosság által kiszállított állati
hullák átvétele díjmentes kiszállításonként
az alábbi mennyiségi határig:
sertés max.
2 db
baromfi max .
15 db
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juh-kecske-kutya max.
3 db
Nagytestő állat esetén / szarvasmarha,
ló / az ATEV súlytarifa alapján kell fizetni
a kiszállítónak.
Az ezen egyszeri tételeket meghaladó
mennyiségre, valamint a termelı vállalkozóktól átvett állati hullákért saját kalkulált
árat kérhet oly módon, hogy a tevékenysége
teljes költségét fedezze.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1996. évben a gyepmesteri telep mőködését
anyagilag nem támogatja.
Határidı: 1996. február 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Fedezı mének elhelyezése
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık véleményét.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy mindenképpen le kellene vonni a testületnek ebbıl az ügybıl a tanúságot, és a jövıben lehetıleg tartózkodni kellene az önkormányzatnak az ilyen elıre nem tisztázott ügyektıl.
Több hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester javasolta az
elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
méntelep kialakításához és a fedeztetés
költségeihez nem járul hozzá.
Határidı: 1996. február 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıdi tejcsarnok üzemeltetése
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dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd kérte a képviselık véleményét, hozzászólásait.
Várfi András a mezıgazdasági bizottság elnöke elmondta, mivel a
mezıgazdasági bizottságnak a téma megtárgyalása során az volt a
véleménye, hogy a tejcsarnok üzemeltetése gazdasági tevékenység,
annak költségeit az üzemeltetı Laposi Bt-nek kell viselni, ezért
nem javasolták a pénzbeni támogatás biztosítását.
Több hozzászólás, vélemény nem lévén a polgármester kérte a képviselıket az elıterjesztés elfogadására.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Laposi Bt által üzemeltetendı Gyomaendrıd,
Bajcsy Zs. u. 95. szám alatt lévı tejcsarnok
üzemeltetéséhez pénzbeli támogatást nem biztosít.
Határidı: 1996. február 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Temetıi szolgáltatások
dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Tótka Sándor képviselı kérdésként felvetette, hogy a mélyített
sírhelyért miért kell 1000 Ft-al többet fizetni, hiszen területre az is ugyan akkora, mint a normál sírhely. Ezen kívül a mellékletben felsorolt árakat túl soknak tartotta. Számításai szerint a legegyszerőbb temetés is több mint 22.000 Ft-ba kerül,
amelyet egy munkanélküli segélyen lévı, vagy egy nyugdíjas ki
sem tud fizetni.
dr. Frankó Károly polgármester a felvetésre elmondta, kétségte-
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len, hogy ez az egyedüli szolgáltatás, amelynél abszolút kiszolgáltatott helyzetben van a lakosság. A szolgáltatásokért fizetendı árak elképesztıen magasak nem csak a településünkön, hanem
országos viszonylatban is.
Ahhoz azonban, hogy a Gyomaszolg Kft. mint szolgáltató a köztemetık színvonalát szinten tudja tartani kénytelen az árakat
emelni. Ennek ellenére, hogy az árak ilyen magasak nem érti,
hogy a sírásókat miért kell "zsebbıl" fizetni a szolgáltatást
igénybevevıknek.
Hanyecz Margit képviselı nem értett egyet a szolgáltatásért fizetendı árak emelésével.
Dávid István képviselı a polgármester úr felvetésére reagálva
elmondta, bár személy szerint İ nem hallott ilyen esetrıl, de ha
mégis elıfordulna, hogy a gyászoló család a hétvégén / szombaton
/ kívánja a szolgáltatást igénybe venni, az a sírásók jóindulatán múlik, hogy szabadidejőket feláldozva elvállalják-e. Éppen
ezért nem érti, miért baj az, hogy ilyen esetben esetleg hálapénzt fogadnak el. Ha az orvosokat megilleti a hálapénz, ıket
miért nem.
A maga részérıl a sírásásért fizetendı díjakat nem tartotta soknak, hiszen bizonyos évszakokban / pl. télen / igen nehéz körülmények között lehet ezt a munkát elvégezni.
Fontosnak tartott elmondani, hogy a városban a temetkezési szolgáltatás szinvonala sokat javult az elmúlt években, a dolgozók
legmaximálisabban igyekeznek ezt a szolgáltatás elvégezni.
dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint, igen is
szükség van arra, hogy valamennyi szolgáltatásért/ temetıi szolgáltatás, önkormányzati tulajdonért fizetendı bérleti díjat,
fürdı belépıdíjakat, piaci helypénz díjakat stb / évente felülvizsgáljuk és azokat az inflációhoz igazítsuk.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, már korábban tett arra
javaslatot, hogy felkellene mérni, volna e lehetıség emlékfákat
állítani a temetık már betelt részein.
dr. Kovács Béla képviselı megjegyezte, hogy az elmúlt évekhez
képest lényeges minıségi és színvonal javulás tapasztalható a
temetıi szolgáltatásnál.
Nagy Pál a temetıi szolgáltatást végzı Gyomaszolg Kft ügyvezetıje az elhangzott véleményekre reagálva elmondta, ami a sírásók
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"zsebbıl" történı fizetését illeti, amennyiben ilyet tapasztal
szigorú megrovásban részesíti a dolgozót.
A mélyített sírhelyek díja azért kerül többe, mivel a normál
sírhely bérleti díja 25 évre vonatkozik, ezzel szemben a mélyített a rátemetés idıszakáig eltelt idıvel meghosszabbodik és a
rátemetés alkalmával sírhely díjat nem kell utólag fizetni. Ennek költségét a mélyítet sírhely díj árkülönbözete fedezi.
A közköltségen történı temetkezések száma évente tíz, ilyen esetekben a temetési költségeket ráterhelik az elhunyt ingatlanára.
A témával kapcsolatban több hozzászólás, kérdés, vélemény nem
hangzott, így a polgármester kérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft által 1996. március 1-tıl alkalmazandó sírhely és sírásási díjakat tudomásul veszi az alábbiak szerint:
síremlék kitőzés
500.egyszemélyes felnıtt norm. sírhely
3.000.sírásás
2.500.hantolás
1.000.egyszemélyes mélyített norm. sírhely
4.000.sírásás
3.500.hantolás
1.500.gyermek sírhely
2.000.sírásás
1.000.hantolás
500.urna fülke használati díj 15 évre
500.-Ft/év
2
kétszemélyes sírbolt 20,6 m 50 évre
2.000.-Ft/év
3-4 személyes sírbolt 34,3 m2 50 évre
2.000.-Ft/év
kıkeretes sírnyitás felár: sírásás
1.000.hantolás
500.fedlap leemelés, elhelyezés
1.500.sír nyitás normál sír esetén sírásás
5.000.hantolás
2.000.mint elızı, de mélyített sír esetén
sírásás
6.000.-
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hantolás
2.500.kriptás temetés ajtó nyitás, visszahelyezés
halotti maradványok elhelyezése

5.000.3.000.-

Határidı: 1996. február 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

/ Bátori Gyula képviselı távozott a terembıl a jelenlévı képviselık száma 17 fı. /
Gyomaendrıdi Híradó áremelése
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a Kulturális és Pénzügyi bizottságok által beterjesztett elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1996. március 1-tıl a Gyomaendrıdi Híradó
fogyasztói árát 35 Ft-ról 48 Ft-ra emeli
meg.
Határidı: 1996. március 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Tájékoztató az 1996/1997-es oktatási évben indítandó általános
iskola I. évfolyamain alkalmazandó pedagógiai módszerekrıl
dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok elmondta, a pedagógiai intézet munkatársa által a gyomaendrıdi általános iskolák által
alkalmazott olvasás tanítási módszerekrıl, programokról készített szakvélemény összefoglaló részének 3. pontjában leírja,
hogy a 2.sz. Ált. iskolában akkor célszerő az ÉKP program alap-
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ján való tanítást hosszútávon fenntartani, ha a felsı tagozatra
vonatkozó kiterjesztése, ha személyi, eszközi feltételeit garanciával tudják vállalni.
Ezzel kapcsoltban kérdezte a 2.sz. Ált. Iskola igazgatójától,
hogy a kiterjesztésnek a feltételi megvannak e / meglesznek e /
az iskolában, ha kiépítik annak mennyi lesz a pénzügyi vonzata.
Giriczné Varga Erzsébet a 2.sz. Ált. iskola igazgatónıje reagálva az elhangozott kérdésre elmondta, elolvasva az elıterjesztést
megállapította, hogy mindkét igazgatónınek egybehangzó véleménye
volt a tekintetben, hogy az alkalmazott olvasás tanítási módszerek között biztosított az átjárhatóság.
A tanácsnok úr által feltett kérdés már kicsit idejét múlta, mivel a tankönyvrendelések és a szülıi értekezletek már megtörténtek. Az 1996/97-ben indítandó módszereken, programokon nem lehet
változtatni.
Megkívánta jegyezni, hogy az elmúlt évek alatt a szülık részérıl
elvétve volt egy két eset, amikor egyik "módszerbıl" a másikba
kérték a gyermeket áthelyezni.
Az ÉKP program tanítása a 4. osztály végével megállítható, de
most az ÉKP 5. osztályban tart és elmondható, hogy semmiféle
költségkihatása nincs, mivel a számítások csak az 1-4.osztályra
vonatkoznak.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, annak idején
amikor az 1. és 2.számú általános iskolák összevonásáról volt
szó a képviselı-testület azt a tájékoztatást kapta, hogy az iskolákban alkalmazott különbözı pedagógiai módszerek között nem
biztosított az átjárhatóság. Ezzel szemben a mostani elıterjesztéshez csatolt mellékletekben éppen ennek ellenkezıjérıl van
szó. Szeretné tudni, hogy melyik tájékoztatás az igaz.
dr. Frankó Károly polgármester kérdése az volt, hogy mi az iskolavezetés tapasztalata arra vonatkozóan, hogy okozott e valamiféle problémát a tanulónak az, hogy pl. 4. osztályig valamelyik
program szerint tanult, utánna az 5. osztályban már a "hagyományos" módszer szerint folytatta a tanulást.
Ladányi Gáborné a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója
reagálva az elhangzottakra tájékoztatásként elmondta, az elmúlt
tanévben négy 3. osztály volt az iskolában. Két NYIK-es és két
Tolnai-féle módszer szerint tanuló osztály. Az önkormányzat határozat értelmében a négy 3. osztályból három tanuló csoportot
alakítottak ki 4. osztályra, vagyis egy NYIK-es osztály lett
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ketté osztva, fele NYIK-es osztályba a másik fele pedig a Tolnai-féle osztályba, és elmondható, hogy a kettéosztás semmiféle
problémát nem okozott.
A probléma akkor jelentkezne, ha egy Tolnai- féle osztály NYIkes osztállyal akarnának összevonni.
Giriczné Varga Erzsébet iskolaigazgató hangsúlyozni kívánta,
hogy İ személy szerint soha nem mondta azt, hogy a különbözı
programok nem vonhatóak össze. A két iskola összevonásával is
történt csoport összevonás.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke elmondta, a téma
tárgyalása során a bizottság javasolta az volt, hogy a következı
tanévben két program választását javasolják a 2.sz. Ált. iskola
vezetésének. Erre a javaslatra az iskola igazgatónıje levélben
válaszolva többek között leírta, hogy a különbözı módszerek öszszevonhatóak. Ennek alapján az igazgatónıtıl ez bár mikor számon
is kérhetı.
A képviselı-testület abban az esetben szólhat bele a különbözı
programok indításába, amennyiben a normatív támogatásokon felül
plusz támogatási igényt nyújt be az iskola ezekhez a programokhoz.
Tudomása szerint az általános iskolák a délelıtti programok
szempontjából a normatív támogatáson belül mőködnek, tehát ilyen
értelemben nem tud a testület pénz szempontjából dönteni. A délutáni napközis programoknál lehetne beleszólása a testületnek,
- úgy hogy arra nem ad támogatást - hiszen az ÉKP-s programhoz a
délutános foglalkoztatás is hozzátartozik, de a jelenlegi gyakorlat szerint a nem ÉKP osztályoknál is biztosítanak pénzt ahhoz, hogy délutáni csoportok induljanak.
Csorba Csaba jegyzı emlékeztetni kívánta a tisztelt képviselıket arra az esetre, amikor az elmúlt év augusztusában a csoport
összevonások lehetıségérıl volt szó, akkor az, hogy milyen csoport létszámokkal indulhassanak az iskolák konkrét szempont volt
az is, hogy bizonyos programok nem vonhatók össze, és e miatt
szükséges és indokolt az engedélyezett csoportlétszámok kialakítása.
Az érdekegyeztetı tanács ülésén pedagógusok részérıl hangzott el
az a kijelentés, hogy bizonyos programok nem vonhatók össze, így
e miatt nem lehet azt az adott csoportlétszámot beindítani, amelyet a hivatal javasolt.
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R. Nagy János bizottsági elnök hangsúlyozta az iskoláknak két
évük van még hátra ahhoz, hogy az új pedagógiai programokat készítsenek. Az elmúlt ciklusban mőködött képviselı-testület engedélyezte a jelenleg alkalmazott módszerek indítását, a mai képviselı-testületnek lesz a feladat eldönteni, hogy engedélyezi
tovább, vagy nem.
Giriczné Varga Erzsébet igazgató nı ismételten hangsúlyozta,
hogy a felsı tagozatban az ÉKP-t szakkör formájában mőködtetik,
így annak plusz költség kihatása nincs.
Uhrinné Baji Kinga a 2.sz. Általános Iskola pedagógusa véleménye
szerint, annak idején nem a programok összevonása, hanem egyáltalán a két iskola összevonása körül volt a legnagyobb dilemma.
Az eddigi tapasztalatok szerint a szülıknek tetszenek ezek a
programok, és igénylik is valamennyit.
A maga részérıl nem értette, ha egyszer az igazgató nı vállalja,
hogy a felmerülı plusz kiadást az intézmény költségvetésébıl
fedezi, miért kell mindig mindent összevonni.
Katona Lajos bizottsági elnöke elmondta, a jelenlegi állás szerint úgy látszik, hogy a pénzügyi gondokkal küszködı önkormányzatokat senki sem fogja megsegíteni, több pénz nem, inkább csak
kevesebb lesz, ennek következtében csak a kötelezıen ellátandó
és a legszükségesebb feladatokra tud költeni. Az iskolák esetében ez úgy fog jelentkezni, hogy csak a hagyományos módszert
tudja finanszírozni, és ha ettıl eltérı igények felmerülnek azt
meg kell fizetni az igénybe vevıvel.
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, valahol még sem helyén
való dolog, hogy az igénybevevıknek /ebben az esetben a szülıknek / kell kifizetni, ha a hagyományostól eltérı módszerek szerint kívánja tanítatni a gyermekét.
Czibulka György alpolgármester elmondta, megítélése szerint
alapjában véve nem az önkormányzatok tehetnek arról, hogy a kormány évek óta kevesebb pénzt ad a kötelezıen ellátandó feladatok
ellátására, ezért kényszerülnek aztán ilyen lépések megtételére,
mint csoportösszevonás, létszámleépítés stb.
dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint alapvetıen
azt kellene belátni a vidéki önkormányzatoknak, hogy a kormány
politikája és költségvetési rendelete egyértelmően a budapestiek
támogatására és a vidék teljes elnyomására törekszik.
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Katona Lajos bizottsági elnök reagálva az elhangzottakra elmondta, nagyon rossz úton haladunk akkor, ha a tevékenységünk abban
merül ki, hogy a kormány politikáját kritizáljuk.
Tudomásul kell venni, hogy a dolgok irányát mi nem tudjuk megváltoztatni. Azok akik a termelésben dolgoznak tudják, hogy az
elmúlt években min ment keresztül a reálszféra.
Észre kell venni, hogy az oktatási szféra is változások elıtt
áll, és ha tetszik, ha nem ezt a kormány keresztül fogja vinni.
Lehet ezen sírni, panaszkodni, és lehet, hogy valahol igazunk is
van, de akinek kimerül a tevékenységünk ebben, akkor
Gyomaendrıdbıl semmi nem lesz.
Az iskoláknak abban kellene gondolkozni, hogy a hagyományoson
felül igényelt programokat valamilyen formában meg kellene fizetetni, alapítványt felállítani.
5-6 év múlva a változások ebben a szférán is átfognak menni, ezt
vagy tudomásul vesszük és alkalmazkodunk, vagy " elvérzik" a város.
dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint igen is néha el
kell mondani és ki kell fejeznünk nem tetszésünket a kormány politikájával szemben. Arra nem várhatunk, hogy mi lesz 5-6 év
múlva, semmi nem lesz esetleg még több munkanélküli. Ilyen helyzetben volna nagy szerepük pártszervezeteknek, hogy tolmácsolnák
a felsıbb körő szerveknek ezeket a problémákat.
Dávid István képviselı véleménye szerint, a képviselı-testület
nem hivatott arra, hogy laikusan beleszóljon szakmai irányításokba, azokról határozatot hozzon.
dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok hangsúlyozta, nekünk az önkormányzat pénzébıl kell gazdálkodnunk, kifejezhetjük ilyen,
vagy olyan formában a nemtetszésünket, de ezen a helyzeten mi
alapvetıen nem változtathatunk. Több pénze nem lesz az önkormányzatnak, a rendelkezésre állót úgy kell beosztani, hogy mindenhová jusson.
A vita lezárásaként a polgármester javasolta a testületnek, hogy
a beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
figyelembe véve az 1993. évi LXXIX. számú
Közoktatási törvény 19. § /2/bekezdésében
foglaltakat, az 1996/1997-es oktatási évben
indítandó általános iskola I. évfolyamain
alkalmazandó pedagógiai módszerekrıl készült
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
Múzeumbarátok Körének kérelme
dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte annak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 17 igen szavazattal - az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elutasítja a Múzeumbarátok Körének 200.000
forintos támogatási kérelmét, mivel az 1996.
évi költségvetésben nem tud fedezetet biztosítani.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Csatári Imréné ingatlan felajánlása
dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Mezıgazdasági és a
Pénzügyi bizottságok által megtárgyalt és beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, -17 igen szavazattal - az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/1996./II.29./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1996. évi költségvetés szőkössége miatt
nem tudja megvásárolni a Csatári Imréné tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Október 6. ltp.
II. ép. 7 lh. IV/12. szám alatti ingatlanát.
Határidı: 1996. március 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Munkanélküli jövedelempótló támogatás fellebbezés
dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl az elıterjesztésben leírtakkal egyetértett, javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Szécsi Gyula Gyomaendrıd, Halász u. 1. szám
alatti lakos közösségi munkavégzésre kötelezı határozat ellen benyújtott fellebbezését
elutasítja, s a Polgármester VI.
986/1996. számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértéssel való hivatkozással.
INDOKOLÁS
A jövedelempótló támogatásban részesülı
munkanélkülinek együttmőködési kötelezettsége van a Munkaügyi Központtal folyamatosan,
egy fél év eltelte után pedig az Önkormányzattal is. Az Önkormányzat közösségi munkavégzés keretében alkalmazhatja a munkanélkülit.
Ezeket a kötelezettségeket jogszabály
határozza meg, nincs lehetıség a családok
egyéni problémáinak figyelembevételére.
Ezért a többszörösen módosított szociá-
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lis törvény 34/A -36/D §-ai és a 8/1994.
(III.12.) KT. sz. rendelettel módosított
16/1993. (V. 20.) KT. sz. rendelet 44/A. §-a
alapján került sor a fellebbezés elutasítására.
Határidı: azonnal
Fellebbezés átmeneti segély ügyben
dr. Frankó Károly polgármester javasolta, hogy nevezett Pap
Károlyné Gyomaendrıd, Kinizsi u. 1. szám alatti lakos átmeneti
segély ügyben benyújtott fellebbezése ügyében beterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/1996./II.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
Pap Károlyné Gyomaendrıd, Kinizsi u. 1. szám
alatti lakos fellebbezését elutasítja, és a
polgármester VI. 2457-5/1995. ikt. számú határozatot helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a
határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Pap Károlyné Gyomaendrıd, Kinizsi u. 1.
szám alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı a Képviselı-testülethez.
Az eljárás során a Képviselı-testület megvizsgálta nevezett jövedelmi, vagyoni viszonyait, s a többszörösen módosított 16/1993. (V.20.) Kt. számú rendelet 6. §. /1/ alapján döntött, amely az alábbiakat
mondja ki:
"Átmeneti segélyben részesíthetı kérelmére az a
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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 1995. évi 150
%-át, és nem rendelkezik vagyonnal."
Mivel a kérelmezı jövedelme meghaladja
a jogszabályban meghatározott 1995. évi öszszeghatárt, a kérelmet el kellett utasítani.
A határozat a fent említett rendeletre épül.
Határidı: azonnal
Az írásos elıterjesztések megtárgyalása után bejelentésekre került sor.
Kovács Kálmán képviselı arra hívta fel a hivatal figyelmét, hogy
nehogy valamiféle szankciót szabjanak ki azokra a lakosokra,
akik önhibájukon kívül március 1-ig nem tudtak eleget tenni a
helyi adó bevallási kötelezettségüknek.
Jó néhányan jelzéssel éltek felé, hogy a mai napig nem kaptak
nyomtatványt.
Alapvetıen a nyomtatványt túl bonyolultnak tartja, a lakosság 80
%-a nem tudja kitölteni, nem értik, hogy miért vannak benne bizonyos §-ok, amikor az önkormányzat kimondta, hogy egységes adózás van.
Hanyecz Margit képviselı felvetette, hogy a kemény hideg tél nagyon sok helyen tönkre tette a járdákat. A hivatal illetékes
csoportjának utánna kellen nézni, hogy a járdák készítésénél
felhasználják e a kellı anyagmennyiséget.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felkérte a hivatal szociális
csoportjának vezetıjét röviden tájékoztassa a képviselıket a HTO
támogatás igénylés módjáról.
Uhrin Zoltánné a hivatal szociális csoportjának vezetıje a felkérésre elmondta, a kérelem nyomtatványokat a hivatal szociális
csoportjánál és a kirendeltségen lehet beszerezni. A nyomtatvány
tartalmazza a benyújtási határidıt, illetve, hogy milyen okmányokat kell hozzá csatolni. A Népjóléti minisztérium által kiadott rendelet értelmében az idei évben lehetıség van azoknak is
támogatási igényt benyújtani, akik az elmúlt évben nem igényeltek, illetve korábban sem főtöttek olajjal, és nem volt vámhiva-
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tali engedélyük.
Az igények a felmérése után a képviselı-testületnek rendeletet
kell alkotnia az elosztás mértékérıl.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a Kovács képviselı felvetésére elmondta, maga az önbevallási rendszer nem új az idei évtıl bevezetett helyi adó rendszerben, ezért értelem szerint aki a hivatal nyilvántartásában szerepel és nem adott bevallást, a hivatal
megfogja keresni.
Nagy valószínőség szerint kéthetes tőrési határidıt ad a hivatal
azoknak az ügyfeleknek, akik valamilyen oknál fogva nem tudták a
bevallást benyújtani.
Pápai Pálné a hivatal adócsoportjának vezetıje tájékoztatásként
elmondta, elsıként a vállalkozók kapták meg a bevallási nyomtatványokat, ezt követıen azok a magánszemélyek akik az adócsoport nyilvántartásában 1995 évben adózóként szerepeltek. Így maradt meg azoknak a köre, akik olyan lakásokban laknak, amelyek
eddig mentességet élveztek, illetve valamiféle közmőfejlesztési
beruházás miatt nem adóztak. Feltételezhetıen 10 % az aki nem
kapott nyomtatványt.
A nyomtatványokat erre a célra a jövedelempótlós támogatásban
részesülık közül kiemelt munkavállalók hordták ki. / Néhány szóban ismertette a képviselıkkel az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. /
dr. Frankó Károly polgármester aziránt érdeklıdött, hogy milyen
hátránya lenne a városnak abból, ha még egy hónapig meghosszabbítanánk a bevallási határidıt.
Pápai Pálné csoportvezetı a polgármester úr érdeklıdésére elmondta, a helyi adókról szóló tv. kimondja, hogy a változást az
adóévet követı január 15-ig kell bejelenteni. Ezt a határidıt
nyújtotta meg a képviselı-testület február 29-ig. Lényegében még
egy hónapos határidı hosszabbításnak nem sok értelme lenne,
azért sem, mert az elsı félévi adó befizetésének határideje március 15-e. A további határidı hosszabbítás nagyon megakadályozná
az adócsoport munkáját.
dr. Szendrei Éva az ügyrendi bizottság elnöke hangsúlyozta, az
adózás rendjérıl szóló törvény kimondja, ha valaki azért nem tudott eleget tenni az bevallási kötelezettségének, mert valamilyen miatt akadályoztatva volt / jelen esetben, mert nem kapott
bevallást / az nem bírságolható, mert az akadály megszőnésétıl
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számított 15 napon belül a hiányosság pótolható.
Miután több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el a polgármester megköszönte a képviselık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

dr. Szendrei Éva
hitelesítı

dr. Kovács Béla
hitelesítı
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