Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. március 26
-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos,
dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy
Pál, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor,
dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Gyuricza Máté,
Nagy Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit kirendeltség
vezetı,
dr. Weigert László német kisebbségi szószóló, önkormányzati intézmények vezetıi, pártok társadalmi
szervek a megyei és a helyi sajtó képviselıi
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal csoportvezetıit, az intézmények vezetıit és
valamennyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A képviselı-testület teljes létszámmal - 18 fı jelen volt. Jegyzıkönyvhitelesítınek kijelölte Czibulka György és Katona Lajos képviselı urakat.
Röviden szólt az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
-március 6-án Budapesten volt a TÖOSZ elnökségi ülésén, ahol
többek között szó volt a települési önkormányzatok költségvetési nehézségeirıl, problémáiról,
- március 11-én a Háziorvosok Továbbképzı Intézetében tartott
ülésen vett részt, ahol a központi orvosi ügyeletek mőködtetésérıl, különbözı szakmai problémáiról folytattak beszélgetést,
- március 12-én a Reprezentatív Szakszervezet részérıl véleményezésre került az önkormányzat 1996. évi költségvetése,
- március 14-én délután 16 órától került sor a Nemzeti ünnepi

84

megemlékezésre a gyomai városrészen. A Városi Sportcsarnokban
megtartott ünnepségen ünnepi beszédet mondott dr. Latorcai
János országgyőlési képviselı a KDNP Országos Választmányának
elnöke, illetve a Kner Imre Gimnázium diákjai adtak egy igen
színvonalas ünnepi mősort. Az endrıdi városrészen 15-én a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola diákjai részvételével folyt
az ünnepi megemlékezés.
Ez úton kívánt köszönetet mondani az ünnepségen megjelent valamennyi résztvevınek
- március 21-én a németországi Wilnsdorf városából megérkezett
az a német delegáció, amely Katona Sándor endrıdi származású
Hillenbach - Mőseni lakos közbenjárása egy Tőzoltó autót adományozott a gyomaendrıdi Tőzoltó Egyesület számára,
- március 23-án a millecentenáriumi Tornagála volt a Városi
sportcsarnokban,
szintén ezen a napon a Katona József Városi Mővelıdési Központban a Rumba Társastánc Klub szervezésében Országos Társastánc verseny került megrendezésre,
Itt kívánta felhívni a tisztelt képviselık figyelmét arra,
hogy az elkövetkezı idıszakban a városi ünnepségeken, rendezvényeken nagyobb számban jelenjenek meg.
- április 1-2-án a Körös-vidék területfejlesztési lehetıségei
címmel kétnapos konferenciára kerül sor a Katona József Városi
Mővelıdési Központban,
- április 2-án a városban mőködı nagyobb vállalkozókkal terveznek egy találkozót, ahol Kiss Péter munkaügyi miniszter úr
által javasolt project lehetıséget fogják megbeszélni,
- április 6-án a 6-os Lottó sorsolásra kerül sor, amelyre minden érdeklıdıt szeretettel vár a rendezıség
Befejezésként megkérdezte az alpolgármester urat és a bizottsági elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
Az érintettek részérıl bejelentés nem volt, így javaslatot
tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı.
A képviselı-testület egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./

Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1996. évi költségvetésének elfogadása

2./

Gyomaendrıd szemétszállítására és szeméttelep kezelésére
kiírt pályázat elbírálása
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3./

Helyzetelemzés a 21/1994./I.11./KT. számú határozat alapján az oktatási intézményekben adható " F " kategóriába
sorolt közalkalmazottak létszám és bérkülönbözet alakulásáról

4./

Városi Bölcsıde helyzetének áttekintése és üzemeltetési
lehetıségei
Bejelentések

5./

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester kérte képviselıket, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentést fogadják el és a kért határidı hosszabbításokat biztosítani szíveskedjenek.
A képviselı-testület egyhangúlag -18 igen - szavazattal a
jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
60/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a 3/1996./I.11./, 7/1996./I.25./,
9/1996./I.25./, 10/1996./I.25./,
12/1996./I.25./, 14/1996./I.25./,
18/1996./I.25./, 19/1996./I.25./,
20/1996./I.25./, 21/1996./I.25./,
22/1996./I.25./, 26/1996./I.25./,
30/1996./II.29./, 31/1996./II.29./,
37/1996./II.29./, 38/1996./II.29./,
39/1996./II.29./, 40/1996./II.29./,
41/1996./II.29./, 42/1996../II.29./,
43/1996./II.29./, 44/1996./II.29./,
45/1996./II.29./, 47/1996./II.29./,
48/1996./II.29./, 277/1995./X.26./,
298/1995./XI.30./, 303/1995./XI.30./,
304/1995./XI.30./, 305/1995./XI.30./,
306/1995./XI.30./, 307/1995./XI.30./,
309/1995./XI.30./, 310/1995./XI.30./,
312/1995./XI.30./, 330/1995./XII.21./,
331/1995./XII.21./, 338/1995./XII.21./,
360/1995./XII.21./ számú határozatokról
készült jelentést elfogadta,
a 323/1995./XII.21./,
344/1995./XII.21./, 345/1995./XII.21./,
346/1995./XII.21./, 347/1995./XII.21./,
348/14995./XII.21./ számú határozatok határidejét 1996. június 30-ig meghosszabbí-
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totta.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1996. évi költségvetésének elfogadása
dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában elmondta, a beterjesztett anyag számadataiban néhány helyesbítés történt,
/az errıl szóló elıterjesztés az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került / kérte a képviselıket, hogy a döntés során ezeket vegyék figyelembe.
A költségvetési koncepció több fordulóban került megtárgyalásra, melyet a képviselı-testület a március 5-i ülésén elfogadott. A pénzügyi bizottság elnökének javaslatára a képviselıtestület a polgármester, jegyzı és a szakbizottságok feladatául meghatározta, hogy a költségvetési rendelet elfogadásának
idıpontjára készítsék elı a hivatal és az intézményhálózat racionalizálásának ütemtervét.
Az érintett felelısök az ütemtervre tett javaslatukat a mai
ülésre a képviselı-testület elé terjesztették, a vizsgálat
részletes programja hónapokra lebontva, a vizsgálat határidejének és felelıseinek megjelölésével került meghatározásra.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy az ütemtervre tett javaslattal, és a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban
mondják el véleményüket.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, igazán a
rendelet-tervezetben szereplı sarokszámokon már változtatni
nem tudunk, azon vitatkozni már nincs értelme. Nyilván való,
hogy a bevételeken nagyon sok múlik, hogy mindebbıl mit tudunk
realizálni.
A vizsgálat ütemtervére tett javaslat le fed valamennyi intézményt, az lényegében rajtunk múlik, hogy ezekbıl a vizsgálatokból tudunk e olyan érdemleges megoldásokat találni, amely
megkönnyíti az önkormányzat pénzügyi helyzetét, vagy továbbra
is csak látszat megoldások fognak születni. Az biztos, ha az
intézményrendszerhez radikálisan nem nyúlunk hozzá, akkor nem
biztos, hogy a következı évben mőködıképesek leszünk.
A maga részérıl az ütemtervet és a rendelet-tervezetet a beterjesztés szerint javasolta elfogadásra.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke nem értett egyet
azzal, hogy az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás és a szociális kölcsönrıl szóló képviselıtestületi rendeleteket a költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályon kívül
helyezzék ./ Rendelet-tervezet záró rendelkezések 9. § /.
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Amennyiben jogilag erre lehetıség van szeretné, ha a rendeletek csak átmenetileg vesztenék hatályukat, azért, hogy ezeket
a támogatási formákat a következı költségvetési évben vissza
lehessen állítani, tekintve, hogy ebben az évben a költségvetés hiánya miatt nincs mód ezeken a címeken támogatást nyújtani.
dr. Szendrei Éva az ügyrendi és jogi bizottság elnöke reagálva
a Hangyáné felvetésére elmondta, egy rendeletet vagy hatályon
kívül helyezünk, vagy nem, legfeljebb a végrehajtását
függeszthetjük fel erre az évre forráshiány miatt, ettıl a
rendelet megmaradna és a jövı évi költségvetés tárgyalásakor
újból elı lehetne venni, és dönteni arról, hogy továbbra is
felfüggesztjük, vagy nem.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, a következı költségvetési évben az erre fordítható pénzeszközök nagysága a költségvetés készítésénél fog kiderülni. Ebben az esetben egyáltalán nem biztos, hogy a felfüggesztendı rendelet elıírásai szerint kell a támogatást elosztani, lehetséges, hogy egy egészen
új rendelet alkotására lesz szükség az akkori költségvetési
pozícióhoz igazítva ezt a feltétel rendszert.
dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl a Hangya képviselı asszony javaslatával értett egyet, ugyan is ez a megoldás egy pressziót gyakorolna magára a hivatalra és a testületre, mert ha a szóban forgó rendeleteket hatályon kívül helyezzük, azokat jövıre elı lehet venni, de ha felfüggesztjük, akár
módosítva, akár eredetiben, de vissza kell hozni.
Véleménye szerint függesszük fel a rendelet végrehajtását és
legyen az a hivatalnak és testületnek egyaránt a kötelessége,
hogy megfelelı rendelettel aktualizálja az 1997. évi költségvetésben.
A beterjesztett vizsgálati ütemtervvel kapcsolatosan javasolta, hogy a szeptember hónapra szerepeltetett város üzemeltetési feladatok helyzetének áttekintésére már egy korábbi idıpontban pl. áprilisban kerüljön sor, azért, hogy a tartalékokat / ha van / már év közben realizálni lehessen.
Dr. Frankó Károly polgármester szintén a város üzemeltetési
feladatok áttekintéséhez kapcsolódóan javasolta, a temetı
fenntartás esetében készüljön pontos kimutatás arról, hogy a
temetési szolgáltatásból befolyó bevételbıl mennyi összeg kerül visszaforgatásra a temetıkre, a temetıi szolgáltatás kulturált kivitelezésére.
Czibulka György alpolgármester a Hangya Lajosné képviselı asz-
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szony felvetésével kapcsolatban a rendeletek felfüggesztését
javasolta, hiszen így biztosak lehetünk abban, hogy nem kerül
feledésbe.
Csorba Csaba jegyzı alapvetıen egyetértett azzal, hogy a város
üzemeltetési feladatok helyzetének áttekintésére adott esetben
egy korábbi idıpontban kerüljön sor, de nem az áprilisi idıponttal, ugyan is az elmúlt hónapokban egy sor olyan intézkedést tett a képviselı-testület, amelyeknek hatásait kb. fél év
múlva lehet igazán lemérni. Egyrészt a temetıi szolgáltatás
díjtételek emelése, gyepmesteri telep díjtételei, fürdı díjtételei, közlekedési támogatás és menetjegy árának emelése tekintetében.
A Hangyáné képviselı asszony által tett módosító javaslat egy
sor olyan problémát vet fel, amelyrıl mindenképpen szükséges
szót ejteni.
Elıszır is mi lesz az ügyfél kérelmével, mivel ezek alapján a
szociális csoportnak a kérelmet fogadni kell, de érdemben nem
tudja elbírálni. Az eljárási határidı meghosszabbítására ebben
az esetben reális lehetıség nincs, hiszen a kötelezettség teljesítésére valamilyen szinten a képviselı-testület jogot formált, illetve ezt felvállalta.
A maga részérıl a rendelet-tervezet záró rendelkezés 9. §
pontjait egy c. ponttal javasolta kiegészíteni, azzal a megoldással, miszerint a 1997. évi költségvetés tervezésével egyidejőleg a képviselı-testületnek be kell nyújtani az elsı lakás
megszerzéséhez nyújtandó és a szociális kölcsön megállapítására és folyósítására vonatkozó rendeletet. Ebben az esetben
semmiképpen nem kerülhetne ki a költségvetés készítése során
ez a szakfeladat és a képviselı-testületnek lesz lehetısége
arra, hogy a költségvetés függvényében ezeket a rendeleteket
elbírálja és megalkossa.
dr. Valach Béla bizottsági elnök a város üzemeltetési feladatok vizsgálatával kapcsolatban tett javaslatát annyiban kívánta módosítani, miszerint ezen feladatok helyzetének áttekintése szeptember hónapban, míg a mőködési feltételeik áttekintésére április hónapban kerüljön sor.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke elmondta, a képviselı-testület a két kulturális intézmény különválásakor a lakosságarányos költségvetési elosztás mellett döntött. Ez a
döntés az egyik intézmény esetében szinte mőködésképtelenséget
jelent, míg a másik intézménynél vannak ugyan problémák a
tárgyi ellátottság tekintetében, de mőködési problémákat nem
jelentett.
Javaslata, hogy június hónapban tekintse át a testület a két
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intézmény mőködési költségeinek alakulását a lakosság arányos
finanszírozás függvényében.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a két intézmény mőködési
feltétlének áttekintése megoldható júniusi hónapban, azonban a
novemberi határidıt még is célszerőbbnek tartotta, mivel a tavaszi és nyári hónapokban tartott rendezvénysorozatok bevételei és kiadási igazán ezen idıszakra fognak realizálódni, és
ezeket az összegeket mindenképpen a mőködési kiadások áttekintésénél célszerő figyelembe venni, hiszen így fog reális képet
kapni a tisztelt képviselı-testület.
dr. Frankó Károly polgármester összegezve a rendelettervezettel kapcsolatban elhangzott javaslatokat véleményeket,
kérte a tisztelt képviselıket elsıként a jegyzı úr által a
rendelet-tervezet záró rendelkezés 9. § -nak c. ponttal való
kiegészítésére tett javaslatáról döntsenek, miszerint a képviselı-testület kérje fel a szociális és egészségügyi bizottságot, hogy az 1997. évi költségvetés várható adataira figyelemmel az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítás tervezetét, valamint az elsı lakás
megszerzéséhez nyújtható önkormányzati támogatásról szóló rendelet- tervezetet terjessze a képviselı-testület elé 1996. december 31-ig.
Csorba Csaba jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy az általa
tett javaslatról abban az esetben dönthet a testület, amennyiben Hangya Lajosné képviselı asszony visszavonja azon javaslatát, miszerint az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló és az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló többször módosított rendeletek átmenetileg kerüljenek felfüggesztésre. Ellenkezı esetben
ezen javaslatot, mint módosító javaslatot meg kell szavaznia a
tisztelt testületnek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök visszavonta a módosító javaslatát, egyetértett a rendelet záró rendelkezésének c. ponttal
való kiegészítésével.
Ennek megfelelıen a polgármester felkérte a testületet döntsenek a jegyzı úr javaslatáról.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangúlag -18 igen - szavazattal elfogadta.
Ezt követıen a polgármester felkérte a képviselıket, hogy a
fentiekben elfogadott javaslatra figyelemmel alkossák meg az
önkormányzat 1996. évi költségvetésérıl szóló rendeletet. Fel-
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hívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/1996./..../Kt. számú rendeletét
az 1996. évi költségvetésrıl
A rendelet megalkotását követıen a polgármester javasolta,
hogy az intézményrendszer szerkezetének és gazdálkodásának
vizsgálatára beterjesztett ütemtervet havonkénti bontásban fogadják el.
Elsıként javasolta, hogy a március hónapra beterjesztett ütemtervet fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
61/1996./III.26./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja az illetékes szakbizottságokat,
hogy a márciusi testületi ülésre készítsék
elı:
A bölcsıde gazdaságosabb mőködtetésének
lehetıségét.
A vizsgálat terjedjen ki:
- a bölcsıdei ellátás vállalkozói formában való
mőködtetésének lehetıségére
Az április havi testületi ülésre a
szakbizottság tegyen javaslatot a pályázat
kiírás feltételeire.
A bizottság javaslata terjedjen ki:
-a vállalkozó által biztosítandó minimális szolgáltatási színvonalra,
-az önkormányzati támogatás mértékére,
-a közalkalmazotti létszám további sorsára /
végkielégítés összege, vállalkozó által tovább
foglalkoztatandó létszám /,
-a térítési díj meghatározásának módja,
-végrehajtás ütemezése, figyelemmel a közbeszerzési törvényben foglalt eljárási szabályokra.
Határidı: áprilisi testületi ülés
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Felelıs: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Balog Károlyné csoportvezetı
2./

Adható" F " kategóriák városi szinten való áttekintése. A közalkalmazotti törvény tervezett
módosítása nélkül is megtehetı minimális intézkedések.
Határidı: 1996. március 30.
Felelıs: Kulturális Bizottság elnöke
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó

Az április hónapra beterjesztett ütemtervet a polgármester javasolta a dr. Valach képviselı úr által tett módosító javaslat
figyelembe vételével elfogadni, miszerint az illetékes szakbizottságok készítsék elı a város üzemeltetési feladatok: fürdı,
piac, temetı fenntartás, gyepmesteri telep,
közterületfenntartás mőködési feltételeinek áttekintését.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag 18 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
62/1996./III.26./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a szakbizottságokat, hogy az április havi testületi ülésre készítsék elı:
Gondozási Központ keretében biztosított
ellátási formák áttekintését.
A vizsgálta célja, hogy a meghozott
döntések következtében az önkormányzat az
1996-os költségvetési év második felében a
normatíván felül többet ne fordítson az
ellátandó feladatra.
A vizsgálat az alábbi szempontokra
terjedjen ki:
a./ A jelenlegi túlköltekezés okainak feltárása. Az
intézményvezetı saját hatáskörben milyen intézkedéseket tett a költségvetési egyensúly helyreállítására. Ha nem született a testületi ülésig érdemi intézkedés, az esetleges felelısségre vonásra javaslatra is térjenek ki az elıterjesztık.
b./ A vizsgálat terjedjen ki az intézményhálózat
területi elhelyezkedésére, a tagintézmények mőködési költségeire, a tagintézményben ellátot-
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c./

d./

takra jutó költségekre, legyen összehasonlítható az összintézményi szinten biztosított ellátási formában az e területre jutó költségekkel.
Szükséges megvizsgálni, hogy az egyházi szeretet otthon 1996. évi beindítása milyen hatással
lehet az önkormányzati intézményhálózatra.
Az elıterjesztés tegyen összehasonlítást más, a
megyében mőködı hasonló profilú intézményekkel,
így különösen a térítési díjak vonatkozásában,
az azonos ellátási formában egy dolgozóra jutó
gondozottak száma tekintetében.

Határidı: április havi testületi ülés
Felelıs: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Balog Károlyné csoportvezetı
Gondáné Cserenyecz Andrea ügyintézı
2./

A bölcsıde vonatkozásában döntés a vállalkozói pályázat kiírásáról.

3./

A város üzemeltetési feladatok fürdı, piac, temetı
fenntartás, gyepmesteri telep, közterületfenntartás
mőködési feltételeinek áttekintése.
Határidı: április havi testületi ülés
Felelıs: Városfenntartó Bizottság, Mezıgazdasági bizottság, Pénzügyi bizottság elnökei

A május hónapra beterjesztett ütemtervet a polgármester javasolta a beterjesztés szerint elfogadni.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 18 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
63/1996./III.26./számú határozata

1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a szakbizottságokat, hogy a május
havi testületi ülésre készítse elı:
A Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek és
szerkezetének áttekintését.
A vizsgálat célja, hogy tárja fel a
testületi munkában a bizottságok közötti
fölösleges átfedéseket, ezáltal mind a
döntések hivatali elıkészítése, mind végrehajtása javuljon. Hivatalon belüli felelısség megállapíthatósága legyen
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egyértelmőbb. Az esetleges bizottsági
szerkezet váltással összefüggésben kerüljön bemutatásra a hatékonyabb létszámgazdálkodás lehetısége.
A testület kapjon tájékoztatást a hatósági munka színvonaláról, és a testületi
munka elhatárolásának lehetıségérıl az
egyes szerkezeti egységeken belül.
A vizsgálat terjedjen ki a kirendeltség munkájának bemutatására. Pl. ügyfélforgalom, ügytípusok, ellátott ügyiratok
száma tekintetében. Az elıterjesztés tegyen javaslatot a kirendeltség további mőködési formáira, ennek hatékonyságára,
költségvetési vonzatára.
Határidı: májusi testületi ülés
Felelıs: Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Csorba Csaba jegyzı
Megyeri László aljegyzı, hivatal csoportvezetıi
2./

Családsegítı Központ
A Családsegítı Központ vezetıje részletesen számoljon be az ellátott feladatokról, számszerően mutassa be, hogy ezek
közül mennyi volt a szociális, illetve az
oktatási törvény alapján kötelezıen ellátandó feladat. A bizottság vizsgálja meg a
részben önálló intézmény szükségességét,
valamint a feladatok hivatalon belül való
ellátásának lehetıségét.
Az elıterjesztés mutassa be a Családsegítı Központ kapcsolatát a szociális
csoporttal, valamint a kisebbségi önkormányzattal.
Az elıterjesztéshez mellékelni kell a
kisebbségi önkormányzat véleményét is.

Határidı: májusi testületi ülés
Felelıs: Kulturális Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökei,
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Balog Károlyné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık,
Családsegítı Központ vezetıje
A június hónapra beterjesztett ütemtervvel kapcsolatosan R.
Nagy János képviselı úr tett javaslatot, miszerint a Katona
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József Városi Mővelıdési Központ és a Közösségi Ház tekintetében kerüljön megvizsgálásra a mőködési költségek alakulása a
lakosságarányos finanszírozás függvényében.
A polgármester kérte a képviselıket, hogy a júniusi ütemtervet
a képviselı úr által tett javaslat figyelembevételével fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 18 igen szavazattal - az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
64/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a szakbizottságokat, hogy a június
havi testületi ülésre készítsék elı:
1./

Városi Könyvtár mőködésének megvizsgálása, különös
tekintettel a területi szakaszos nyitvatartás bevezetésére, az ebbıl adódó létszám megtakarítási lehetıségre, valamint egyéb ezzel összefüggı mőködési
kiadások megtakarítására.
Az elıterjesztés mutassa be az egy dolgozóra jutó
beiratkozott olvasó számát, hasonlítsa össze más hasonló lélekszámú település könyvtárai ellátottsági
mutatóival, a megyén belül.
Az elıterjesztés térjen ki az egyéb könyvári
szolgáltatások bemutatására:
-könyvtárközi kölcsönzés
-bibliográfiák
-hang- és képkölcsönzés (ha van)
-helyben olvasás igénye, rendszeressége
-fénymásolás és egyéb szolgáltatás
-iskolai oktatási programokhoz kapcsolódó szolgáltatás
Határidı: június testületi ülés
Felelıs : Kulturális Bizottság Elnöke
Balog Károlyné csoportvezetı

2./

Oktatás:
a./

Az oktatási intézményekben az 1996/97-es tanévben indítandó csoportszámok és szükséges pedagógus létszám bemutatása, figyelemmel a testület által hozott 113/1995./V.31./KT. számú határozatra.
Az elıterjesztés tegyen konkrét javaslatot azon
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b./

intézményvezetık felelısségre vonására, akik
eltértek a testületi határozattól és nem az engedélyezett létszámmal indítottak csoportot.
A közalkalmazotti törvény módosításának hatásait mutassa be, ezen belül hogyan alakult az adható "F" kategória helyzete.

Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs : dr. Kovács Béla tanácsnok, Czibulka György
alpolgármester
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
Jenei Bálintné általános ügyintézı
Gróf Éva költségvetési ügyintézı
c./ A Magyar Közlöny 18. számában megjelent pályázati kiírás - az 1996. évi költségvetésben az
"egyes közoktatási feladatok támogatása" címen
tervezett elıirányzat igénybevétele - megvizsgálásáról szóló beszámoló megvitatása (társulási lehetıség intézmény fenntartásra a környezı
településekkel).
Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs : dr. Kovács Béla tanácsnok, Czibulka György
alpolgármester
3./

Gyomaendrıdi Híradó
A szerkesztı számoljon be az újság költségvetési pozíciójának alakulásáról, milyen konkrét intézkedéseket tett a költségvetési támogatás csökkentésének
érdekében.
A Kulturális Bizottság értékelje az újság szakmai
színvonalát, és tegyen javaslatot az újság további
mőködtetésére.
Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs : Kulturális Bizottság Elnöke

4./

Fürdı helyzetének áttekintése az alábbi szempontokra
figyelemmel:
a./

Intézményi formában való mőködtetés esetén az
önkormányzati támogatás csökkentésének lehetıségei, ezen belül a szakaszos nyitvatartás megvalósítására, ennek létszám, bér és mőködési
kiadási vonzatára. Azon beruházási szükségletre, melyek lehetıvé teszik a strand-rész téli
üzemeltetését is.
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b./

A fürdı vállalkozói formában való további
mőködtetési lehetıségeire 1997. január 1tıl. A javaslat terjedjen ki a pályázati
kiírás részletes feltételeire, az esetleges önkormányzati támogatás javasolt öszszegére, valamint a biztosítandó ellátási
szintre.

Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs : Városfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Kurilla János csoportvezetı
Szabó Beáta költségvetési fıelıadó
5./

A Katona József Városi Mővelıdi Központ és a Közösségi Ház tekintetében vizsgálják meg a mőködési
költségek alakulását a lakosságszám arányos finanszírozás függvényében.
Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs: Kulturális Bizottság elnöke
Balog Károlyné csoportvezetı

A július hónapra beterjesztett ütemtervet a polgármester javasolta a beterjesztés szerint elfogadni.
A képviselı-testület - 18 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
65/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a szakbizottságokat, hogy a júliusi testületi ülésre készítse elı:
1./

Középiskolák oktatási helyzetének megvizsgálása, különös tekintettel a szakmunkásképzésre. A vizsgálat
térjen ki a szakmunkásképzés egy intézményen belül
történı összevonásának lehetıségére.
A vizsgálat terjedjen ki továbbá olyan intézkedések
javaslatára, melyek lehetıvé teszik a középiskolák
normatíva alapján történı finanszírozását az 1997-es
költségvetési évben. Az elıterjesztés részletesen
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vizsgálja meg a gyomaendrıdi kollégiumi ellátási
színvonalat, és tegyen javaslatot a racionális mőködtetési lehetıségekre, valamint az egyes intézményekhez tartozó kollégiumi férıhelyek számára, összhangban az adott intézmény beiskolázási jellegével.
A testületi anyag adjon részletes képet a második
szakmák képzésérıl, összefüggésben a normatív finanszírozással, valamint gazdaságosságukra.
Az elıkészítık vizsgálják meg a NAT 1998-as bevezetésébıl adódó feladatokat, valamint tegyenek javaslatot a város oktatási szerkezetének esetleges változtatására. Készítsenek ütemtervet a NAT bevezetésére az 1996-os, 1997-es és 1998-as évre.
Határidı: júliusi testületi ülés
Felelıs : Kulturális Bizottság Elnöke
dr. Kovács Béla tanácsnok, Czibulka György alpolgármester
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
Jenei Bálintné ált. ügyintézı
2./

Városi Egészségügyi Intézmény
A városi fıorvos részletesen számoljon be a TB. finanszírozás és önkormányzati finanszírozás arányának
alakulásáról. Tegyen jelentést arról, hogy milyen
intézkedéseket tett az önkormányzati támogatás csökkentésére, az alapellátás keretén belül a veszteséges ellátási formák megszüntetésére. Az elıterjesztés adjon átfogó képet az egészségügy privatizációjáról, és a szakellátás helyzetérıl, jövıjérıl.
Határidı: júliusi testületi ülés
Felelıs : Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
dr. Frankó Károly polgármester
dr. Gedei Margit városi fıorvos

A szeptember hónapra beterjesztett ütemtervvel kapcsolatosan a
polgármester személyesen tett javaslatot arra vonatkozóan,
hogy a vizsgálat térjen ki a temetkezési szolgáltatásokból befolyó bevételek részletes elemzésére.
A polgármester kérte a képviselıket, amennyibben egyetértenek
a javaslattal, úgy annak figyelembevételével a szeptember havi
ütemtervet fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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66/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a szakbizottságokat, hogy a szeptember havi ülésre készítse elı
a város üzemeltetési feladatok (Fürdı, piac, temetı fenntartás, gyepmesteri
telep, közterületfenntartás) helyzetének
áttekintését.
A temetkezési szolgáltatásból befolyó bevételek
részletes elemzését.
Az elıterjesztés vizsgálja meg olyan
gazdasági társasági forma (közhasznú társaság) kialakításának lehetıségét, mely
nem nyereség orientált, és a fenti feladatok ellátását "egy kézben" tartja.
A testület elıterjesztés mutassa be a
jelenlegi helyzetet, feszültségeit, problémáit.
Az elıterjesztık vizsgálják meg a
Gyomaszolg Kft., és az esetlegesen létrehozandó új gazdasági társaság egymáshoz
való viszonyát, az új gazdasági társaság
létrehozásának hatásait a Gyomaszolg Kft.
vonatkozásában.

Határidı: szeptemberi testületi ülés
Felelıs: Városfejlesztési Bizottság Elnöke
Pénzügyi Bizottság Elnöke
Mezıgazdasági Bizottság Elnöke
Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke
Kurilla János csoportvezetı
Gyuricza Máté csoportvezetı
Dr. Debreceni Gizella
Dr. Varga Imre
Könyvvizsgáló
Végezetül a polgármester kérte a képviselıket, hogy a november
hónapra beterjesztett ütemtervet fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 igen alábbi határozatot hozta.

szavazattal az

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
67/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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utasítja a szakbizottságot, hogy a november havi ülésre készítse elı
Katona József Városi Mővelıdési Központ, a Közösségi Ház, a Tájház mőködésének áttekintését,
az alábbi szempontok figyelembevételével.
-Az elıterjesztés részletesen mutassa be a Mővelıdési Központ, a Közösségi Ház, a Tájház látogatottságát, a rendezvények jellegét, az intézmények kihasználtságát.
-Városi szinten mutassa be az anyag a dolgozói létszám 1996 évi alakulását 1995-höz viszonyítva, valamint az esetleges eltérés okait.
Határidı: novemberi testületi ülés
Felelıs : Kulturális Bizottság Elnöke
Balog Károlyné csoportvezetı
Jenei Bálintné általános ügyintézı
Gyomaendrıd szemétszállítására és szeméttelep kezelésére kiírt
pályázat elbírálása
dr. Frankó Károly polgármester felkérte dr. Valach Béla képviselı urat a Városfenntartó és Fejlesztı Környezetvédelmi bizottság elnökét néhány szóban ismertesse az elıterjesztést.
dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint ismeretes a
képviselı-testület a február 29-i ülésén, úgy határozott, hogy
a pályázat elbírálási határidejét 30 nappal meghosszabbítja az
ajánlatokkal kapcsolatos nem egyértelmő kijelentések tisztázása érdekében. A felmerült tisztázandó kérdésekre mind két pályázó - a Gyomaszolg Kft és a Becker Pannónia Kft - írásban
válaszolt. Ezek ismeretében a pályázat elbírálására létrehozott szakértıi bizottság március 22-én a pályázatokat elbírálta, és egyhangúlag a Gyomaszolg Kft-t javasolta megbízni a
szemétszállítási feladat ellátásával.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az alpolgármester úr és Gurin
László ügyintézı társaságában megtekintették Dunaföldváron a
Becker Pannónia Kft. munkaterületeit. Az ott látottakat összegezve elmondható, hogy az általuk alkalmazott technológia szilárd útburkolatú utak esetében kiválóan mőködik, illetve az
ottani szeméttelep karbantartása sokkal egyszerőbb, akár földtakarás nélkül, mivel a településen szilárd tüzelés történik,
igy a salak megfelelı takarásként szolgál.
A beadott pályázatokat összevetve egyértelmő, hogy a Becker
Pannónia Kft árajánlata egy magasabb rendő, fejlettebb szemétszállítási technológiát tartalmaz, azonban az önkormányzat
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költségvetési helyezte és a lakosság fizetıképessége, valamint
a rendelkezésre álló technológia csak úgy lesz összhangban
egymással, ha a Gyomaszolg Kft-t bízzuk meg a feladat ellátásával.
Nagy Pál képviselı, mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója bejelentette az ügyben való személyes érintettségét, ezért
kérte a döntéshozatalból való kizárását.
dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıket döntsenek Nagy Pál képviselı úr döntéshozatalból való kizárásáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Ötv. 14. § /2.
bekezdése szerint a képviselı kizárásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, Nagy Pál képviselı
nem szavazatott a következı határozatott hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
68/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd szemétszállítására és szeméttelep kezelésére kiírt pályázat elbírálásának döntéshozatalából kizárja Nagy Pál
képviselı urat.
Határidı: azonnal
Miután a témával kapcsolatban további észrevétel, javaslat nem
hangzott el a polgármester kérte a képviselıket, hogy a szakértıi bizottság által beterjesztett javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, Nagy Pál képviselı
nem szavazott a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
69/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
szemétszállítás és szeméttelep kezelésére
kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok
alapján a feladat ellátásával 1996. április 1-tıl a Gyomaszolg Kft-t bízza meg.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a szemétszállítási közszolgáltatás szerzıdést a vállalkozóval

101

kösse meg.
Határidı: 1996. április 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után dr. Valach Béla bizottsági elnök
hangsúlyozta, a pályázatok elbírálása során a szakértıi bizottság részérıl felmerült egy olyan javaslat, miszerint a jövıben törekedni kell arra, hogy a környezı települések összefogásával teremtsük meg a lehetıségét egy fejlett, regionális
szemétkezelı, szemétártalmatlanító létrehozásának.
Javasolta, hogy a szakértıi bizottság ezen javaslata határozatban kerüljön rögzítésre.
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy
a Körösök Völgye Területfejlesztési Társaság alakuló ülésén
többek között szó volt arról, hogy a környezı települések 4-5
év múlva közösen nyújtanak be pályázatot egy korszerő
hullakédtároló és kezelı létrehozására.
Egyetértve a szakértıi bizottság javaslatával, javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület bízza meg a
polgármestert, hogy a Körösvölgy Területfejlesztési Társasággal közösen szorgalmazza egy fejlett regionális szemétkezelı
és szemétártalmatlanító telep létrehozását.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag, vita nélkül 18
igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
70/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Körösvölgy
Területfejlesztési Társasággal közösen
szorgalmazza egy fejlett regionális szemétkezelı és szemétártalmatlanító telep
létrehozását.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Helyzetelemzés a 21/1994./I.11./KT határozat alapján az oktatási intézményekben adható " F" kategóriába sorolt közalkalmazottak létszám és bérkülönbözet alakulásáról
dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése
után átadta a szót Csorba Csaba jegyzı úrnak.
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Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában hangsúlyozta, a Kulturális
bizottság által beterjesztett határozati javaslat az adható F
kategóriára vonatkozik. A közalkalmazotti törvény tervezet módosítása ezt a problémát teljes egészében megfogja oldani, hiszen ha elfogadásra kerül a módosító törvényjavaslat, abban az
esetben az adható F kategóriák az új besorolások szerint a helyükre fognak kerülni, hiszen más lesz a bér és a kategória
táblázat.
Jelen esetben ezt a határozati javaslatot vita nélkül elfogadhatja a tisztelt testület, hiszen az országgyőlés jelenleg a
közalkalmazotti törvény módosítás részletes vitájánál tart,
így várhatóan 1-2 hónapon belül a törvény elfogadásra kerül,
és az adható F kategória problémája nem csak városi szinten,
hanem adott esetben országos szinten is megoldódik.
Miután a képviselık részérıl vélemény, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el, így a polgármester
javasolt a határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
71/1996./III.26./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli, hogy az oktatási intézmények vezetıi új adható " F" kategóriás átsorolást
a 138/1992./X.8./ kormányrendelet 13. §nak /2/ bekezdése értelmében csak a fenntartó engedélyével adhat.
Határidı: 1996. április 1.
Felelıs: Oktatási intézmények vezetıi

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1997. január 1-tıl nyugdíjazás munkaviszony megszőnésébıl, vagy elıre nem látható okokból eredı adható " F" kategóriás
bérkülönbözetet zárolja az oktatási intézményektıl.
Határidı: 1997. január 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Bölcsıde helyzetének áttekintése és üzemeltetési lehetıségei
dr. Frankó Károly polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Szo-
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ciális és Egészségügyi Bizottság elnökét az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a
hivatal intézményirányító csoportja által beterjesztett igen
részletes elıterjesztést a Szociális és Egészségügyi bizottság
nem tárgyalta, így a bizottsági állásfoglalás még az elıterjesztésben nem szerepel.
A bölcsıde helyzete, annak kihasználtsági problémái már ismertek a képviselı-testület elıtt.
A beterjesztett anyag részletesen tényadatokkal alátámasztva
elemzi ezeket a problémákat. A férıhely kihasználtsága 1993óta láthatóan évrıl évre csökken. A bölcsıdei férıhelyek száma
60 fı, ezzel szemben a jelenleg beíratott gyermekek létszámát
/33 fı / figyelembe véve a bölcsıde kihasználtsága csak 55 %os, míg ha a ténylegesen ellátottak számát /20 fı / vesszük
figyelembe akkor csak 33 %-os.
A dolgozói létszám a beíratott gyermekek létszámához alakul.
Ahogy az anyagban is látható a létszám csökkentésre az intézményvezetı részérıl már történtek intézkedések, 2 gondozónı és
2 technikai dolgozó jelenleg a felmentését tölti.
Az elmúlt évben az intézmény üzemeltetése 9 millió forintba
került az önkormányzatnak. Az idei költségvetés helyzete, mindenképpen arra készteti az önkormányzatot, hogy a bölcsıde
esetében megtalálja azt az üzemeltetési módot, amely a leggazdaságosabb. Gyakorlatilag erre két lehetıség mutatkozik. Az
egyik, hogy tovább csökkenteni a dolgozói létszámot, így esetlegesen az intézmény megmaradhat önkormányzati kezelésbe, vagy
kiadni vállalkozásba, amelyre az önkormányzati törvénybıl adódóan lehetısége van az önkormányzatnak.
Valamilyen formában az intézményt mindenképpen tovább kell
üzemeltetni, hiszen a szociális tv. értelmében a gyermekek
napközbeni ellátását szervezett formában meg kell oldani az
önkormányzatnak.
A vállalkozásban való üzemeltetéssel kapcsolatban kétséges,
hogy egyáltalán lesz e rá jelentkezı. Amennyiben még is ilyen
formában történne a tovább üzemeltetés, számolni kell azzal,
hogy ebben az évben a tervezet összegtıl többe fog kerülni az
önkormányzatnak a bölcsıde, hiszen a dolgozók felmentését és
végkielégítését ki kell fizetni, amelynek kiadás vonzata mintegy 4.000 e Ft.
A jelenleg üresen álló épületrész / 4 foglalkoztató
/hasznosítására vonatkozóan felmerült az a lehetıség is, hogy
valamelyik óvodát áthelyezzük, tekintve, hogy a bölcsıde épülete a legjobb mőszaki állapotban lévı gyermekintézménye a városnak. Ezzel kapcsolatban konkrétan kérte az óvodavezetık véleményét.
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Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke az alábbi kérdésekre
kért választ.
Az állami költségvetésbıl az önkormányzat megigényelheti e a
felmentés és a végkielégítés összegét. A feladat ellátásához
kap e az önkormányzat normatívát, illetve korábban hangoztak
el olyan kijelentések, hogy a bölcsıdei ellátás biztosítása
nem kötelezı feladata az önkormányzatnak, ezzel szemben az
írásos anyagban feltüntetett jogszabályok ennek ellenkezıjérıl
szólnak. Szeretne ez ügyben világosan látni.
Csorba Csaba jegyzı a kérdésekre válaszolva elmondta, a felmentés és végkielégítés összegének megigénylésével kapcsolatban a rendelkezésre álló információk szerint, lesz erre lehetıség, a gond az, hogy az errıl szóló kormányrendelet még nem
jelent meg.
A gyermekek napközbeni ellátása kötelezıen ellátandó feladata
az önkormányzatnak. Azt azonban a törvény kategorikusan nem
mondja ki, hogy az milyen formában történjen. A bölcsıdei
gyermekekre normatíva nem jár, kormány szinten elég régóta szó
van ennek bevezetésérıl, de erre a mai napig nem került sor.
Bella Imréné bölcsıde vezetı elmondta megítélése szerint korlátozták a bölcsıdei feltételt és a férıhely kihasználtságát
azzal, hogy az intézményvezetınek a szakbizottság elé kell
terjeszteni, hogy kiket kíván az intézménybe felvenni. A szociális törvény szerint mindenki jogosult bölcsıdei ellátásra.
dr. Frankó Károly polgármester kérdése az volt, felmérték e
azt, hogy lesz e jelentkezı a vállalkozásban való üzemeltetésre, illetve lehet e az önkormányzatnak 30 gyermekért ekkora
kiadást felvállalni. Véleménye szerint mindaddig, amíg a feladat ellátásához az önkormányzat nem kap normatív támogatást,
luxusnak számít egy ilyen intézményt ekkora költségen mőködtetni.
dr. Szendrei Éva az ügyrendi és jogi bizottság elnöke hangsúlyozni kívánta, hogy a bölcsıdei ellátás igénybevételére nem
mindenki jogosult.
Csorba Csaba jegyzı a bizottsági elnök által elmondottakat
annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a képviselı-testület
a bölcsıdébe történı felvétellel kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a Szociális és Egészségügyi bizottságra ruházta át.
Aki a bölcsıdébe jelentkezett és a szociális törvényben leírt
feltételnek megfelelt, annak a felvételi kérelme minden esetben elfogadta a bizottság.
Maga a bölcsıdei épület olyan értékő, hogy oda óvodán kívül
más intézményt telepíteni, nem látszik kivitelezhetınek, ezért
próbálják vizsgálni annak lehetıségét, hogy egy óvodai hálózat
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ésszerősítésével mennyire lenne jobban kihasználható a bölcsıde épülete.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, városi szinten valamennyi intézményre elmondhatóak ezek a problémák, a bölcsıdei
feladat esetében anyival rosszabb a helyzet, hogy erre normatív támogatás nem jár. Alapvetıen megérti az érintettek problémáját, aggodalmait, ugyanakkor el kell dönteni, hogy mi az
amit tudunk mőködtetni és mi az amit nem. Hiába soroljuk fel
valamennyinél az érveinket, hogy miért fontos a mőködtetése,
mindet úgy sem tudjuk fenntartani.
Konkrétan a bölcsıde esetében igen szembetőnı, hogy a kihasználtsághoz képest, mennyire magas a mőködtetés költsége, éppen
ezért meg kell vizsgálni a gazdaságosabb mőködtetésnek a lehetıségeit.
A vállalkozásban történı mőködtetést meg lehet próbálni, bár
nehezen képzelhetı el, hogy ilyen gyereklétszám mellett bár ki
is gazdaságosan tudná üzemeltetni. Ha erre még sem lesz jelentkezı akkor véleménye szerint az intézményt meg kell szüntetni.
Természetesen dönthetünk úgy is, hogy változatlanul hagyjuk az
intézményt mőködni, de akkor vállalni kell az ezzel járó következményeket is.
dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok néhány elgondolkodtató
számadatra hívta fel a tisztelt képviselık figyelmét. Városunkban egy középiskolás gyermek 6.000 Ft, egy általános iskolás 23.000 Ft, míg egy bölcsıdés gyermek 400.000 forintjába
kerül a városnak.
Az érintett szülık képviseletében elhangzott, hogy a képviselı-testületnek változtatni kellene a bölcsıdébe kerülés feltételein ahhoz, hogy a szociálisan igazán rászoruló gyermekek is
igénybe tudják venni az ellátást, ugyan is a mostani feltételek szerint azoknak a nevei nem is kerül a bizottság elé,
akikrıl a Bölcsıde vezetıje tudja, hogy egyáltalán nincs esélyük a felvételre. Például azért nem , mert a szülıknek nincs
munkahelye, pedig ezek a szülık is szívesen adnák bölcsıdébe a
gyermekeiket, azért, hogy az életkori sajátosságainak megfelelı ellátásban részesüljenek.
Kérték a tisztelt képviselı-testületet, hogy próbáljanak meg a
bölcsıde megmaradása mellett dönteni.
dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a hivatal részérıl
egy igen körültekintı, mindenképpen jónak mondható helyzetelemzés készült a bölcsıde helyzetérıl. Tekintettel arra, hogy
ezt a témát már több alkalommal is tárgyalta a testület, így
minden képviselınek kialakult ezzel kapcsolatban egy vélemé-
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nye, tud valamilyen irányban orientálni, különösen a szociális
és egészségügyi bizottság tagjainak, ezért most az látszana
legcélszerőbbnek, ha a képviselı-testület a bölcsıde helyzetének megtárgyalását visszautalná a szociális és egészségügyi
bizottságnak határozati javaslat kidolgozás céljából.
dr. Frankó Károly polgármester egyetértett a Valach képviselı
úr véleményével és az alábbi határozati javaslatot terjesztette a tisztelt képviselı-testület elé. A képviselı-testület
utasítsa a szociális és egészségügyi bizottságot, hogy dolgozza ki a bölcsıde további gazdaságos mőködtetésének lehetıségét
és álláspontját terjessze a képviselı-testület április havi
ülésére.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag 18 igen szavazattal egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
72/1996./III.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja az Egészségügyi Szociális Bizottságot, hogy dolgozza ki a Bölcsıde további
gazdaságos mőködtetésének lehetıségét, és
álláspontját terjessze be a képviselıtestület április havi ülésére.
Határidı: áprilisi testületi ülés
Felelıs: Szociális és Egészségügyi bizottság
/ Hangya Lajosné képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı
képviselık száma 17 fı. /
A Besenyszegi szennyvízcsatorna céltámogatás elszámolása
dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az elıterjesztést, majd javasolta annak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül -17 igen - szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
73/1996./III.26./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1993.
évi 119. MK. 1.b. mell. 386. sorszám alatt jóváhagyott és megvalósult Besenyszegi szennyvíz-
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csatorna hálózat le sem hívott 97.676 Ft összegő céltámogatásáról lemond.
Határidı: azonnal
/ Hangya Lajosné képviselı megérkezett a jelenlévık száma 18
fı /
Gyomaendrıd város közigazgatási területén mőködı vadásztársaságok területbérlete
dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a Mezıgazdasági bizottság által megtárgyalt és beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag - 18 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
74/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1996. évre fizetendı haszonbér összegét
a vadásztársaságok részére az alábbiak
szerint állapítja meg:
Körösmenti Vadásztársaság
Széchenyi Zs. Vadásztársaság
Béke Vadásztársaság

40.-Ft/ha
33.-Ft/ha
36.-Ft/ha

Határidı: 1996. március 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd, Újkert sor 6. szám alatti ingatlanból 5702 m2 terület kisajátítása
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket a bejelentés tudomásul vételére.
A képviselı-testület a Gyomaendrıd, Újkert sor 6.szám alatti
ingatlanból 5702 m2 terület kisajátításáról szóló bejelentést
tudomásul vette.
Poharelec László vételi ajánlata a Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u.
66. szám alatti kollégium épületére
dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése
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után kérte a képviselıket a beterjesztett határozati javaslat
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - 18 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
75/1996./III.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Mezıgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bizottságot, valamint
a Pénzügyi Bizottságot, hogy a
Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u. 66. szám alatti
kollégiumi épület értékesíthetıségét vizsgálja meg, ha az értékesítés feltételeit
biztosítottnak találja bocsátsa nyilvános
meghirdetés útján árverésre.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Emléktábla készítés
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a millecentenárium
évében emléktáblát kívánnak elhelyezni a Jókai utcai óvoda falára Wodiáner Sámuel jóvoltából 155 évvel ezelıtt alapított és
építtetett Békés megye és Gyoma elsı kisdedóvója emlékére.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy járuljanak hozzá a határozati javaslatban megfogalmazott szövegezéső emléktábla elhelyezéséhez.
A képviselı-testület egyhangúlag, vita nélkül - 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
76/1996./III.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Jókai úti óvoda falán emléktáblát helyez
el a következı szövegezéssel:
" E helyen állt Gyoma és Békés megye
elsı kisdedóvója, melyet Wodiáner Sámuel
alapított és építtetett 1839-41-ben.
Állította örök hálával: Gyomaendrıd
Város Önkormányzata 1996-ban a
millecentenárium évében."
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Határidı: 1996. május 7.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Óvodai nyitvatartás szüneteltetése
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket engedélyezzék a Jókai úti óvoda nyitvatartás szüneteltetését.
A képviselı-testület - 18 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
77/1996./III.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi a Jókai úti óvodában a
nyitvatartás szüneteltetését 1996. április
1-5-ig.
Határidı: azonnal
Tájékoztató az 1995. évi állami hozzájárulás elszámolásáról
dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba
jegyzı úrnak.
Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, jelen esetben
egy tájékoztatás áll a képviselık rendelkezésére az 1995. évi
állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettségérıl, értelem
szerint ennek a végrehajtását meg kell vizsgálni a Pénzügyi
bizottságnak és a Kulturális bizottságnak és a két bizottság
véleményének beterjesztése után kerül majd sor az érdemi döntés meghozatalára.
A polgármester kérte a képviselıket a tájékoztató tudomásulvételére.
A képviselı-testület az 1995. évi állami hozzájárulás elszámolásáról készült tájékoztatót tudomásul vette.
Ezt követıen szót kért Katona Lajos képviselı a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Katona Lajos bizottsági elnök felszólalásában kérte, hogy a
soron következı - Gyomaendrıd város ivóvízminıség javítását
célzó címzett támogatással megvalósuló beruházásról szóló-
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elıterjesztést a képviselı-testület zárt ülésen vitassa meg.
dr. Frankó Károly polgármester támogatta a bizottság elnök kérését, javasolta a zárt ülés elrendelését.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyetértett az elhangzottakkal, és -18
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
78/1996./III.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd város ivóvízminıség javítását
célzó címzett támogatással megvalósuló beruházásról szóló elıterjesztés vitájához
zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
Református Egyház csereingatlan igénylése
dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a gyomai Református
egyház presbitériuma a Fı u. 167. szám alatti és a Rákóczi u.
19. szám alatt mőködı Zeneiskola ingatlanok közötti csere
szándékkal kereste meg a képviselı-testületet. Az ingatlan
csere következtében véglegesen megoldódna a Zeneiskola elhelyezésének problémája, illetve a Református Egyház épülı Szeretetotthona is tágabb mőködési lehetıséghez jutna.
Véleménye szerint mind két fél számára egy elfogadható lehetıségrıl lenne szó, a maga részérıl támogatta az ingatlanok cseréjét.
Nagy Pál képviselı, mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje elmondta, jelenleg a Fı u. 167. szám alatti ingatlanban a Kft. által
üzemeltetett temetkezési részleg mőködik, amelyet a Kft rövid
idın belül más helyre kíván költöztetni, így az ingatlan cserének nem lesz akadálya.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint a két ingatlan közötti értékkülönbözetet az önkormányzatnak meg kell kérnie a Református Egyháztól.
Katona Lajos bizottsági elnök támogatta az ingatlanok cseréjét.
További vélemény, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester javasolta, a határozati javaslatot a
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beterjesztésnek megfelelıen elfogadni.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
79/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elfogadja a Gyomai Református Egyház csereajánlatát, mely szerint az egyház
Gyomaendrıd, Rákóczi u. 19. szám alatti
ingatlanát elcseréli az önkormányzat
Gyomaendrıd, Fı u. 167. szám alatti ingatlanáért, a felek által a késıbbiekben megállapított feltételek bekövetkeztével.
Határidı: azonnal
Béke faház átadása a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola részére
dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót dr. Kovács Béla a
Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatójának.
dr. Kovács Béla igazgató elmondta, a iskolában beindított közbiztonsági és rendészeti szaktevékenység oktatásának programjában szerepelnek különbözı nyári táborok, pl. kutyás tábor,
ırzı-védı tábor stb., melyek folytatásához nagyon jól felhasználható lenne a szóban forgó ingatlan. A tervek szerint különbözı pályázati pénzekbıl az iskola elvégezné a vizes blokk kiépítését, illetve a holtág ezen szakaszának a
hínártalanítását.
Czibulka György alpolgármester elmondta, az ingatlant ez idáig
az általános iskolák hasznosították gyermek -üdültetés céljából, kérdése az volt, hogy a továbbiakban is biztosított lesz
e az üdülés lehetısége az általános iskolák számára.
dr. Kovács Béla igazgató az alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, természetesen gyermek-üdültetés céljára továbbra is igénybevehetı lesz az ingatlan, mind a helyi, mind
pedig a vidéki gyermekek és felnıtt csoportok részére.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javasolta a
határozati javaslat elfogadását.
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A képviselı-testület egyhangúlag -18 igen - szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
80/1996./III.26./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola üzemeltetésébe átadja
1996. évtıl - az iskolában beindított közbiztonsági és rendészeti szaktevékenységet
folytató oktatáshoz - a Bónom -zugi ún.
Béke faházat.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

A határozat meghozatala után a polgármester felkérte a jelenlévı vendégeket hagyják el az üléstermet, a képviselı-testület
a 78/1996./III.26./KT. határozata értelmében zárt ülés keretében folytatja munkáját.
K. m. f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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