Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. április 25 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, Nagy Istvánné, Balog
Károlyné, Uhrin Zoltánné, Kurilla János, Gyuricza
Máté, dr. Debreceni Gizella, csoportvezetık, Nagyné
Látkóczki Margit kirendeltség vezetı,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló,
pártok, intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó
képviselıi,
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal csoportvezetıit az intézmények vezetıit és
valamennyi megjelent vendéget. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes. A képviselı-testület teljes létszámmal jelen
volt. /18 fı / Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Garai János
és Várfi András képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt egy hónap fontosabb
eseményeirıl.
- Március végén a hivatal vízgazdálkodási ügyintézıjével
látogatást tettek Goda Péter úrnál a gyulai Vízügyi
Igazgatóságon. A látogatás célja, hogy értékeljék azokat a
problémákat, amelyet a december hónapban kialakult árvízhelyzet
jelentett a városnak és közvetlen környezetének. Szó volt még
olyan polgárvédelmi feladatokról, amelyek a jövıben érinteni
fogják városunkat, illetve ivóvíz ügyben is folyt beszélgetés.
Ez a beszélgetés lényegében meggyızte arról, hogy adott esetben
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jelentıs feladat hárul az önkormányzatra. A résztvevı
szakemberek elmondták, hogy az Alföldnek ezen a részén két
település csoport van közvetlen veszélyben árvíz esetén. A
határhoz közel lévı Gyula és környéke, valamint Gyomaendrıd.
Településünket 72 km hosszú gátrendszer védi, Gyulát pedig 75
km-t. Nyilván lesznek további feladataink is a jövıben, hiszen a
gát jobb oldali töltése 80 cm-rel alacsonyabb, mint a baloldali.
Valóban nagy szükség van arra a 1-3 milliárd forintra, amelybıl
Békés megye gátrendszerét fel lehetne újítani. Ennek szellemében
a tegnapi nap folyamán Sarkadon ismételten találkozott annak a
kilenc veszélyeztetett településnek a polgármestere abból a
célból, hogy aláírják a miniszterelnök úrnak, valamint az
illetékes miniszter uraknak szóló levelet, amelyben kérik, hogy
ezeknek a bizonytalan állapotú gátaknak a felújítására
különítsenek el 1,5 milliárd forintot a privatizációs
bevételbıl.
- A millecentenáriumi ünnepségsorozat keretében egy igen jól
sikerült Néptánc fesztivál került megrendezésre a Mővelıdési
Központban. A fesztiválon vendégszerepelt a Svéd és
Finnországból érkezett tánccsoport. Sajnálatos megállapítás
ezzel kapcsolatban, hogy a lakosság részérıl nagyon csekély volt
az érdeklıdés.
- A jegyzı úrral több alkalommal folytattak tárgyalást a helyi
Polgári Védelem vezetıjével, személyi kérdésekrıl. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, levelet intéztek a Békés Megyei Közgyőlés
Elnökéhez, melyben kérik, hogy a polgári védelem épületének
tulajdonjoga kerüljön át az önkormányzathoz.
- Április 1-én ülésezett a kitüntetéseket elıkészítı Bizottság.
Javaslata a testületi ülés utolsó napirendjeként szerepel.
- Április 1-2-én az un. Flamand programnak volt a gyomaendrıdi
két napos rendezvénye, a Környezetvédelmi Minisztérium
szervezésében. Itt hangzott el többek között az is, hogy
Gyomaendrıd, mint Szarvas és környéke szerepel, így a szarvaskörnyéki mutatók figyelembevéltelével kerül elbírálásra. Emiatt
a város nem adhat be pályázatot területfejlesztésre, és nem
számít igazán hátrányos helyzető térségnek.
- Április 6-án városunkban volt a 6-os Lottó sorsolása.
- A Kner Nyomda Rt. vezérigazgatójával folytatott beszélgetést a
város és a nyomda kapcsolatáról.
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- Április 11-én a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıi állására
kiírt pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vett részt.
- Április 16-án a Munkaügyi Központ gyomaendrıdi kirendeltségén
" Fiatalok napja " címmel egy munkaügyi börze került
megrendezésre a munkanélküli fiatalok számára. A felkínált 105
álláshelybıl sikerült betölteni.
- Április 17-én a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközép Iskola " Föld Napja" rendezvényén vett részt.
- Az elmúlt hetekben folyamatosan részt vett a bizottságok
munkájában,
Fontosnak tartotta elmondani, hogy minden lehetıséget
megragadott arra, hogy a sajtón, a rádión és a televízión
keresztül a város ivóvíz ügyérıl beszéljen.
Ezzel kapcsolatban idézetet olvasott fel abból a levélbıl, amely
a város ivóvízminıségének javítására benyújtott pályázatunkkal
kapcsolatban érkezett a Belügy Minisztériumtól. " Ennek elsı
szakaszában az önkormányzat ivóvízminıség javításra vonatkozó
beruházási elképzeléseit a Belügyminisztérium és a Közlekedési,
Hírközlési, Vízügyi Minisztérium a benyújtott szakmai
koncepcióból megismerte és véleményezte. Ezt követıen a kormány
a jövı évre feltételezhetı pénzügyi lehetıségeik
figyelembevételével állást foglalt a tervezett beruházásunkról,
melynek 1997-ben történı indításával egyetért." / A levél a
továbbiakban a jegyzıkönyv mellékletét képezi. /
Amennyiben ez így van, akkor a településünk ivóvíz ügye 1997-ben
megfog oldódni.
Elmondta még, hogy április 28-án Rendır Nap lesz a városban, a
rendezvényre meghívót kaptak a képviselı-testület tagjai.
Május 7-én emléktábla avatásra kerül sor a Jókai úti óvoda
falán, 155 évvel ezelıtt Wodiáner Sámuel alapította Békés megye
és Gyomaendrıd elsı kisdedóvóját.
Május 18-án a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tartja névadó
ünnepségét.
Május 25-26-án nagyszabású Tőzoltó Napot szerveznek a városban,
amelyre több jeles személyt, köztük Kunce Gábor Belügyminiszter
urat is meghívták.
Május 30-án kerül sor a millecentenáriumi ünnepi testületi
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ülésre a városi Mővelıdési Központba. Ezen az ülésen kerül sor a
díszpolgári címek, a Gyomaendrıdért emlékplakettek és a testület
által alapított az emléklapok átadására. Ünnepi megemlékezést
mond dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docens.
Ezt követıen átadta a szót az alpolgármesternek, esetleg
bizottsági elnököknek, napirend elıtti hozzászólásaik
megtételéhez.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatásként
elmondta, az elmúlt héten meghívást kaptak a térség több
településével együtt Mezıtúr Város Képviselı-testülete Gazdasági
Bizottságának kibıvített ülésére. Az összejövetel célja
elsısorban az volt, hogy a jelenlévık megismerkedjenek az
önkormányzatok helyzetével, ezen kívül ismertetésre került egy
készülı körzeti projektum, amelynek lényege, hogy a térségben
lezárt melegkutakat újból meg lehetne nyitni, ezeknek a
területeknek a javára. Ehhez fogják majd kérni az
önkormányzatunk csatlakozását, támogatását. Mivel az ügyben még
semmilyen konkrétumok nem hangoztak el, úgy véli, hogy
elzárkózni nem szabad a lehetıség elıl, de egyenlıre csak
érdeklıdés szintjén kell ebben részt venni.
Számára mindenképpen érdekes és hasznos volt ez az összejövetel
abból a szempontból, hogy bepillantást nyert más önkormányzatok
munkájába, gazdasági helyzetébe.
Valamennyi önkormányzat hasonló gondokkal küszködik, azonban
nagy különbségek vannak közöttük, tehát itt is ugyan úgy végbe
megy a differenciálódás, mint a társadalom bármely területén.
Két szélsıséges esetet kívánt megemlíteni. Egyik Kunszentmárton,
akik nagyon nagy gondokkal küszködtek, ugyan úgy eladósodtak,
vagy még jobban mint mi, de nagyon kemény radikális
intézkedésekkel sikerült fenntartani magukat. Mezıtúr abban a
helyzetben van mint mi, most tart ott, hogy megkezdje a
radikális intézkedéseket. Vannak tılünk jobb helyzetben lévı
önkormányzatok is, mint például Törökszentmiklós, nekik alapvetı
gondjaik nincsenek.
Egy fıre vetítve nagyságrendileg egyforma az az összeg, amelybıl
az önkormányzatoknak gazdálkodni kell. Ennek ellenére mi mégis
nagyon nagy gondokkal küszködünk, míg Törökszentmiklósnak
nincsennek alapvetı gondjai. Mindebbıl azt a következtetést
lehet levonni, hogy vagy túl méretezett az intézményrendszerünk,
vagy pazarlóan mőködnek.
Az összejövetelen részt vett a körzet országgyőlési képviselıje
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is. Az általa elmondottak mindenképpen megerısítik azt a
nézetét, arra számolni nem lehet, hogy a kormány lényegesen fog
az önkormányzatokon segíteni. A jelenlegi koncepció szerint arra
lehet számítani, hogy 70 %-ban fogja a kormány finanszírozni az
intézményeket, ezen túlmenıen a hiányzó 30 %-ot az
önkormányzatnak kell elıteremteni, kitermelni. Ha ezt nem tudja,
akkor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy nem tud annyi
intézményt mőködtetni. Az önkormányzatnak számba kell venni a
realitásokat és ehhez kell alakítani az intézményrendszert.
A helyi adók mértékét tekintetve sem léptünk olyan radikálisan
mint a környékbeli települések. Az összejövetelen
elhangzottakból azt a végsı következtetést lehet levonni, hogy
mi sem térhetünk ki a radikális lépések megtétele elıl, külsı
segítségre nem lehet számítani, fel kell mérni mi az amit tudunk
mőködtetni, arányaiban a helyi forrásokkal. A helyi adókat kell
összhangba hozni a mőködtetett intézményrendszerrel.
Dr. Frankó Károly polgármester nem mindenben értett egyet Katona
képviselı úrral. Néhány gondolatot idézett a TÖOSZ májusi
közgyőlésére kapott Az államháztartási reform a helyi
önkormányzati rendszerben címszó alatt szereplı tanulmányból. Az
állami országos feladatok és a helyi közfeladatok egyértelmő
elhatárolása a nagy ellátó rendszerek tekintetében, azok
összerendezése hiányos. Ágazatonként esetlegesen alakult ki az
önkormányzatok kötelezıen ellátandó feladatainak köre, illetve
azok telepítése. A közoktatásban az állami feladat vállalás nem
kellıen tisztázott. A feladat ellátáshoz indokolt kapacitások és
a tényleges kapacitás között jelentıs különbség van, így a
központi költségvetési hozzájárulás és a helyi önkormányzati
forráskiégészítés jelentıs része az üres kapacitások
megtartására, és nem a minıség biztosítását szolgálja.
A fejkvóta rendszerő állami támogatás, beleértve az 1996. évi
jelentısebb normatív állami hozzájárulás növekedést is
reálértékben csökkent. Mára a mőködési kiadások alig 60 %-át
fedezi. Így a jelenlegi forrásszerkezetben a mőködıképesség
biztosítása jelentıs részben függ a település helyi jövedelmi
viszonyaitól. "
Ha a kormány elismeri, hogy alig 60 %-ban vagyunk finanszírozva,
akkor felmerül a kérdés, hogy ez a 2500 munkanélkülivel kínlódó
város kit fog adóztatni, honnan kap vissza személyi
jövedelemadót. Mint polgármester úgy érzi, kötelességük ezekrıl
a kérdésekrıl beszélni, hiszen a központi intézkedések miatt
kényszerül az önkormányzat radikálisabban gondolkodni.
Amennyiben valamennyi radikális intézkedést meg kell tenni, meg
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kell szüntetni a bölcsıdét, az ügyeletet, le kell faragni az
egészségügyi szolgáltatást, gyakorlatilag elveszítik azt amivel
elérte a település a városi rangot.
Személy szerint továbbra sincs belenyugodva abba, hogy itt több
ezer ember reménytelen munkanélküli helyzetben van.
Mindezek után a polgármester javaslatot tett az ülés
napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben
megegyezett.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el.
Napirend:
1./

A Millecentenárium emlékbe foglalásáról és ez alkalomból
kitüntetı emléklap alapításáról szóló rendelet-tervezet

2./

A "Díszpolgári" cím, valamint a "Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett" alapításáról és adományozásáról szóló
12/1991./X.30./KT. számú rendelet módosítása

3./

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 16/1993./V.19./ KT. számú rendelet módosítása

4./

A Bölcsıde helyzetének áttekintése és üzemeltetési
lehetıségei

5./

A Városi Gondozási Központ mőködési feltételeinek
áttekintése

6./

A város szociális helyzetének áttekintése a pénzbeli és
természetbeni ellátások függvényében

7./

Városi Egészségügyi Intézmény pályázata

8./

A Liget-fürdı üzemelésének áttekintése

9./

Kérelem óvodai csoport létesítésére a nagylaposi Idısek
Klubjában

10./ A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola igazgatójának beszámolója 1991.
augusztus 01-tıl 1996. februárig terjedı idıszakról
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11./ Képviselı-testületi határozat visszavonása
12./ Bajcsy Zs. u. 66. sz. alatti ingatlan értékesítésének
feltételei
13./ A volt nagylány iskola apportálási vagy értékesítési ügye
14./ Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonrészének
értékesítése
15./ Beszámoló az adócsoport 1995. évi munkájáról az 1995. évi
adókivetés és adóbevételi teljesítés tükrében
16./ Hektár 2000 Szövetkezet haszonbérlete
17./ Körösök-Völgye Önkormányzatok Területfejlesztési és
Területrendezési Közhasznú Társaságba történı belépés
18./ Németországból kapott tőzoltó autó üzemeltetése
19./ Folyékony hulladék szállítás
20./ Fellebbezések
21./ Értékesítésre kijelölt ingatlanok
22./ Javaslat a tisztségviselık 1996. évi bérfejlesztésére
23./ "Díszpolgári" cím és "Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett" adományozása
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a polgármester kérte a
képviselıket, hogy a lejárt határidejő képviselı-testületi
határozatokról készült jelentést fogadják el, a kért határidı
hosszabbítást biztosítani szíveskedjenek.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a jelentést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
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13/1996./I.25./, 51/1996./III.5./,
52/1996./III.5./, 53/1996./III.5./,
54/1996./III.5./, 55/1996./III.5./,
56./1996./III.5./, 58/1996./III.5./,
61/1996./III.26./, 62/1996./III.26./,
69/1996./III.26./, 71/1996./III.26./,
72/1996./III.26./, 74/1996./III.26./,
75/1996./III.26./, 80/1996./III.26./,
81/1996./III.26./, 310/1995./XI.30./,
343/1995./XII,21./ számú határozatokról
készült jelentés elfogadta,
a 8/1996./I.25./ számú határozat
határidejét 1996. augusztus 31-ig
meghosszabbította.
Határidı: azonnal
A millecentenárium emlékbe foglalásáról és az alkalomból
kitüntetı emléklap alapításáról
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztésben leírtakat
annyival kívánta kiegészíteni, hogy az emléklap kifejezetten a
millecentenáriumhoz kötıdı, egyszeri alkalommal adományozott
elismerés lenne. Ezt az elismerést maximum 15, a város
intézményeiben dolgozó közszolgálati dolgozók kapnák, mintegy
erkölcsi elismeréseként a munkájukért.
Mint ahogy a rendelet-tervezetben szerepel az emléklap
adományozását a képviselı-testület a polgármesterre ruházza.
Elképzelése szerint ez úgy történne, hogy az alpolgármester úr,
a jegyzı úr, és a Kulturális Bizottság elnöke bevonásával,
illetve az intézmények vezetıivel történı egyeztetés után
döntene a kitüntetésben részesülık személyérıl.
Kérte a testület tagjait mondják el véleményüket az
elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Mivel az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így a polgármester javasolta a rendelet megalkotását.
Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/1996./..../KT. számú rendeletét
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a honfoglalás 1100. évfordulójának emlékbe foglalásáról és a
millecentenárium alkalmából adományozható
kitüntetı elismerés alapításáról
A " Díszpolgári" cím, valamint a "Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett" alapításáról és adományozásáról szóló
12/1991./X.30./KT. számú rendelet módosításáról
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hatályos rendeletünk
értelmében a kitüntetésben részesülteket pénzjutalom is
megilleti. Figyelemmel a város igen nehéz anyagi helyzetére,
gondot jelent ennek az összegnek a biztosítása. Erre való
tekintettel az Ügyrendi és Jogi bizottság azt a javaslatot
tette, miszerint a kitüntetı emlékplakett a pénzjutalom
elhagyásával kerüljön adományozásra. A pénzjutalom elhagyása
mindenképpen a kitüntetés erkölcsi súlyát növelné.
Érdemi hozzászólás nem lévén, a polgármester javasolta a
rendelet elfogadását.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/1996./...../KT. számú rendelete
a "Díszpolgári" cím, valamint a " Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett" alapításáról
és adományozásáról szóló 12/1991./X.30./KT. számú rendelet
módosításáról
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
16/1993./V.19./KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetése után
kérte a képviselık véleményét.
Hanyecz Margit képviselı, mint Szociális bizottság tagja
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egyetért azzal, hogy a rendszeres szociális segély, ápolási díj,
valamint a lakásfenntartási támogatások esetében a bizottsági
hatáskör gyakorlás a polgármester döntési körébe kerüljön át.
Kérte, hogy a szociális bizottság tagjai utólag kapjanak
tájékoztatást arról, hogyan alakult ezeknek a segélyeknek az
elosztása.
Csorba Csaba jegyzı, reagálva a képviselı asszony felvetésére
elmondta, meghatározott idıközönként, /1/2 évente/ a szociális
bizottság tagjai részletes tájékoztatást fognak kapni a
segélyezési formák elosztásáról, a támogatás mértékérıl.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester felkérte a
képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/1996./..../KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
16/1993./V.19./KT. számú rendelet módosításáról
Bölcsıde helyzetének áttekintése és üzemeltetési lehetıségei
Dr.Frankó Károly polgármester vitaindítójában elmondta, az
eltelt hónapokban második alkalommal kerül a képviselı testület
elé a Bölcsıdék helyzete.
Számára ma már fontosabb az ott dolgozók sorsa, mint az a 15-16
érintett kisgyermek, hiszen azoknak az elhelyezését valamilyen
formában úgy is megoldják a szülık, ha másnem az édesanya marad
otthon a gyermekével három éves koráig. Így azonban fenn áll a
veszélye annak, hogy a GYES letelte után már nem tud a
munkahelyére visszamenni és munkanélküli vállik.
Nagyon nehéz elviselni, hogy olyan döntéseket kell hoznunk,
amelyekkel esetleg nehéz helyzetbe hozunk embereket.
Csorba Csaba jegyzı a határozati javaslattal kapcsolatban néhány
pontosító észrevételt kívánt tenni.
A határozati javaslatban nem szerepel a Közalkalmazott Tanács
véleménye, mivel az Érdekegyeztetı Fórummal mindaddig nem lehet
véleményeztetni, amíg a képviselı-testület részérıl nem születik
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olyan döntés, amelyet véleményezésre meglehet küldeni.
Amennyiben a testület a mai ülésén meghozza döntését bár melyik
alternatíva vonatkozásában, azt megküldik az Érdekegyeztetı
Fórumnak és végérvényesen a május havi testületi ülésen tudja a
testület ezt a témát lezárni.
A beterjesztett II, III, IV számú határozati javaslatok esetében
értelem szerint a bölcsıde jogutód nélküli megszőnésérıl van
szó.
Katona Lajos pénzügyi bizottság elnöke elmondta, az elmúlt
hónapokban valóban sok lelkiismeret furdalással járó döntést
kellett és a jövıben is kell hozni a testületnek, ezek közé
tartozik a bölcsıde helyzetérıl való döntés is.
Számára is bármennyire lelkiismeret furdalást jelentenek ezek a
döntések, a testületben betöltött tisztségénél fogva, mint a
pénzügyi bizottság elnökének, mégis radikálisabban kell ezt a
témát megközelítenie.
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a bölcsıde helyzetét különös
tekintettel az idei költségvetésre való kihatásaira. A szociális
bizottság által hozott döntés ismeretében, melynek következtében
elég komoly vita alakult ki a két bizottság között, a pénzügyi
bizottság mégsem tudott egyértelmő döntést hozni. Így született
a bizottság részérıl az I. és II. számú javaslat.
Az I. javaslat azt célozná meg, hogy a bölcsıdét tovább
mőködtetné az önkrományzat radikális létszámcsökkentés mellett,
gazdálkodási feladatait a hivatal pénzügyi csoportja látná el,
és az üresen álló épületrészben gyermekintézményt költöztet.
A II. javaslat szerint a bölcsıde 1996. június 1-tıl megszőnne,
és megvizsgálnák óvodák elhelyezésének lehetıségét, tekintettel
az épület jó állapotára, ezáltal olyan épületeket lehetne
mentesíteni, amelyek fenntartása hosszú távon nem gazdaságos az
önkormányzatnak. Szóba került, hogy melyek lennének azok az
óvodák, amelyek áthelyezésre kerülnének. Ennek az ügynek a
szempontjából a Fı úti óvoda lenne az egyik. Az épületet pedig
fel lehetne ajánlani, hogy ott pályázat keretében valaki magán
szervezésben gyermekintézményt mőködtessen, ami azt is jelenti,
hogy részben bölcsıdét is mőködtetne. Erre ki kellene dolgozni
egy programot, hátha lenne rá gyomaendrıdön vállalkozó aki ezt
megcélozná.
Személy szerint a II. javaslatot támogatja, bár az érintettek
részére fájdalmasabb, de mindenképpen egy komplexebb megoldás
lenne.
Továbbra is fenntartja a fentiekben elmondott véleményét,
miszerint a kormány részérıl semmi segítségre nem számíthatunk,
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de ha valóban az a helyzet, ahogy azt a polgármester úr a
tanulmányból idézte, akkor méginkább indokolt, feltenni a
kérdést, szembe tudunk e nézni ezzel a helyzettel, el tudjuk e
fogadni azt, hogy Gyomaendrıd nem tudja a jelenlegi színvonalat
tartani, / amely sajnálatos módon így is lesz/, tehát szembe
kell nézni azzal, hogy a jelenlegi szintet nem tudjuk
fenntartani.
Mindaddig, amíg itt ülünk, racionálisan kell megközelíteni a
témát, addig csak a realitások talaján mozogva szabad dönteni.
Ha azonban úgy érezzük, hogy ehhez nincs meg a képességünk, vagy
nem akarunk erkölcsileg ezzel szembenézni, akkor ezt nem szabad
felvállalni.
Ha pedig lelkiismereti okból felállunk, az a problémák elıli
megfutamodást jelentené, és akkor jönne a csıd biztos és döntene
helyettünk.
Természetesen nem könnyő felvállalni, hogy népszerőtlen dolgok
mellett szavazzunk, de a problémákkal nem szembenézni, ezt nem
teheti meg a testület.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint nagyon szomorú, hogy
intézmények beszőkülnek, az egészségügyi hálózat hátrányos
helyzetbe kerül, bezárnak intézményeket, dolgozókat küldenek el.
A maga részérıl a beterjesztett határozati javaslatok közül az
I. javaslatot támogatta. A bölcsıde mőködjön tovább szőkített
létszámmal, hiszen a város egyik legszebb gyermekintézményérıl
van szó, amelyet mindenképpen meg kellene tartani. A késıbbiek
folyamán, ha nem lesz a bölcsıdére szükség óvodát is el lehet
helyezni abban az épületben.
Dávid István képviselı támogatta a Hanyecz képviselı asszony
azon javaslatát, miszerint szőkített létszámmal mőködjön tovább
a bölcsıde önkormányzati intézményként.
Mindenképpen mérlegelni kell a testületnek ezt a lehetıséget,
hiszen egy- egy intézmény bezárása a lakosság érzelmeit elég
erısen korbácsolja.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke hozzászólásában
elmondta, a bölcsıde problémája már nem új kelető a képviselıtestület elıtt. A mai ülésre mindenképpen arra a pontra
jutottak, hogy dönteni kell ebben a kérdésben. Kérte a
testületet, hogy a lehetıségekhez mérten tegyenek pontot ennek
az ügynek a végére.
A témával kapcsolatban a bizottság az I., III, és IV. számú
javaslatot terjesztett a testület elé.
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A maga részérıl a I. és a III. alternatívát tartotta
elfogadhatónak. Ezek az alternatívák azonban mintegy 4 millió
forintba kerülnének az önkormányzatnak a következı évben. A
bölcsıde mőködtetése olyan humánszolgáltatás, amelyet valamilyen
formában meg kell tartani, mert az hogy Gyomaendrıd város lett,
az többek között ilyen apróbb dolgokból is adódott, hogy vannak
gyermekintézményei.
A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását valamilyen
formában az önkormányzatnak meg kell oldani.
A bölcsıde megszüntetése a családellenes politika része. A GYED
megszüntetésével és a 9600 Ft-ra egységesített GYES-el elég
hátrányos helyzetbe kerültek még a középréteghez tartozó
fiatalok is. A mai társadalomba nincs esélyük a fiataloknak sem
az otthon, sem az egzisztencia teremtésére. A bölcsıde
megszüntetésével még az esetleg munkahellyel rendelkezı anyák is
elvesztik állásukat, hiszen a mai vállalkozók melyike az,
amelyik három évet vár egy gyesen lévı anyukára, és mi is a
munkahelyre való visszajutás lehetıségétıl fosztanánk meg ezeket
az anyákat. Természetesen volna más lehetısége is a szülıknek a
gyermekek elhelyezésére, de ezek jóval költségesebbek, és ezt a
mai fiatalok anyagilag nem engedhetik meg maguknak. A mai
fizetései viszonyok mellett nem könnyő gyermeket nevelni, és ha
a bölcsıdét megszünteti az önkormányzat és kiadja vállalkozásba,
akkor a fiatalokat a gyorsan meggazdagodni akaró vállalkozók elé
vetné.
Kérte a testület tagjait, hogy a döntést jól fontolják meg, és a
mai ülésen döntsenek ebben a kérdésben.
Személy szerint az I. alternatíva mellett fog szavazni, bár a
bizottsági ülésen a III. alternatívát támogatta, de azóta
ismételten átgondolta a dolgokat, többször ellátogatott a
bölcsıdébe, és úgy gondolja, hogy az I. megoldás lenne a
biztosabb. Álláspontját az alábbi indokkal támasztotta alá:
Az I. alternatíva szerinti 7.5 fı létszám bérét megszorozza 13
hónappal / mivel közalkalmazottakról van szó a 13. havi bért is
fizetni kell / 2.827.500 Ft a bér és a Tb. Ehhez hozzá jön a
2.316.000 Ft dologi kiadás, amely együtt 5.143.000 Ft. Ebbıl az
összegbıl levonva a bölcsıde saját bevételét 1.100.000 Ft-ot,
marad 4.043.000 Ft. Ennyibe kerül a bölcsıde mőködtetése. A
mostanihoz képest ez 2.663.000 Ft megtakarítást jelent.
Amennyiben a bölcsıdébe óvodát költöztetünk, akkor a számítások
szerint csökkenthetı az óvoda dologi kiadása, tehát közel 1
millió forintot megtakaríthat az önkormányzat. Ha két csoporttal
mőködtetjük a bölcsıdét, akkor csak egy óvoda helyezhetı át az
épület üresen álló részébe. A Kisréti úton lévı óvoda
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áthelyezésével, egyrészt megmentenénk a bölcsıdét, mint a város
legszínvonalasabb gyermekintézményét, másrészt egy jól
frekventált helyen lévı ingatlant tudna értékesíteni az
önkormányzat.
Ezzel a megoldással a következı évben a bölcsıde mőködtetése nem
kerülne olyan sokba a városnak.
A III. alternatíva, amelynek elfogadását még elképzelhetınek
tartotta, szintén pénzzel jár, hiszen a vállalkozót évente közel
4 millió forinttal támogatni kellene. A szociális szférában
történı vállalkozást azonban nehezen tartotta elképzelhetınek.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok hangsúlyozta, jelenleg a
város és az intézmények mőködése terén a szőkös pénzügyi helyzet
miatt hadiállapot alakult ki, ezért ennek az állapotnak
megfelelıen kell a testületnek a döntést meghoznia.
A város ez évi költségvetésének készítésekor már ismerni lehetet
a csıdtörvény tervezetet. Az abban leírtak alapján, amennyiben
csıdbe jut a város, úgy az 50 % alatti kihasználtságú intézmény
megszőnik. Tehát jelen helyzetben el kell majd dönteni a
testületnek, több intézmény vonatkozásában, hogy melyek azok,
amelyeket fent tud tartani, és melyek azok amelyeket- bár vérzı
szívvel - meg kell szüntessen, vagy korlátozza a mőködését.
Ha ezeket a lépéseket mi nem tesszük meg, a felszámoló biztos
fogja megtenni helyettünk.
Tudomásul kell venni a testületnek, hogy az elkövetkezı idıben
csak rossz és még rosszabb döntéseket hozhatók, úgy azokat vagy
felvállaljuk, vagy fel kell állni egyénenként és a döntést
rábízni a csıd biztosra.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint, nem a bölcsıde
helyzete miatt fog a város csıdhelyzetbe kerülni. Mint azt a
múltkori ülésen is elmondta, a legnagyobb problémát a felvett
hitelek jelentik a városnak. Ésszerőbben kell gazdálkodni, ne az
egészségügyi intézményeket tegyük tönkre.
Kovács Kálmán képviselı elismerte, egy igen komoly téma van a
képviselı-testület elıtt. A felnövekvı generáció sorsáról kell
ma döntenie a testületnek jól, vagy rosszul. Véleménye szerint a
bölcsıdét valamilyen formában, tovább kell üzemeltetni a
városnak, vállalva az ezzel járó nehézségeket is.
A maga részérıl az I. javaslatot támogatta.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke felkérte dr. Csoma
Antalnét, a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıjét röviden
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tájékoztassa a testületet arról, hogyan látná az óvodai csoport
elhelyezésének lehetıségét a bölcsıde üresen álló épületrészébe.
Dr. Csoma Antalné óvodavezetı a felkérésre elmondta, a
vezetıhelyettessel személyesen látogattak el a bölcsıdébe és
felmérték, hogy a bölcsıde nagyobbik részében / 4 termes/
hogyan lehet óvodai csoportot elhelyezni.
Mindenképpen irigylésre méltó körülmények között dolgoznak a
bölcsıde dolgozói, hiszen a város egyetlen egy óvodájában sem
adott az ottanihoz hasonló feltételrendszer. Köszönhetı mindez
az ottani vezetésnek, az önkormányzat tagjai
áldozatvállalásának, és azoknak a pályázati lehetıségeknek,
amelyeket a bölcsıde vezetıje maximálisan kihaszált.
Az óvodás gyermek helyigénye csoportszobában 2 m2/ gyermek,
udvaron 10 m2 . A bölcsıdében egy helyiség 38.1 m2, amely 18
gyermek elhelyezésére alkalmas.
Az óvodában összesen 360 gyermek jár, ebbıl a Kisréti útra 91
gyermek, a Jókai útra 81, a Kossuth útra 135, míg a Fı útra 50.
Az I. javaslat szerint, ha a négy helyiséget kapna meg az óvoda,
az 148,4 m2 jelent, amely 74 gyermek elhelyezésére lenne
alkalmas. A Kisréti útra járó 91 gyermeknek az ottani
elhelyezésével 23 gyermek jutna egy csoportszobára, ettıl többet
bezsúfolni nem szabad. Mivel jelenleg a Kisréti út három
csoporttal mőködik ennek a megoldásnak személyi konzekvenciái is
lennének, mivel a négy csoporthoz két két óvónı szükséges. Ezen
kívül szükség lenne a mosdók átalakítására is.
Amennyiben a II. alternatívát fogadná el a testület, amelyet
személy szerint nem szeretne, akkor a felszabadult 6 helyiség
összesen 227,6 m2, amely 111 gyermek elhelyezésére alkalmas, és
akár a Fı út és Kisréti út, akár a Jókai út és a Fı úti stb.
tagóvoda egységet mozgatjuk, sokkal magasabb gyermeklétszám
jutna a 111 férıhelyre.
Nagyon sokféle variáció hangzott el a bölcsıdével kapcsolatban,
de arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy a döntés során
fontolják meg az általa elmondottakat.
Czibulka György alpolgármester elmondta, az utóbbi idıben nem
elıször kerül a képviselı-testület ilyen nehéz döntéshelyzetbe.
Ha a szívünkre hallgatunk, mindenképpen meg kell tartani a
bölcsıdét, átérezve az ott dolgozók helyzetét, hogy mi lesz
velük. Ez tılünk függ.
Azonban ha az eszünkre hallgatunk , akkor nem tudjuk
fenntartani, ugyan is nincs mód idıhúzásra, hiszen a város olyan
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gazdasági helyzetben van, hogy bármikor csıdhelyzetbe kerülhet.
Tudomása szerint jelenleg az intézményekben fennálló
kifizetetlen számla nagysága 10 millió forint.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje felhívta a tisztelt
képviselık figyelmét arra, hogy a csıd törvény mellékletében
részletesen fel van sorolva, hogy melyek azok a feladatok,
amelyek nem kötelezıen ellátandó feladatai az önkormányzatnak,
pl. bölcsıde, könyvtárak stb. Tehát amikor a csıdhelyzet
létrejön, ezeket az intézményeket be kell zárni. Mint ahogy azt
az alpolgármester úr is elmondta, ez a helyzet bármikor
bekövetkezhet, amely helyzetet a polgármester úrnak kötelessége
azonnal jelenteni.
Dr. Gedei Margit a Városi Egészségügyi Intézmény vezetıje az I.
alternatívát javasolta a tisztelt képviselıknek elfogadásra.
Ugyanis az intézmény megszüntetésébıl semmilyen anyagi
megtakarítás nem jelentkezik, mivel a vállalkozásban történı
mőködtetést is valamilyen mértékig támogatni kell az
önkormányzatnak. Távlatilag a színvonal romlásához vezet, ha
sorba bezárjuk az intézményeket.
A magánbölcsıdét a szülık nem tudják megfizetni. Éppen ezért,
mivel mind tárgyi, mind személyi ellátottság tekintetében egy
kiváló intézményrıl van szó, ezért szőkített létszámmal, de
tovább kellene mőködtetni a városnak.
R. Nagy János a kulturális bizottság elnöke elmondta,
személyesen is megtekintette az intézményt és arra a véleményre
jutott, azt továbbra is gyermekintézményként mőködtessük tovább.
Mint ahogy azt a jegyzı úr is elmondta, a II. javaslat szerint
jogutód nélkül szőnne meg a bölcsıde, így nem lát semmilyen
megoldást arra, amely a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni
ellátását biztosítaná. Ezt az alternatívát abban az esetben
tudná támogatni, ha látna esélyt arra, hogy ennek az ellátásnak
a biztosítására lenne vállalkozó.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tulajdonképpen ez az a
helyzet, amikor nem tudjuk, hogy hogyan döntsünk.
Az tény, hogy ebben az évben semmiféle költségmegtakarítás nem
lesz abból, ha megszüntetjük a bölcsıdét, azonban, ha
csıdhelyzetbe kerülünk, akkor a csıd biztos fogja megszüntetni.
Józan ésszel gondolva ez csak politikai döntés részünkrıl, mert
ha azt mondjuk, hogy megszüntetjük, akkor jövıre tudjuk, hogy
nincsen bölcsıde és megmarad valamennyi pénz, és ha sikerül az
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önkormányzatot megtartani ezt a pénz az egészségügyre
költhetnénk, azért, hogy ne kelljen szakrendeléseket
megszüntetni.
Semmiképpen nem lehet reformnak nevezni azt, ahol
kényszerőségbıl mindent meg kell szüntetni.
A maga részérıl nem járul hozzá a bölcsıde megszüntetéséhez,
javasolja annak további mőködtetését szőkített létszámmal.
Dezsı Zoltán a helyi FIDESZ képviselıje felszólalásában
elmondta, sokféle javaslat, elképzelés hangzott el a testület
részérıl. A bizottság elnökök elmondták, a bizottságok, illetve
személyes véleményüket, illetve az Óvodavezetı részérıl is
elhangzott, hogyan látná megvalósíthatónak az óvodai csoportok
elhelyezését. A leginkább megvalósíthatónak az I. javaslat
szerinti mőködtetés látszik. Egy jól felszerelt intézményrıl van
szó, ahol jó a kollektíva.
Véleménye szerint ilyen formában, ekkora költséggel nem szabad
az önkormányzatnak intézményt mőködtetni, ilyen szőkös anyagi
helyzetben. Valamilyen formában azonban biztosítani kell a
bölcsıdés gyermekek ellátását. Éppen ezért pályázatot kellene
kiírni a vállalkozói formában való üzemeltetésre, 4 millió
forintos önkormányzati támogatás biztosításával, és a jelenleg
ott dolgozók továbbra is el tudnák látni a feladatot, nem
válnának munkanélkülivé, csak a munkáltató lenne más.
A továbbiakban arra kérte a polgármester urat, hogy röviden
adjon tájékoztatás arról, hogy mik hangoztak el a márciusban
Szolnokon megtartott polgármesterek találkozóján.
Úgy gondolta, bármennyire is nehéz az ország gazdasági helyzete,
amely rányomja bélyegét a településekre is, a Katona úr
beszámolójában hallhattunk arról, hogy vannak települések,
amelyek még is viszonylag jól tudnak mőködni. Talán lehetne
ezektıl a településektıl ötleteket győjteni a gazdálkodás
tekintetében.
Dr. Frankó Károly polgármester reagálva az elhangzottakra
elmondta, bár a bölcsıde jelenlegi dolgozóinak nem akarnak a
vállalkozási formában való üzemeltetés lehetıségével élni, az
persze más kérdés, hogy lesz e erre jelentkezı vállalkozó és
hosszú távon mennyire fogja biztosítani ezt az ellátást, esetleg
egy év után nem szünteti e meg gazdaságtalanság miatt.
A polgármesteri találkozón elhangzottakról az alpolgármester úr
tud tájékoztatást adni.
Czibulka György alpolgármester elmondta, bár İ vállalta az
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önkormányzat képviseletét ezen a találkozón, de sajnálatos módon
betegség miatt nem tudott részt venni.
Információi szerint a jelenlévık jó néhány kérdést intéztek a
Belügyminiszter úrhoz és az államtitkár úrhoz, de olyan érdemi
válaszokat, amelyek adott esetben a mi problémánkat megoldaná,
nem tudtak mondani, csak általánosságokról volt szó.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, az eddig
elhangzott véleményekbıl azt a következtetés tudta leszőrni,
hogy alapvetıen az I. és a II. javaslat között folyik a vita,
bár úgy tőnik, hogy inkább az I. javaslat az, amelyet inkább
támogatnak a képviselık.
Lényeges különbség van a két alternatíva között, ugyanis a II.
leírtakban arról van szó, hogy önkormányzati mőködtetésben
teljesen megszőnne a bölcsıde, míg az I. szerint radikális
létszámcsökkentés mellett, de tovább mőködne önkormányzati
intézményként. Bár az I. alternatívában megfogalmazottak is
lényeges lépést jelentenének a korábbiakhoz képest, de hosszú
távon ez a megoldás nem oldja meg ezt a problémát. Ha a bölcsıde
4 millió forint mőködési kiadását elosztjuk az ottani
gyermeklétszámmal, amely 20 fı, akkor mintegy 200.000 Ft jut egy
gyermekre. És ha a város össz mőködési költségét a 814.000.000
Ft-ot osztjuk el a város össz lakosságának számával 40-45.000 Ft
körüli összeg jut egy lakosra. Tehát ez az a 200.000 Ft, amit
hosszú távon nem tudunk biztosítani, és akkor még nem beszéltünk
a többi intézményrıl.
A II. alternatíva esetében az önkormányzat teljes egészében
lemondana arról, hogy a bölcsıdét támogassa, kivéve az
eszközrendszert, amelyet átadna egy hosszú távú mőködtetésre, és
ezen túlmenıen a bölcsıdére nem költene az önkormányzat.
Véleménye szerint, hosszú távon ez lenne a helyes megoldás. A
város csak annyi intézményt tartson fenn amennyit elbír. Amit
nem bír fenntartani, azok számára olyan helyzetet kell
teremteni, hogy az más formában, de tovább mőködjön. A
vállalkozási formában való mőködtetés nem feltétlenül kell azt
jelentse, hogy ezt profitelven fogja valaki mőködtetni.
Elképzelhetı ez úgy is, hogy valaki összefog egy karitatív
szervezettel, esetleg valamelyik egyház is felvállalhatná a
mőködtetést.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint városunkban
nincs olyan karitatív szervezet, amely felvállalna egy intézmény
mőködtetését.
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Hanyecz Margit képviselı elmondta, ellentétben a kormány azon
ígéretével, hogy az egyházak nem lesznek hátrányos helyzetben,
igen is hátrányos és még inkább hátrányos helyzetbe lesznek, így
azokra nem lehet számítani.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdése az volt, hogy az I.,
II., III. javaslatoknak mennyi, illetve mennyi lehet az idei
évben a költségvetési terhe.
Jelen pillanatban az önkormányzat pénzügyi helyzete úgy tőnik,
hogy életveszélyes, ezért nekünk most a rövidtávon legolcsóbb
megoldást kellene választani. Véleménye szerint, az I. javaslat
az, amely a költségvetést legkevésbé terhelné, ugyanakkor a II.
és III. javaslatot nem szabad elvetni, mint lehetıséget.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok kérdése az volt, hogy a II.
javaslat szerinti megoldás szerkezetváltásnak minısül e, és
lehetıség van- e arra, hogy a pályázatot adjunk be a
végkielégítések kifizetésére a központi alapból.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva a feltett kérdésekre elmondta, az
I. javaslat szerinti megoldás ebben az évben 350.000 Ft-os
megtakarítást jelent. A II. javaslat ebben az évben kimondottan
a bölcsıde vonatkozásában költségvetési megtakarítást nem
jelent.
Ez azt jelenti, hogy azért kell most a képviselı-testületnek
meghozni a döntését, mert egy fı végkielégítésének kivételével,
elméletileg biztosított a költségvetési fedezetben a
végkielégítések kifizetésének az összege. A III. javaslat
egyértelmően plusz kiadásokkal jár. A gond a különbözı
alternatívák között, hogy ha nem teljes egészében zár be a
bölcsıde, abban az esetben az óvodákhoz nem lehet olyan módon
hozzányúlni, mint ahogy azt eredetileg elképzeltük. Ez azért
lényeges, mert az óvodák fenntartási kiadásait csökkenteni kell,
jelenleg azonban az óvodáknál több pénz nincsen, a napi
mőködtetést sem biztosítja minden esetben a költségvetési
támogatás.
Az I. alternatíva egy kompromisszumos alternatíva, hiszen
megmarad a bölcsıde és az óvoda szerkezethez sem lehet olyan
mértékben hozzányúlni, mint azt elképzeltük.
Egyet kell érteni a dr. Csoma Antalnéval abban, hogy nem teljes
egészében teszi lehetıvé a tagóvodák megszüntetését.
Jelen esetben nem csak rövidtávú döntést kell hoznia a
testületnek, hanem mindenképpen hosszú távú döntésrıl van szó.
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Az intézményekben napi finanszírozási gondok vannak, az április
havi kifizetésekre 14 millió forintra lenne szükség. Ezzel
szemben 11 millió forint áll rendelkezésre, 3 millió forintot
már csak a kifizetetlen számlák növelésével lehet biztosítani.
Éppen ezért az I. javaslat, annak ellenére, hogy egy
kompromisszumos megoldás, nem megoldás az 1997. évre.
Amennyiben a képviselı-testület most nem hozza meg a radikális
intézkedéseket, úgy az 1997. év a költségvetés szempontjából
legalább akkora problémákkal fog indulni, mint az idei év. A mai
ülésen ebben a kérdésben döntenie kell a testületnek, hiszen
bármenyik intézkedésrıl lesz is szó, június 1-tıl hozzá kell
látni az átalakításhoz.
A végkielégítések kifizetésére benyújtandó pályázattal
kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, a jelenlegi
információk szerint nagyon szők körben jelentek meg pályázati
lehetıségek. Ezen belül az egészségügyben, az oktatás szerkezet
váltására. Egyéb vonatkozásban a pályázati lehetıségek nem
ismertek. A kormánynak kellene kiírni ezeket a pályázati
lehetıségeket, és a pályázati feltételeket.
Dávid István képviselı javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy
a témáról névszerinti szavazással döntsenek.
A polgármester úr kérte a képviselıket, döntsenek a képviselı úr
javaslatáról.
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Bölcsıde helyzetének áttekintése és
üzemeltetési lehetıségirıl szóló
elıterjesztésrıl névszerinti szavazással
dönt.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester úr felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
Az I. határozati javaslatot Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka
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György, Dávid István, dr. Frankó Károly, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál,
R. Nagy János dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla,
Várfi András képviselık támogatták, míg a II. határozati
javaslatot Katona Lajos és dr. Kovács Béla képivelı támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy az
I. javaslatot 16 képviselı, míg a II. javaslatot 2 képviselı
támogatta, és ennek megfelelıen kihirdette az alábbi
határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Városi Bölcsıdét szőkített létszámmal /7,5
fı / továbbra is önkormányzati intézményként
mőködteti.
A Városi Bölcsıde gazdálkodási
feladatait 1996. június 1-tıl a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
látja el.
A képviselı-testület az intézmény üres
részébe gyermekintézményt költöztet.
Határidı: 1996. június 1.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı,
Városi Bölcsıde vezetıje
Városi Gondozási Központ mőködési feltételeinek áttekintése
Dr. Frankó Károly polgármester röviden ismertette az
elıterjesztést, majd kérte a képviselık hozzászólásait,
véleményüket.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, ezzel a témával
kapcsolatban is hasonló a véleménye, mint a bölcsıdével.
A nagylaposi településrészen lakók képviseletében Gyuricza
László úr egy levelet nyújtott át részére, amelyben felhívta a
figyelmet arra, hogy valójában milyen funkciót tölt be a
Nagylaposon mőködı Idısek Klubja.
A racionalitás oldaláról nézve látható, hogy ilyen jellegő
intézményhálózatot nem tud az önkormányzat fenntartani,
valamilyen szinten ezekhez is hozzá kell, hogy nyúljon. Nincs
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pénz a mőködtetésükre, tehát, amelyek kevésbé vannak
kihasználva, azokat be kell zárni. Ahhoz, hogy legalább a
lehetıséget megadjuk egy-egy intézménynek a további mőködésre, a
két külterületi részen- Öregszılıben és Nagylaposon- az
épületeket fel lehetne ajánlani valamilyen civil szervezetnek
további mőködtetésre. Megítélése szerint a polgári
kezdeményezések mind inkább tért fognak nyerni az elkövetkezı
idıkben.
Bármennyire is fájdalmas, muszáj ehhez az intézményrendszerhez
is hozzányúlni.
Várfi András bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, az elızı
napirendi pont vitájánál a képviselık részérıl elhangzottak
olyan kifejezések mint realitás, racionalizálás, reálszféra.
Ennek szellemében próbálunk most megszüntetni intézményeket.
Úgy gondolta, hogy ez a testület még nem igen dicsekedhet azzal,
hogy pl. változtatott volna a város munkanélküliségi helyzetén,
azt azonban el tudjuk mondani, hogy február hónapban a
Munkaügyi Miniszter úr gyomaendrıdi látogatásán mindössze 21 fı
vett részt.
Megítélése szerint, a polgármester úrnak arról kellett volna már
beszámolni, hogy ennek a miniszteri látogatásnak a kapcsán
történik valami a városban, hiszen a miniszter úr megadta erre a
lehetıséget. Hiába látogat a városunkba bármelyik miniszter, ha
mi nem készülünk fel egy olyan csomaggal, amely az
elképzeléseinket tartalmazza, abból csak egy beszélgetés lehet.
A reálszférával való összehasonlítást szintén nem tartja
helyesnek, mivel mindenki elıtt ismert, hogy ez hogyan alakult
ki, nem lehet szociális kérdéseket kezelni a reálszféra alapján.
A polgári kezdeményezés felvetését jó gondolatnak tartotta, ez
azonban csak akkor lesz, ha a megerısödött vállalkozók ellátnak
mecénási feladatokat, és elindítanak ilyen polgári
kezdeményezéseket. Ez azonban még csírájában sincs meg
településünkön.
Személy szerint a két külterületi Idısek Klubjának
megszüntetését nem támogatta. A nagylaposi klubot az ott élık
alakították olyanná, amilyen, és azok az emberek már koruknál
fogva is alkalmatlanok arra, hogy létrehozzanak egy
önszervezıdést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság
megállapította, a hivatal és az intézmény egy igen részletes
tényfeltáró anyagot terjesztett be. A bizottság álláspontja
szerint nem csak az intézményvezetı hibája, hogy ilyen
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hatékonysággal tud mőködni ez az intézmény. Tudva a város nehéz
anyagi helyzetét, a bizottság saját hatáskörben is úgy döntött,
hogy meg kell lépni az intézményen belüli profiltisztítást, és a
létszámcsökkentést. A profiltisztítás gondolata abból is adódik,
hogy egy- egy intézményen belül összekapcsolódnak a feladatok,
tehát nem áttekinthetı.
Az önkormányzatnak ebben az esetben is vannak kötelezıen
ellátandó feladatai, amelyek szintén nem egy nyereséges
vállalkozások. Ilyen pl. a szociális étkeztetés.
A bizottság végül az 1,2,3 számú javaslatokat terjesztette be a
képviselı-testület elé. Mind három javaslat komoly feladatot ró
az intézményvezetıre és az ott dolgozókra. Az intézmény vezetıje
saját hatáskörben már 10 fıvel csökkentette a létszámot, a
bizottság a profiltisztítással egyidejőleg további 9 fı
létszámnak a csökkentését írta elı.
A bizottság már 1992. óta megszeretné szüntetni a Fı u. 66. szám
alatt a szállást adó otthont és azt szeretnék, ha ott csak
Idısek Klubja mőködne tovább. Azonban mindeddig annyi volt az
igény és a rászorult, hogy ezt nem tudták végrehajtani. Jelenleg
7 fı a bentfekvı beteg, és emellett igen jól mőködik a Klub is.
Az intézményvezetı elkészített egy költségszámítást arra
vonatkozóan, ha mégis megtartanánk az ágyakat és azok számát 12re bıvítenénk, és erre is megkaphatnák a Szociális otthoni
normatívát. Valószínőleg ennek kivitelezése nem lesz olyan
egyszerő, mivel az nem szociális otthon, hanem idısek
gondozóháza, ezér kevesebb normatíva jár rá.
Jelenleg a 7 lefektetett gondozottra 5 gondozó jut. Ez a
legkevésbé hatékony intézmény, éppen ezért javasolta a bizottság
ennek a megszüntetését.
A két külterületi Idısek Klubjának a megszüntetését a szociális
bizottság nem tárgyalta. Véleménye szerint a megszüntetésükkel
nem sok lesz a költségmegtakarítás, mivel azoknak a mőködtetési
költségük nem olyan jelentıs. A szociális étkeztetést azonban
mindenképpen meg kell oldani ezeken a településrészeken.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony által elmondottakat
annyiban kívánta pontosítani, miszerint az elıterjesztés
készítése esetében nem igaz az, hogy a hivatal az intézménnyel
közösen készítette el az anyagot. Az intézmények esetében a
hivatalba felkerülı anyagok általában precízek és pontosak, a
hivatali elıterjesztések készítését segítik az intézmények
vezetıi. Ez azonban nem így van a Városi Gondozási Központ
esetében, ugyanis a hivatalnak helyszíni ellenırzéseket kellett
végezni ahhoz, hogy megtudják ténylegesen hány fı van a
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Klubbokban. Tehát ezt az elıterjesztést a hivatal és a bizottság
készítette el közösen.
Gonda Edit az intézményvezetıje reagálva az elhangzottakra
elmondta, a pénzügyi adatokat az intézmény szolgáltatta a
hivatal számára, ezért úgy vélte az intézménynek is van némi
szerepe az anyag elkészítésében.
A Hangyáné képviselı asszony által elmondottakhoz kapcsolódóan
elmondta, a házi gondozás is kötelezıen ellátandó feladata az
önkormányzatnak, így két alapfeladatot kellene biztosítani a
külterületen abban az esetben ha a klubokat megszőntetik.
A Fı u. 66. szám alatt lévı 7 ágynak a megszüntetése jogos
kérése a bizottságnak, azonban tolmácsolta a gondozottak azon
kérését, miszerint inkább vállalnák a nyugdíjuk 80 %-át térítési
díjként, csak ne kelljen nekik az intézménybıl elköltözniük. A
gondozottak kérését a bizottság elé kívánják terjeszteni, ezért
arra kérte a tisztelt testületet, hogy a határozati javaslat 2.
pontjában megfogalmazottakról a döntést napolják el.
Dr. Valach Béla bizottság elnöke maximálisan egyetértett az
intézményvezetı által elmondott kéréssel. Bizonyos szempontból
reálisnak látszik, hogy egy alacsony normatívájú és gyenge
kihasználtságú fekvı intézményt megszüntessünk. Személyesen
tapasztalta, hogy a bentfekvı gondozottak és a bejáró klub tagok
között jó a kapcsolat.
A számítások szerint, amennyiben az ágyak számát 12-re bıvítik,
úgy nullszaldosra lehetne ezt az ápolási formát kihozni.
A maga részérıl a határozati javaslat 2. pontját javasolta
módosítani, miszerint a képviselı-testület az errıl való döntést
leveszi napirendrıl, az abban foglaltak részletesebb kidolgozása
és kalkulációja után hozza meg az érdemi döntést. Megkell
vizsgálni annak lehetıségét, hogy akár szociális otthoni
átminısítéssel, amennyiben ez gazdaságilag kedvezıbb, ha nem
akkor a gondozotti normatívával/ 202.000 Ft / számolva, hogyan
lehet közel nullszaldosra hozni az intézményt. Megkell vizsgálni
ezen kívül a kötelezı feladatokat is, amelyeket ellát ez az
intézmény, hogy azok milyen irányba viszik az intézmény
költségvetését.
Nem tartotta elképzelhetetlennek azt sem, hogy valamilyen más
formában mőködjön tovább az intézmény, pl. vállalkozási
formában.
Balog Károlyné csoportvezetı elmondta, kétségtelen, hogy a Fı u.
66. szám alatti idısek gondozóházának tekintetében meg kell
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találni azt a megoldást, amellyel az érintett 7 fı gondozott
legkisebb mértékben sérül. Azonban nem értett egyet azzal, hogy
a 7 ágyat további 5 ággyal megemeljék, mert ebben az esetben ez
borítaná a határozati javaslatban leírt alternatívákat. Ugyan
is, ha ott további 5 ággyal megemeljük a férıhelyet, akkor ezt
az intézményegységet nem tudjuk a Blaha u. idısek otthonába
költöztetni, tehát a profiltisztítást nem fog bekövetkezni.
Dávid István képviselı arra kérte a képviselıket, hogy fontolják
meg döntésüket. Javasolta, amellett foglaljanak állást, hogy a
külterületi klubbok tovább mőködjenek.
Balog Károlyné csoportvezetı tájékoztatásként elmondta,
számításokat végeztek a idısek klubjának vállalkozásban történı
mőködtetésére vonatkozóan. A nagy széttagoltság miatt, azonban
nem tartja valószínőnek az ilyen formában való gazdaságos
mőködtetést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, tulajdonképpen az
idısek azért járnak a klubbokba, mert társaságra vágynak. És ez
bármennyire is fontos, az önkormányzatnak nagyon sokba kerül,
éppen ezért nem tartotta indokoltnak ezt a nagy klubhálózatot
fenntartani.
Ezeknek a racionalizálásával tudjuk megmenteni a fekvıbeteg
ellátást, és a házi szociális gondozást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a hozzászólások során
elhangzott a polgári kezdeményezés. Véleménye szerint ez az,
amihez polgárság kell. Ami településünk egyre inkább leépülıben
van, alig van fizetıképes kereslet.
Továbbra is javasolta, hogy a határozati javaslat 2. pontjával
kapcsolatos döntést napolja el a testület.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoport vezetıje szükségesnek tartotta
elmondani, hogy pénzügyileg a Gondozási központ az egyik
legrosszabban álló intézménye a városnak. 3.951.000 Ft
túlfinanszírozással rendelkezik és 1.225.000 Ft a kifizetetlen
számla állomány. Tehát összességében 5.5 millió Ft tisztázatlan
dolog, amelyet a következı hónapokban tisztázni kell, vagy az
önkormányzatnak fel kell vállalnia ezt a plusz terhet.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló véleménye szerint
nem szabad a településen megszüntetni a klubhálózatot.
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Bátori Gyula képviselı elmondta, a klubokba járó idıs emberek
többnyire magányosak, szükségük van arra, hogy valahol
kicseréljék a véleményüket, társaságban legyenek. A külterületi
részen élıknek nincs más lehetıségük erre, ezért nem értett
egyet azzal, hogy ott az idısek klubját megszüntessék.
Kovács Kálmán képviselı egyetértett a képviselık azon
véleményével, hogy a külterületi részen nem szabad megszüntetni
a klubokat. Ezen felül egyetértett Valach képviselı azon
javaslatával is, hogy a határozati javaslat 2. pontját vegyék le
napirendrıl, annál is inkább mivel idıközben a gondozottak
részérıl felajánlás történt a térítési díj fizetésének
vonatkozásában.
A maga részérıl a határozati javaslat 1. pontjában
megfogalmazottakat támogatta. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy
ez hogyan oldható meg házon belül.
Gonda Edit intézményvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, ez a
megoldás azt jelenti, hogy a klub normatíva megszőnik, tehát a
jövı évben már ez nem fog szerepelni az intézmény
költségvetésében.
A városnak pedig lesz egy kötelezettsége abban a vonatkozásban,
hogy a felvett normatíva idıarányos részét vissza kell, fizesse,
illetve a szociális étkeztetéshez is hozzá kell, hogy járuljon.
Czibulka György alpolgármester elmondta, személyesen jól ismeri
a két külterületi részen élı embereket. Ha megszüntetjük a
klubokat megszüntetjük, számukra a társas kapcsolat lehetıségét.
A határozati javaslat 4. pontjában megfogalmazottakat a
szociális bizottság nem tárgyalta, természetesen lehet
gondolkodni azon, hogy más formában mőködtessük ezeket a
klubokat, de azok megszüntetésével nem értett egyet.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, jelenleg Öregszılıben
két klub mőködik, ugyanis van egy délelıtti ellátás, és van egy
civilszervezıdés keretén belül mőködı délutáni ellátás.
A pénzügyi bizottság nem azt mondja, hogy ezeket a klub
épületeket el kell venni, hanem azt, hogy ott az idısek
beszélgetni tudjanak egymással teljesen fölösleges az
önkormányzatnak egy fıállású dolgozót biztosítani.
Az intézményi klubellátás megszőnése nem jelenti azt, hogy
külterületen a klubélet megszőnik.
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Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozta, arról van szó, hogy
az önkormányzat nem tud egy fıállású dolgozót fizetni azért,
hogy a klubtagokkal beszélgessen. A klubok nem szőnnek meg, nem
zárják be ıket, csak más formában mőködnének tovább, mivel a
jelenlegi formában való mőködtetésre az önkormányzatnak nincs
pénzügyi fedezete.
A maga részérıl a 4. pontot javasolta úgy módosítani, miszerint
a képviselı-testület az öregszılıi és a nagylaposi idısek
klubját a jelenlegi formában nem mőködteti tovább.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a polgármester
úr által elmondott módosítással egy bizonytalan helyzet alakul
ki, mivel nem világos, hogy a dologi költségeket fedezi e tovább
az önkormányzat, fenntartja e az egy fı közalkalmazotti
dolgozót. Hogyan oldja meg a szociális étkeztetést? Ezt a pontot
ilyen formában nem szabad megszavazni. Ha pedig a vállalkozási
formában való mőködtetés mellett döntünk, abban az esetben meg
kell tenni az ehhez szükséges lépéseket.
Kovács Kálmán képviselı véleménye szerint, mivel a határozati
javaslatok több pontjával kapcsolatban felmerültek olyan
kérdések, tények, amelyek kidolgozása idıt igényel, ezért a maga
részérıl javasolta a témát vegyék le napirendrıl, a döntés
meghozatalára ezeknek a kérdéseknek a tisztázása után kerüljön
sor.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı hangsúlyozta, minél tovább
halogatja a testület a döntést, annál súlyosabb lesz a helyzet a
kifizetetlen számlák tekintetében.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként az alábbi
javaslatot terjesztette a képviselı-testület elé.
Elsıként javasolta a Valach képviselı úr azon módosító
javaslatáról döntsenek, miszerint a határozati javaslat 2.
pontjáról a döntést a képviselı-testület elnapolja egy késıbbi
idıpontra. Ezt követıen döntsenek a határozati javaslat további
1-3 pontjáról.
A 4. pontra vonatkozóan a maga részérıl javasolta, hogy a
képviselı-testület az öregszılıi és a nagylaposi idısek
klubjának további mőködtetési lehetıségének kidolgozását utalja
vissza a Szociális és egészségügyi bizottságnak.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot figyelembe véve a
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2. pontra tett módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 9 ellen
szavazattal, és 2 tartózkodás mellett elvetette.
A határozati javaslat 1. pontját 17 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, a 2. pontot 10 igen szavazattal, 6 ellen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a 3. pontot egyhangúlag - 18
igen szavazattal, míg a polgármester úr 4. pontra tett módosító
javaslatát 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/1996./IV.25./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
alacsony kihasználtság miatt a Blaha u. 6.
szám alatt, a Sallai u. 4. szám alatt és a
Mirhóháti u. 1. szám alatt mőködı Idısek
Klubját 1996. május 1-tıl megszünteti. A
továbbiakban a szociális étkeztetés és a
házi segítségnyújtás a Mirhóháti útról
történik.
A képviselı-testület a Blaha u. 6. szám
alatt csak az Idısek Otthonát mőködteti
tovább.
Határidı: 1996. május 1.
Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Fı
út 66. szám alatti Idısek Gondozóházát - az
ellátottak Idısek Otthonába történı
áthelyezésével- megszünteti, ebben az
intézményegységben csak nappali-és
alapellátást mőködtet a továbbiakban.
A képviselı-testület utasítja az
intézményvezetıjét, hogy három hónap múlva
tegyen jelentést a Szociális és Egészségügyi
Bizottság felé a Gondozóházban ellátottak
számáról.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
utasítja a Városi Gondozási Központ
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4./

vezetıjét a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények szakmai feladatairól és
mőködésük feltételeirıl szóló
2/1994./I.30./NM rendeletben foglaltak
szerinti szakmai létszám-irányszámok
betartására, ezek alapján még 9 fıvel
csökkentse a dolgozói létszámot.
Határidı: 1996. június 1.
Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
öregszılıi és a nagylaposi Idısek Klubjának
további mőködtetési lehetıségének
kidolgozását visszautalja a Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak.
Határidı: 1996. június 1.
Felelıs: Bizottság elnöke

Beszámoló a város szociális helyzetének áttekintésérıl a
pénzbeni és természetbeli ellátások függvényében
A képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
Városi Egészségügyi Intézmény pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elıterjesztés
tulajdonképpen arról szól, hogy a jelenlegi finanszírozások
mellett a város a szülıotthont nem tudja mőködtetni még
csökkentet létszámmal sem. A jelenlegi pontozási rendszerben
nagyon változó a szakorvosok finanszírozása. A tüdıgondozó,
ahová nem csak a tbc-s betegek járnak, hanem a más
tüdıbetegségben szenvedı betegek is, a jelenlegi finanszírozás
mellett, illetve a TB véleménye szerint finanszírozhatatlan,
tehát úgy tőnik, hogy meg kell szüntetni.
A jelenlegi rendeletek értelmében lehetıség van csoport-praxis
kialakítására pályázat benyújtására. Amennyiben a pályázaton
nyer az önkormányzat, úgy a szakorvosi ellátás is megmenthetı.
Kérte a tisztelt képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselık részérıl, hozzászólás, vélemény nem hangzott el,
így a polgármester kérte az elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Városi Egészségügyi Intézménynek
az egészségügyi struktúra átalakítását
elısegítı pályázatát.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Liget-fürdı üzemelésének áttekintése
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az
elıterjesztést.
Dr. Valach Béla a városfejlesztı bizottság elnöke az írásos
elıterjesztést annyival kívánta kiegészíteni, miszerint a
fürdınek jelenleg ideiglenes a vízjogi engedélye, ideiglenes a
mőködési engedélye. Ahhoz, hogy a fürdı megkapja a végleges
mőködési engedélyt, a nagymedence vízforgatóját is megkellene
építeni, amelynek mostani becsült költsége 17 millió forint.
A bizottság alapvetıen elégedett volt a fürdı által benyújtott
részletes, tényfeltáró anyaggal, hiányolták azonban, hogy a
létszám helyzetet részletesen nem elemezték, így ebben a
tekintetben a bizottság nem tudott igazán állást foglalni. A
fürdı vezetıjének véleménye szerint a létszámleépítés csak akkor
lehetséges, ha szakaszos nyitvatartást vezetnének be.
A bizottság végeleges álláspontja az volt, kérik a testületet,
amennyiben lehetséges a fürdı mőködéséhez biztosítsák a
feltételeket. Ugyan is annál nagyobb veszteséget, mint hogy nem
nyit ki a fürdı nem lehet produkálni.
Vass Ignác a fürdı vezetıje kérte a testületet, hogy a fürdı
további üzemeltetésének tárgyalását késıbbi idıpontra tegye,
hiszen amennyiben erre júniusban kerül sor, úgy a rendelkezésre
álló adatok nem fognak reális képet mutatni, hiszen a szezon
csak júniusban indul, és bevételik gyakorlatilag ekkor vannak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozta a képviselıtestület határozata értelmében a mai testületi ülésre a fürdı
mőködés feltételét, míg a következı havi ülésre a további
üzemelésének feltételét kell megvizsgálni, azt, hogy esetleg új
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formában történı üzemeltetésnek mi lenne a realitása, illetve az
mennyibe kerülne.
Tehát a fenntartási és mőködési kiadásokat kellen összevetni a
hozadékkal, illetve megvizsgálni a dolgozói létszámot. Ennek
kimutatásáról kérte, hogy kapjon egy részletes anyagot a
bizottság a következı ülésre.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint, most azt kell
eldönteni a testületnek, hogy a fürdı kinyitásához tudják e
biztosítani a szükséges összeget az elkövetkezı hónapban.
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint, a testületnek
minden lehetıséget meg kell adni ahhoz, hogy a fürdı kinyisson.
Hiszen, elsısorban a fürdı az ahonnan bevételre számíthat a
város.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetı elmondta, az elmúlt
években is többnyire úgy volt, hogy a Fürdı a nyitás elıtt
felhasználta éves költségvetési támogatását, amit a szezon
beindításával fokozatosan visszafizetett a költségvetésbe. A
megbeszélések alapján a fürdınek 410.000 forintra lenne szüksége
ahhoz, hogy ki tudjon nyitni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a csoportvezetı által
elmondottak alapján a beterjesztett határozati javaslatot az
alábbiakkal javasolta kiegészíteni. A képviselı-testület a fürdı
nyitásához szükséges 410.000 Ft-ot megelılegezi, amelyet az
intézménynek a saját bevételébıl vissza kell téríteni.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a
beterjesztett határozati javaslatot a Valach képviselı úr által
javasolt kiegészítéssel fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a
Liget-fürdı helyzetének áttekintésérıl szóló
elıterjesztést elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a
Városfejlesztı, Fenntartó és
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Környezetvédelmi és a Pénzügyi Bizottságot,
hogy az ütemtervnek megfelelıen az 1996.
június havi testületi ülésre terjessze elı a
Liget-fürdı további üzemelésének feltételét
biztosító javaslatát.
A képviselı-testület a Liget-fürdı
nyitásához szükséges 410.000 Ft pénzeszközt
megelılegezi, amelyet az intézménynek a
saját bevételébıl vissza kell téríteni.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs: Vass Ignác fürdıvezetı
Kérelem óvodai csoport létesítésére a nagylaposi Idısek
Klubjában
Dr. Frankó Károly polgármester a téma bevezetéseként elmondta,
alapvetıen egyik ok az amiért a kérelmet nem lehet támogatni,
hogy az ÁNTSZ nem engedélyezi egy épületen belül idısek és
kisgyermekek ellátását, a másik pedig, hogy sajnos a város
pénzügyi helyzete nem teszi lehetıvé ilyen költségnek a
felvállalását.
A képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslatot 17
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem támogatja a nagylaposi Idısek Klubjában
óvodai csoport indítását az alacsony
gyermeklétszám és az aránytalanul magas
költségek miatt.
Határidı: azonnal
A 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
igazgatójának beszámolója 1991. augusztus 1-tıl 1996. februárig
terjedı idıszakról
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık,
hozzászólásait, véleményeit.
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Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı elmondta, az iskola
igazgatója igen sokat vállalt magára amikor ezt a tisztséget
magára vette, hiszen abban az idıben a városban mőködı
szövetkezetek, üzemek egymás után mondták vissza a
szakmunkásképzés gyakorlati oktatásának folytatását. Nagyon
sokat tett az iskola igazgatója azért, hogy ezt a meglévı
tanulói létszámnak továbbra is biztosítani tudta. Természetesen
az önkormányzat is sokat vállalt ebben, hiszen évekre
visszamenıleg ki van mutatva, hogy egy gyermekre mennyi
támogatást nyújtott.
Figyelemfelkeltés szempontjából kívánta elmondani, hogy át
kellene gondolni a dévaványai önkormányzattal kötött
megállapodást, mivel megítélése szerint ez a megállapodás az
ipari iskola létjogosultságát nehezíti.
Az igazgató által beterjesztett anyagban kimutatásra került az
alkalmazotti és a tanulói létszám alakulása. A maga részérıl az
állományi létszám növekedést soknak tartotta a feladathoz
képest, a gyakorlati oktatás és a technikai létszám
tekintetében. Igaz, hogy a tanulói létszám csak az utóbbi idıben
csökkent, amíg 1995-ben ki van mutatva 335 tanuló, az mára csak
308 tanuló. Nem lehet tudni, hogy a beiratkozáskor ez a létszám
hogyan fog alakulni, de további csökkenés várható. A gyakorlati
helyek valóban megnıttek, de véleménye szerint aránytalanul nıtt
az ezzel kapcsolatos foglalkoztatotti létszám. További
vizsgálódást tartott szükségesnek.
R. Nagy János bizottsági elnök, mint az iskola igazgatója
reagálva a csoportvezetı által elmondottakra elmondta, 1996.
évben sem a technikai, sem a gyakorlati létszám nem ilyen lenne,
hiszen idıközben történtek létszámcsökkentések, illetve fognak
történni. A cipıipari képzésben csoportösszevonásra volt
szükség, mert az induló csoportlétszám olyan, hogy 15-16 fıvel
nem indítottak csoportot. Ezzel szemben a ruhaipari képzésben
18-19 fıs gyakorlati csoport is van. Átlagban nézve a
csoportlétszámokat, azok megfelelnek a törvényben elıírtaknak.
Ettıl függetlenül lesznek további csoportösszevonások és
létszámcsökkentések az iskolában. A beiratkozott létszám alapján
egy szakközepes osztályt, és négy szakmában egy osztályt tudnak
indítani a következı tanévben.
Csorba Csaba jegyzı fontosnak tartotta, hogy határozatban
kerüljön rögzítésre a pénzügyi csoportvezetıje által tett azon
javaslat, miszerint a 617. sz. Ipari iskolában tőzetesen át kell
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vizsgálni a technikai és egyéb létszámot a csoportlétszámok
alakulásának függvényében.
R. Nagy János igazgató ismertette a testület tagjaival, hány
technikai dolgozó van az intézményben.
Dr. Kovács Béla tanácsnok az igazgató úr által elmondottakat
ugyan elfogadta, azonban javasolta a testületnek, hogy az iskola
foglalkoztatotti létszámát vizsgálják meg. Kérte, hogy az általa
elmondottakat, mint módosító határozati javaslatot fogadja el a
testület.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek, hogy a dr. Kovács Béla tanácsnok által tett
javaslatot fogadják el és kérjék fel az oktatási tanácsnokot az
iskola foglalkoztatotti létszám vizsgálatának elıkészítésével.
Az elhangzott javaslattal a képviselı-testület egyetértett és 15
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
szükségesnek látja a 617. számú Ipari
Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola
foglalkoztatotti létszámának vizsgálatát.
A Képviselı-testület felkéri a dr.
Kovács Béla oktatási tanácsnokot a
testületi elıterjesztés elıkészítésére.
Határidı: júniusi testületi ülés
Felelıs: Bizottság elnöke
Dr. Frankó Károly polgármester a határozat meghozatala után
javasolta a testületnek, a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és
Cipıipari Szakközépiskola igazgatója beszámolójának elfogadását.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/1996./IV.25./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
617. számú Ipari Szakmunkásképzı és
Cipıipari Szakközépiskola igazgatójának
beszámolóját vezetıi tevékenységérıl minden
területre kiterjedıen szakmailag és
gazdálkodás szempontjából is magas
színvonalúnak tartja és elfogadja.
Határidı: azonnal
Képviselı-testületi határozat visszavonása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetés
után kérte a képviselık véleményét, hozzászólását.
Dávid István képviselı aziránt érdeklıdött, hogy mennyi a
háziorvosoknak az éjszakai ügyeletért járó tisztelet díj.
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta,
hogy nettó összegben 131 Ft/ óra kap a háziorvos este 17-tól
reggel 8 óráig.
Hanyecz Margit képviselı arra a kérdésre kért választ, hogy az
ügyeletre leosztott 21 Ft-os állami támogatás, hogyan oszlik meg
az orvos, az asszisztencia és a gépkocsivezetı között.
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta,
ebben az évben 3.900.000 Ft támogatást kaptunk az ügyeletre.
Ez az összeg csak a három aszisztens és a három gépkocsivezetı
kifizetésére elegendı. Emellett a háziorvosok is ragaszkodnak
az ügyeleti díjhoz.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, addig amíg az aszisztensek és a
gépkocsivezetık közalkalmazottak, illetve vannak közalkalmazott
háziorvosok, akiknek bére a közalkalmazotti törvény alapján
alakult, addig a vállalkozó orvosok magasabb órabérért vállalják
csak az ügyeletet.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint, ha csökken az
orvosok száma, akkor a városi fıorvos feladata is megszőnik.
Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva hangsúlyozta, a városi
fıorvosi státusz akkor is költséges lesz, hiszen bizonyos
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koordináló feladatokat akkor is el kell látnia.
Több kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így a
polgármester kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot
a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
301/1992./XII.15./KT. számú határozatát a
munkáltatói jog változása miatt visszavonja.
Határidı: 1996. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Bajcsy Zs. u. 66. szám alatti ingatlan értékesítésének
feltételei
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával
kapcsolatos véleményét.
Miután az érintettek részérıl, hozzászólás vélemény nem hangzott
el, a polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot a
beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/1996./IV.25./számú határozata
Pályázati kiírás:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képezı
Gyomaendrıd, Bajcsy Zs. u. 66. sz. alatti
2477 hrsz-ú 3655 m2 területő ingatlanának
megvásárlására a következı feltételek
mellett:
Az önkormányzat az ingatlan irányadó
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vételárát 4 millió forint + 25 % ÁFA-ban
állapítja meg.
A versenytárgyalást az a pályázó nyeri,
aki a nyilvános árverésen a legmagasabb
értékő vételi ajánlatot adja.
Az árverezınek az árverést megelızı nap
12.00 órájáig 800.000.- Ft bánatpénzt kell
befizetnie, mely a vételárba beszámít.
Az eredménytelenül árverezı az árverést
követıen a bánatpénzt visszakapja.
Kollégium épületében elhelyezett diákok
végleges elhelyezéséig a vevınek ingyenes
használati jogot kell biztosítania az
épületre. Az ingatlan további építményeit a
vételár megfizetését követıen az eladó
birtokába adja.
A pályáztató által elfogadott vételárat
a pályázat elfogadását követı 3 napon belül
kell megfizetni!
E jogvesztı határidı elmulasztása
esetén a második legmagasabb vételajánlatot
tevı jogosult a vételi jogra.
Vételi szándékot nyújthat be mindaz a
magánszemély, magánszemélyek társaságai,
jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki a pályáztató által
kiírt feltételeket elfogadja.
A vásárlási szándék benyújtásának
határideje: 1996. május 8., melyet
Gyomaendrıd Város Jegyzıjéhez kell
benyújtani, a bánatpénz befizetését igazoló
bizonylat felmutatásával.
A versenytárgyalás idıpontja: 1996.május 9 de. 9.00
óra.
Határidı: 1996. május 8.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Nagylányi Iskola apportálási, vagy értékesítési ügye
Várfi András bizottsági elnök kérte a testületet, hogy dr.
Valach Béla, Knapcsek Béla és Várfi András képviselıket, mint a
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Körös Termál Hotel Rt-ben érintettek, az Ötv. 14. § /2/
bekezdése alapján zárja ki a döntéshoztalból.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket adjanak
helyt a képviselı úr kérésének. Felhívta figyelmet arra, hogy az
Ötv. 15. § /1/ bekezdése alapján a képviselı kizárásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a kérésnek helyt adva egyhangú szavazással
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Várfi András, dr. Valach Béla, Knapcsek Béla
képviselıket az Ötv. 14. § /2/ bekezdése
alapján a Nagylányi Iskola apportálási
ügyében készült elıterjesztés
döntéshozatalából kizárja.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester
átadta a szót Császár Ferenc úrnak a Körös Termál Hotel Rt
ügyvezetı igazgatójának, aki tanácskozási joggal volt jelen az
ülésen.
Császár Ferenc megköszönte a felszólalás lehetıségét, majd
elmondta, az Rt. a négy és fél hónap óta tartó mőködése alatt
néhány olyan jelentıs tárgyalást folytatott, amelyeket
mindenképpen szeretett volna a jelenlévıkkel ismertetni. Két
héttel ezelıtt a termál kutak hasznosításának ügyében folyt
tárgyalás a MOL Rt-vel. Többszöri egyeztetést, tárgyalást
folytattak az Rt. által bérelt erdınek a parkerdıvé történı
minısítésével kapcsolatban is.
Végül arról az együttmőködési megállapodásról kívánt néhány szót
szólni, amely az Elsı Magyar Játékkaszinó Rt., a Körös Termál
Hotel Rt. és a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı iskola között jött
létre. A megállapodás lényege, hogy 465.000 Ft-ot fognak az
Iskola számlájára átutalni, abból a célból, hogy 1997-98.
oktatási évben beindításra kerüljön a vendéglátó ipari
szakmunkásképzés, vagy az érettségizettek részére kétféle
idegenforgalmi szakközépiskolai oktatás.
Miért is van szükség az Rt-nek a nagylányi iskola épületére?

149

Nem csak azért, hogy irodát nyissanak, hanem szeretnének a
részvénytársaságba bevonni az önkormányzatot, hiszen megítélésük
szerint az önkormányzatnak sem mindegy, hogy résztvehet egy
olyan Rt-ban, amelynek a koncepciója egy nemzetközi
gyógyszállónak a létesítése. A tárgyalások során sikerült odáig
eljutni, hogy - ismerve az önkormányzat nehéz gazdasági
helyzetét- az Rt. kifizetne 500.000 Ft-ot, a többi pedig legyen
egy olyan hosszú távú befektetés, amely az önkormányzatnak igen
jelentıs bevételt hozna.
Ezen túlmenıen az Rt. legvégsı szándéka az épülettel
kapcsolatban, hogy azt egy minden igényt kielégítı, nagyon szép
öregek otthonává alakítsa.
Befejezésként arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy a döntés
során fontolják meg, hogy melyik lehetıség jobb az
önkormányzatnak. Gyorsan készpénzhez, ugyanakkor hosszú távú
befektetési lehetıséghez jutni, vagy várni, hogy 1.700.000 Ftért valaki megvegye az épületet.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a fentiekben
felsoroltaktól eltérıen, más célra is nagyon jól lehetne
hasznosítani azt az épületet, amelynek értéke sokkal nagyobb,
mint amennyire felbecsülték.
Tekintettel arra, hogy az endrıdi településrészen ez egy
viszonylag forgalmas helyen lévı üresen álló épület, ezért azt
meg kellene tartania, és más módon hasznosítani, nem kellene
minden épületet eladnia a városnak.
Czibulka György alpolgármester egyetértett azzal, hogy az épület
városképi szempontból ugyan jelentıs. Sajnálatos, hogy az állaga
ennyire leromlott, de a jelenlegi gazdasági helyzetben a
városnak nem áll módjában azon javítani. Ahhoz, hogy oda
bármilyen funkciót találjon a város, pénzre van szükség. Nem
gondolkodhatuk, úgy, hogy hadjuk az épületet tovább üresen
állni, mert senki nem fog igényt tartani rá. Aki igényt tart rá
olyan módon, hogy felújítsa, az valószínő a szerkezetét,
homlokzatát is megváltoztatná.
A maga részérıl támogatta a Körös Termál Hotel Rt. kérelmét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint a városnak
mindenképpen támogatni kellene egy olyan nemes célt, amelyet az
Rt. kitőzött magának, hiszen annak megvalósulása a városunk
felvirágoztatását is fogja jelenteni.
Amennyiben az önkormányzat egy kicsit is a jövı felé akar lépni,
ezt a lehetıséget nem szabad kihagynia.
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Várfi András, mint a mezıgazdasági bizottsági elnöke elmondta,
tulajdonképpen úgy is lehet fogalmazni, hogy a Rt. felajánlja az
önkormányzatnak, hogy belépjen ebbe a vállalkozásba, de lehet
úgy is, hogy az önkormányzat mintegy gesztusként támogat egy
olyan jellegő vállalkozást, ami esetleg felvirágoztatja
Gyomaendrıdöt.
Jelenleg az ingatlan üresen áll, nap mint nap romlik az állaga.
Amennyiben nem kerül apportálásra, nyilvános meghirdetés és
árverés útján értékesítésre kerül 1.700.000 Ft-becsértéként, és
vagy el kell ennyiért, vagy éveken keresztül tovább áll üresen
és tovább romlik az állaga.
A bizottság javasolja a képviselıknek támogassák az épület
apportként való bevitelét a részvénytársaságba.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok két problémát vetett fel a
témával kapcsolatban. Egyik, hogy a költségvetés készítése során
mintegy 20 millió forintot tervezett be az önkormányzat az
ingatlanok értékesítésébıl. Amennyiben az az összeg nem jön be
az önkormányzatnak, abban az esetben pénzügyileg még súlyosabb
helyzetbe kerülünk.
A másik, a részvénytársaság és az önkormányzat kapcsolata. Annak
idején, amikor a Virágzó föld, és egyéb részvénytársaságok
hasonló kéréssel fordultak az önkormányzathoz, akkor a
képviselı-testület úgy határozott, hogy nem vesz részt a
vállalkozásokban.
Nyilván való, hogy jelen esetbe vagyoni formában is nagyobb
horderejő döntésrıl van szó, éppen ezért a maga részérıl kétféle
megoldási javaslatot tett.
Az egyik, hogy elsı lépcsıben értékesítésre hirdessük meg az
épületet a becsértéken, hátha lesz rá vevı, olyan aki jogi
garanciát vállal arra, hogy az épületet meghagyja a jelenlegi
stílusában. Amennyiben ez az elképzelés ebben az évben nem
valósul meg, úgy a következı évben térjünk vissza az apport
kérdésre.
Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett azon képviselık
véleményével, hogy lehetıség szerint próbáljuk az épületet
értékesíteni és ha az elkövetkezı hónapokban nem kell el, még
mindig jobban jár az önkormányzat, ha apportként beviszi a
részvénytársaságba, mint ha éveken keresztül nem kap érte
semmit.
Kérdés, van e arra ideje a részvénytársaságnak, hogy várjon.
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Császár Ferenc ügyvezetı igazgató a polgármester úr által
elmondottakra reagálva elmondta, az apportálásra 1997. január 1ig van lehetısége az önkormányzatnak. Azonban a tervezett
munkálatokat minél hamarabb meg kellene kezdeni.
Katona Lajos bizottsági elnök elmondta, a jelenlegi helyzetben
úgy látszik, hogy ennek az épületnek az elkövetkezı években a
város nem tud funkciót adni, így annak semmi értelme nem lenne,
hogy nosztalgiából gyönyörködünk benne, és nézzük hogyan romlik
tovább az állaga. Tehát a hasznosítására mindenképpen megoldást
kell találni.
A maga részérıl azt a megoldást támogatta, hogy hirdesse meg az
önkormányzat az épületet értékesítésre, és ha meghatározott idın
belül ez az elképzelés nem realizálódik, akkor térjenek vissza
az apportálás ügyére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök az alábbi módosító indítvány
tette. A képviselı-testület a tulajdonát képezı Blaha L. u. 11.
szám alatt, 5961 hrsz-on nyilvántartott terhermentes ingatlanát
a hozzátartozó 1867 m2 telekkel a Körös Termál Hotel Rt. által
felajánlott 500.000 készpénz megfizetése mellett apportként
beviszi a részvénytársaságba.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok a maga részérıl a
beterjesztett határozati javaslatot annyiban javasolta
módosítani, miszerint a képviselı-testület a tulajdonát képezı
Blaha L. u. 11. szám alatt, 5961 hrsz-on nyilvántartott
tehermentes ingatlanát a hozzátartozó 1867 m2 telekkel nyilvános
meghirdetés és árverés útján értékesíti. Becsértékként 1.700.000
Ft-ot határoz meg. Amennyiben 6 hónapon belül az ingatlan nem
kerül értékesítésre, abban az esetben a képviselı-testület
visszatér az apportálás kérdésére.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket, hogy
elsıként a Hangya Lajosné által tett módosító indítványról
döntsenek, miszerint a képviselı-testület a tuljadonát képezı
Blaha L. u. 11. szám alatt, 5961 hrsz-on nyilvántartott
terhermentes ingatlanát a hozzátartozó 1867 m2 telekkel a Körös
Termál Hotel Rt. által felajánlott 500.000 készpénz megfizetése
mellett apportként beviszi a részvénytársaságba.
A képviselı-testület a módosító indítványt 3 igen szavazattal
elvetette. 3 fı -Várfi András, dr. Valach Béla és Knapcsek Bélaképviselı nem szavazott.
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A következıkben a polgármester úr kérte, hogy a dr. Kovács Béla
képviselı úr módosító javaslatáról döntsön a testület.
A képviselı-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett, 3 fı- Várfi András, dr. Valach Béla és
Knapcsek Béla képviselık- nem szavaztak- támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
tulajdonát képezı Gyomaendrıd, Blaha L. u.
11. szám alatt, 5961 hrsz-on nyilvántartott
tehermentes ingatlant a hozzátartozó 1867 m2
telekkel nyilvános meghirdetés és árverés
útján értékesíti.
A képviselı-testület becsértékként
1.700.000 Ft-ot határoz meg.
Amennyiben az ingatlan 6 hónapon belül
nem kerül értékesítésre, abban az esetben a
képviselı-testület dönt az ingatlan Körös
Termál Hotel részvénytársaságba történı
apportálásának esetleges feltételeirıl.
Határidı: 1996. november 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Garai János képviselı távozott a terembıl, a jelenlévı
képviselık száma 17 fı.
A határozat meghozatala után szót kért Csorba Csaba jegyzı.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a fenti napirenddel kapcsolatos
hozzászólások során elhangzott, hogy a részvénytársaság és a
617. sz. Ipari iskola között létrejött egy kötelezettség
vállalás különbözı szakképzések beindításának tekintetében.
Kérte az iskola igazgatóját, hogy adjon bıvebb tájékoztatást
ezzel kapcsolatban.
Emlékeztette a tisztelt testületet arra, miszerint ezidáig ilyen
jellegő kötelezettség vállalás esetén ragaszkodtak a testületi
jóváhagyáshoz.
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R. Nagy János képviselı, mint az érintett iskola igazgatója a
jegyzı úr kérésének eleget téve az alábbi tájékoztatást adta. Az
elmúlt év ıszén kért a Játék kaszinó Rt. árajánlatot az
iskolától a Körös Termál Hotel Rt. személyi állományának a
képzésével kapcsolatban. Az iskola a Kner Imre Gimnáziummal
közösen adott árajánlatot, úgy hogy a gimnáziumban a
kereskedelmi képzés mellett tudnának indítani vendéglátó ipari
képzést, az ipari iskola pedig szakmunkás szinten próbálná meg
beindítani a képzést, úgy hogy ehhez megfelelı anyagi segítséget
nyújtana a Játék Kaszinó Rt.
Az Rt. részérıl március végén érkezett az a megállapodás,
amelyben İk vállalták, hogy 465.000 Ft-ot átutalnak szakképzési
alapként, úgy, hogy ezt az iskola az 1997-98 tanévtıl beinduló
vendéglátó képzés beindítására, a gyakorlati feltételek
biztosítására fordítja. A megállapodás szerint, amennyiben a
képzés beindítása meghiúsul, abban az esetben az iskolának ezt
az összeget vissza kellene fizetnie az Rt. részére.
A Képviselı-testület az Igazgató úr tájékoztatását elfogadta.
Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonrészének értékesítése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a Mezıgazdasági és Pénzügyi bizottságok által megtárgyalt
és beterjesztett elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testülte egyhangúlag, 17 igen szavazattal az
elıterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az önkormányzatot a Békés Megyei Temetkezési
Vállalat békéscsabai 9858/1 hrsz-ú
telephelyébıl megilletı 385/6411 hányadrésző
eszmei tulajdoni részét 510.450 Ft + 25 %
ÁFA vételárért
/ összesen: 638.063 Ft / eladja Békés
Megye Képviselı-testületének.
Határidı: 1996. május 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Beszámoló az adócsoport 1995. évi munkájáról az 1995. évi
adókivetés és adóbevételi teljesítés tükrében
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a beszámolóval kapcsolatos
képviselıi észrevételeket, véleményeket, hozzászólásokat.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, a
beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt idıszakhoz képest az év
végi kintlévısége nıtt az önkormányzatnak, amely abból adódik,
hogy az elmúlt év még nem került lezárásra, de várhatóan nem
lesz több mint a korábbi években. Megítélése szerint a
beszámoló átfogó, széleskörő, jól látható belıle, hogyan állunk
adózás szempontjából.
A maga részérıl javasolta a beszámoló tudomásulvételét.
Miután több hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban nem hangzott
el, a polgármester kérte annak tudomásul vételét.
A képviselı-testület az adócsoport 1995. évi munkájáról az 1995.
évi adókivetés és adóbevételi teljesítés tükrében szóló
beszámolót tudomásul vette.
Hektár 2000 Szövetkezet haszonbérlete
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az
elıterjesztést.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke a maga részérıl azt
támogatta, hogy fogadja el a testület a 99.000 Ft-ot, amelyet a
Szövetkezet a fennálló tartozásából vállalt megfizetni az
önkormányzatnak.
Czibulka György alpolgármester egyetértett a Katona képviselı úr
véleményével.
Dávid István képviselı véleménye szerint az elkövetkezı idıben
nagyobb figyelmet kell fordítani a földek bérleti díjának a
behajtására.
Dr. Debreceni Gizella jogász tájékoztatásként elmondta, két
választási lehetıség van a testületnek, illetve harmadik
megoldásként a peres eljárást is választhatja, azonban ez
esetben a legbizonytalanabb, hogy pénzéhez jut a város.
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Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így a polgármester
kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett két határozati
javaslatról külön külön szavazzanak.
A képviselı-testület az I. javaslatot 1 igen szavazattal
elvetette, míg a II. javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megbízza a polgármestert, hogy kössön
megállapodást a Hektár 2000 Szövetkezettel /
Gyula / a 99.000.-Ft, azaz Kilencvenezer
00/100 forint megfizetése tárgyában, azzal a
feltétellel, hogy a Szövetkezet köteles a
megállapodás aláírásával egyidejőleg a
99.000.-Ft összeget a Polgármesteri Hivatal
pénztárába készpénzzel megfizetni.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Körösök-Völgye Önkormányzatok Területfejlesztési és
Területrendezési Közhasznú Társaságba történı belépés
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Hanyecz Margit
képviselı asszonynak.
Hanyecz Margit képviselı kérdésként felvetette, hogy milyen
gyakorlati haszna lehetne ennek a társulásnak akkor, amikor a
vidéki fejlesztések mind inkább háttérbe szorulnak. A társaság
tevékenységi körére tett javaslatokból, amelyek az
elıterjesztésben felsorolásra kerültek, mit lehet ezekbıl közös
erıvel megvalósítani, amit a város egyedül nem tud. Az
elgondolást nagyon szépnek találta, csak a megvalósulását nem
látta biztosnak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a kérdésre válaszolva elmondta,
a nemrégiben megjelent területfejlesztésrıl és
területrendezésrıl szóló törvény elıírja a különbözı
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társulásoknak a létrehozását. Ezek nélkül a társulások nélkül
egy város nem vehet részt a területfejlesztésben. Ahhoz, hogy
kis, vagy közepes régiókban lehessen gondolkodni, és különbözı
fejlesztési projektekben össze lehessen fogni, ahhoz létre kell
hozni különbözı színtő területfejlesztési társulásokat. A
törvény által követelt struktúrát létre kell hozni.
Több hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott
el, így a polgármester kérte, hogy a beterjesztett határozati
javaslatokat fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatokat 16 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Körösök-Völgye Önkormányzatok
Területfejlesztési és Területrendezési
Közhasznú Társaságba alapító tagként belép.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a
lakosonkénti 20 Ft-os törzstıke hozzájárulás
megállapításához, illetve annak az alapító okirat
aláírásakor történı rendelkezésre bocsátására.
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a
Közhasznú Társaság alapító okiratát
Mezıberény Város Polgármestere 1996. május
30-ig készítse el és azt - annak
cégbírósági bejegyzése elıtt - az
önkormányzat polgármestere, mint alapító
aláírja.
A Képviselı-testület elfogadja, hogy a Társaság
székhelye Mezıberény város legyen.
A Közhasznú társaság ügyvezetıjének javasolt
Wagner Mártonnal, Mezıberény alpolgármesterével
egyetért.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a Közhasznú
Társaság Felügyelı Bizottságának 5 tagját az
alábbi településekrıl javasolja megválasztani:
Békés Megyei Közgyőlés, Gyomaendrıd város,
Bélmegyer község, Kondoros nagyközség, Békés
város/vagy Doboz nagyközség.
A Képviselı-testület egyetért továbbá azzal,
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hogy az alakuló ülésen az önkormányzatot a dr.
Frankó Károly polgármester képviselje.
A Felügyelı Bizottság gyomaendrıdi tagjának dr.
Frankó Károly polgármestert bízza meg.
A törzstıke hozzájárulás költségének fedezetének
kijelölésére a Képviselı-testület a késıbbiek
során intézkedjen.
Határidı: 1996. április 30.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az
Ötv. 33/A /3/ bekezdés b. pontja alapján
hozzájárulását adja ahhoz, hogy dr. Frankó
Károly a Körösök-Völgye Önkormányzatok
Területfejlesztési és Területrendezési
Közhasznú Társaság Felügyelı Bizottságának
tagja legyen.
Határidı: azonnal
Németországból kapott tőzoltó autó üzemeltetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a
Pénzügyi bizottság által beterjesztett határozati javaslatot
fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 17 igen
határozatot hozta.

szavazattal az alábbi

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Önkormányzat tulajdonát képezı MAGIRUSH.Deutz gyártmányú FM 120 D 7 FA típusú
(alvázszám: 4300013490, motorszám:
F6L91290975284680, gyártási év: 1974.,
hengerőrtartalom: 5616 cm3) tőzoltó autó
üzemeltetıi jogát adja át a gyomaendrıdi
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Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére.
A Képviselı-testület bízza meg a
polgármestert az üzemeltetıi jog átadásával
kapcsolatos szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1996. május 30.
Felelıs : Dr. Frankó Károly polgármester
Folyékony hulladék szállítás
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a beterjesztett
határozati javaslat elfogadását.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
folyékony kommunális szennyvíz
kiszállításának díját 220.-Ft/m 3-ben
határozza meg 1996. május 1-tıl való
alkalmazással.
E díj a kommunális szennyvíz
szállítására kiírt pályázat elbírálásig
alkalmazható.
A képviselı-testület utasítja a
polgármestert, hogy a vállalkozóval a
szerzıdést e határozatnak megfelelıen
módosítsa.
Határidı: 1996. május 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Kovács Lászlóné átmeneti segély fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte, hogy fent nevezett
átmeneti segély fellebbezésének elutasításával kapcsolatban
beterjesztett határozati javaslatot fogadja el a testület.
A képviselı-testület a beterjesztett javaslatot egyhangúlag, 17
igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
Kovács Lászlóné Gyomaendrıd, Sebes Gy. u.
24. szám alatti lakos fellebbezését
elutasítja, VI. 1718/1996. ikt. számú
határozatot helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Kovács Lászlóné a VI.1718/1996. ikt.
számú határozat ellen fellebbezéssel élt.
Fellebbezésében új adatot, tényt nem közölt.
A Képviselı-testület a rendelkezı
résznek megfelelıen döntött, az alábbiak
miatt:
Kovács Lászlóné családjában az egy fıre
esı jövedelem 10.494.- Ft/hó, mely összeg
meghaladja a mindenkori nyugdíjminimum
összegét, ezért csak abban az esetben
állapítható meg részére átmeneti segély, ha
a többször módosított 6/1993. (V.20.) Kt.
számú rendelet 6. §. /2/ bekezdésében
elismert többletkiadás miatt kerül családja
létfenntartása veszélybe.
Kovács Lászlóné sem kérelmében, sem
fellebbezésében nem utalt ilyen
többletkiadásra.
A határozat a többször módosított
16/1993. (V.20.) KT. számú rendelet 5. §-n
alapszik, mely az alábbiakat mondja ki:
"Átmeneti segélyben kell részesíteni
kérelmére azt a személyt, akinek családjában
az egy fıre jutó jövedelem a mindenkori
saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegét
nem haladja meg és nem rendelkezik
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vagyonnal. "
Ugyanezen rendelet 6. §. /1-2/
bekezdése az alábbiakat mondja ki:
"Átmeneti segélyben részesíthetı
kérelmére az a személy, aki önmaga, illetve
családja átmeneti létfenntartásáról
alkalmanként jelentkezı többletkiadás miatt
más módon nem tud gondoskodni és családjában
az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum 150 %-t és nem rendelkezik
vagyonnal.
A 6. §. /1/ bekezdése vonatkozásában elismert
többletkiadások:
- gyógykezelés, elemi kár, iskola-és óvodakezdés
és haláleset."
Határidı: azonnal
A következıkben a polgármester kérte a képviselıket, hogy
Bagamériné Juhász Etelka Gyomaendrıd, Hídfı u. 5/1. szám alatti
lakos fellebbezése ügyében beterjesztett határozati javaslatot
fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
Bagamériné Juhász Etelka Gyomaendrıd, Hídfı
u. 5/1. szám alatti lakos fellebbezését
elutasítja, VI. 1777/1996. ikt. számú
határozatot helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Bagamériné Juhász Etelka Gyomaendrıd,
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Hídfı u. 5/1. szám alatti lakos fellebbezési
kérelmet terjesztett elı a Képviselıtestületnél.
A fellebbezési eljárás során a
Képviselı-testület megvizsgálta nevezett
jövedelmi, vagyoni viszonyait, s a
többszörösen módosított 16/1993. (V.20.) Kt.
számú rendelet 6. §. /1/ bekezdése alapján
döntött, mely az alábbiakat mondja ki:
"Átmeneti segélyben részesíthetı
kérelmére az a személy, aki önmaga, illetve
családja átmeneti létfenntartásáról
alkalmanként jelentkezı többletkiadás miatt
más módon nem tud gondoskodni és családjában
az egy fıre jutó havi jövedelme nem haladja
meg a mindenkori saját jogú öregségi
nyugdíjminimum 150 %-t és nem rendelkezik
vagyonnal."
Mivel kérelmezı jövedelme meghaladja az
1995. évi öregségi nyugdíjminimum 150 %-t,
kérelmét el kellett utasítani.
A határozat a fent említett rendeletre épül.
Határidı: azonnal
Rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezések
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy
elsıként Soós József Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 6/2. szám alatti
lakos rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezés ügyében
döntsenek.
A képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslatot
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület
Soós József Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 6/2.
szám alatti lakos rendszeres
lakásfenntartási támogatás fellebbezését
elutasítja és a Szociális-és Egészségügyi

162

Bizottság 18/2/1996. (II.15.) 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
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Soós József a Szociális-és Egészségügyi
Bizottság 18/2/1996. (II.15.) számú
elutasító határozat ellen, határidın belül,
fellebbezéssel élt. Ebben a fellebbezésének
elfogadását és méltányos összegő rendszeres
lakásfenntartási támogatás megállapítását
kérte. Kérelmét azzal indokolta, hogy az I.
fokú határozatban nem a csatolt számlái
alapján lett figyelembe véve a család
energia-és közmő fogyasztásának összege.
Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének többször módosított 16/1993.
(V.20.) KT. számú rendelet 9. §-a kimondja:
"rendszeres támogatásban részesíthetı
az a kérelmezı, akinek a lakásfenntartási
költségei meghaladják a család havi
összjövedelmének 25 %-át...."
Soós József és családjának a havi nettó jövedelme
18.597.- Ft.
Kiadásként figyelembe vehetı összeg,
csak a rendeletben meghatározott és elismert
lakásrezsi normatíva lehet, mely
kétszemélyes háztartás esetén 3.350.- Ft/hó.
A fentiekbıl megállapítható, hogy a
család a havi nettó jövedelmének kevesebb,
mint 25 %-át fordítja lakásfenntartásra.
A fentiek alapján a rendelkezı résznek
megfelelıen döntött a Képviselı-testület.
Határidı: azonnal.
Ezt követıen a polgármester kérte a képviselıket, hogy Sásné
Borzi Ágnes Gyomaendrıd, Vasút sor 5. szám alatti lakos
fellebbezésével kapcsolatban döntsenek.
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A képviselı-testület nevezett rendszeres lakásfenntartási
támogatás fellebbezése ügyében beterjesztett határozati
javaslatot, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/1996./IV.25./számú határozata
Gyomendrıd Város Képviselı-testülete
Sásné Borzi Ágnes Gyomaendrıd, Vasút sor 5.
szám alatti lakos rendszeres
lakásfenntartási támogatás fellebbezését
elutasítja és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 17/1/1996./II.15./ 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
jogszabálysértése való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Sásné Borzi Ágnes fellebbezéssel
fordult Gyomaendrıd Város Képviselıtestületéhez, és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 17/1/1996./II.15./ számú
határozatában biztosított 500.-Ft/hó összegő
lakásfenntartási támogatás megállapítását
kéri.
A fellebbezés felülvizsgálata során
megállapítottuk, a család havi nettó
jövedelme a csatolt igazolások alapján
29.150.-Ft. A család figyelembe vehetı havi
kiadása 3.960.-Ft OTP törlesztırészlet,
500.-Ft önkormányzati lakásvásárlási
támogatás, valamint a rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott és a család
nagyságához igazodó lakásrezsi normatíva,
melynek összege 3.750.-Ft/hó. Ez
mindösszesen: 8.210.-Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-
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testületének többször módosított
16/1993./V.20./Kt. számú rendelet 9. §
kimondja:
" rendszeres támogatásban részesíthetı
az a kérelmezı, akinek a lakásfenntartási
költségei meghaladják a család havi
összejövedelmének 25 %-át. "
A fentiek alapján megállapítható, hogy
a család havi nettó jövedelmének több mint
25 %-át fordítja lakásfenntartásra, de a
rendelet szerint nevezett részére a 3. számú
mellékletben meghatározott 500.-Ft/hó
támogatás állapítható meg.
A fentiek alapján a rendelkezı résznek
megfelelıen döntött a képviselı-testület.
Határidı: azonnal
Kulikné Giricz Ilona rendszeres nevelési segély fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Szociális bizottság
által megtárgyalt és beterjesztett elıterjesztés elfogadását.
A képviselı-testület a határozati javaslatot egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következı
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
105/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Kulikné Giricz Ilona Gyomaendrıd, Sugár u.
59/1. szám alatti lakos kérelmét elutasítja,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
27/4/1996./II.15./ számú határozatát helyben
hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a
határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
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Kulikné Giricz Ilona a Szociális és
Egészségügyi Bizottság határozata ellen
fellebbezéssel élt, melyben új adatot, tényt
nem közölt.
Bár a családban kimutatható egy fıre
jutó jövedelem alacsony, de a
környezettanulmány során megállapítást
nyert, hogy jól felszerelt családi házban
élnek, gépjármővel rendelkeznek, és nincs
olyan anyagi vészhelyzet, amely a kiskorúak
testi, szellemi fejlıdését veszélyeztetné.
A határozat a többször módosított
16/1993. (V.20.) KT. számú rendelet 21/D. §.
/1/ bekezdésében foglaltakon alapszik, mely
kimondja:
"A Képviselı-testület a három és
többgyermekes családban élı kiskorú részére
rendszeres nevelési segélyt állapíthat meg,
ha a gyermek nevelésére egyébként alkalmas
szülı és a családban élı más tartásra
köteles hozzátartozó jövedelmének együttes
összegébıl kiszámított 1 fıre jutó havi
jövedelem, önhibájukon kívül nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét és a család nem rendelkezik
vagyonnal.
Vagyon: minden ingatlan, ingó dolog,
továbbá vagyoni értékő jog, ... melynek
hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal
rendelkezı lakhatási és megélhetési
feltételeit..."
Határidı: azonnal
A következıkben a polgármester javasolta, hogy az Értékesítésre
kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok, a Javaslat a
tisztségviselık 1996. évi bérfejlesztésérıl, továbbá a
Díszpolgári cím és Gyomaendrıdért Emlékplakett adományozásáról
szóló elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a képviselıtestület.
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Csorba Csaba jegyzı a zárt ülés tartását a következıkkel
kívánta indokolni.
Az önkormányzat anyagi helyzete a testület tagjai elıtt ismert.
Éppen ezért a testületnek az értékesítésbıl befolyó összegekre
nagy szüksége van. Ezt figyelembevéve az értékesítésre szánt
ingatlanokkal kapcsolatos elıterjesztést nem tartotta volna
jónak, ha nyilvános ülés keretében vitatják meg. Amennyiben az
önkormányzat pénzügyi gondjai nagy nyilvánosságot kapnak, úgy
megrendül a bizalom az önkormányzattal szemben.
A bérfejlesztés tárgyalását az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontjára hivatkozással az érintettek kérték, illetve ugyancsak e
szakasz rendelkezik arról, miszerint kitüntetési ügyben a
testület zárt ülésen dönt.
A képviselı-testület a javaslattal 16 igen szavazattal és egy
tartózkodással egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
106/1996./IV.25./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Értékesítésre kijelölt önkormányzati
tulajdonú ingatlanok, a Javaslat a
tisztségviselık 1996. évi bérfejlesztésére,
továbbá a Díszpolgári cím és Gyomaendrıdért
Emlékplakett adományozásáról szóló
elıterjesztések tárgyalásához zárt ülést
rendel el.
Határidı: azonnal
A polgármester felkérte a jelenlévı vendégeket, hagyják el az
ülés termet. A fenti határozat értelmében a képviselı-testület
zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Garai János
hitelesítı

Várfi András
hitelesítı
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