Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. május 23-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 képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Balog Károlyné, Uhrin Zoltánné, Kurilla
János, Nagy Istvánné, Gyuricza Máté, Pápai Pálné csoportvezetık, Nagyné Látkóczki Margit
kirendeltségvezetı,
dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, önkormányzati intézmények vezetıi, pártok képviselıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal csoportvezetıit, és valamennyi megjelentet.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jelen volt 17 képviselı. Várfi András képviselı elızetesen jelezte, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt venni.
Jegyzıkönyvhitelesítıknek kijelölte Tótka Sándor és Balázs Imre
képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak
fontosabb eseményeirıl.
- Április 28-án egy nagyszabású Rendırnap megrendezésére került
sor
- Május 2-án Mezıberényben részt vett a Körösök -Völgye Önkormányzati Területfejlesztési és Területrendezési Közhasznú Társaság soron következı ülésén. Önkormányzatunk törzstıke hozzájáru174

lása- 330.000 Ft- átutalásra került a társaságnak.
-Május 3-án a Békés Megyei Védelmi Bizottság kihelyezett ülésén
vett részt Gyulán, ahol jelen voltak az árvíztıl leginkább veszélyeztetett településeknek a polgármesterei.
- Május 7-én jelentıs eseménye volt a városnak a Jókai úti Óvoda
falán elhelyezett emléktábla avató, amelyet Wodiáner Sámuel által alapított Békés megye elsı kisdedóvójának 150 éves évfordulója alkalmából helyeztek el. Köszönetét fejezte ki dr. Csoma
Antalnénak a 2. sz. Napközi Otthonos óvoda vezetıjének és mindazoknak akik munkájukkal hozzájárultak egy ilyen példaértékő
rendezvénynek a lebonyolításához.
- Részt vett Békéscsabán a Békés Megyei Nap két éves születésnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón
- Az elmúlt héten részt vett Szarvason a Honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából építetett és átadott 1000 km hosszú kerékpár út avatóján.
-Május 18-án szintén példaértékő, szép rendezvény volt a városban Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola névadó ünnepsége, amelyen
részt vettek Rózsahegyi Kálmán leszármazottai, unokái, dédunokái. A rendezvény, az iskola vezetésének munkája példaértékő és
dicséretet érdemel. Az iskola diákjai által adott gálamősor felejthetetlen élményt nyújtott mindazoknak akik részt vettek ezen
az eseményen.
-Május 22-én Budapesten a TÖOSZ küldött győlésén vett részt,
ahol az Egészségügyi Bizottság elnökeként néhány gondolatot
szólt arról, melyek azok a dolgok, amelyek jelenleg rosszul mőködnek az egészségügyben.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármester urat, a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk?
Az érintettek részérıl napirend elıtti hozzászólás nem volt, így
a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal mindenben megegyezı.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./

A Gyomaszolg Kft. 1995. évi egyszerősített beszámolójának
elfogadása
Cséffai János könnyvizsgáló megbízása
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2./

Az Önkormányzat 1995. évi költségvetésérıl szóló beszámoló
elfogadása

3./

Gyomaendrıd Város Általános Rendezési Tervének módosítása

4./

Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló rendelet módosítása

5./

A háztartási tüzelıolaj 1996. évi támogatási rendszerérıl
szóló rendelet-tervezet elfogadása

6./

Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló
12/1995./IV.18./KT. számú rendelet módosítása
Állattartási rendelet módosítása

7./
8./

A Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek és szerkezetének áttekintése, a 63/1996./III.26./KT. számú határozatban foglaltak szerint

9./

A Városi Bölcsıde alapító okirata

10./ Lakásgazdálkodási és helyiséghasznosítási feladatok ellátásának átszervezése
11./ Izsó Béla területvásárlási kérelme
12./ Halászné dr. Balog Erzsébet területvásárlási kérelme
13./ A bölcsıde üres épületrészének hasznosítása
14./ A városi fogászati ellátás
15./ Csatornamő Társulat mőködése
16./ Családsegítı Központ mőködésének áttekintése
17./ A nagylaposi és öregszıllıi Idısek Klubja mőködtetése
18./ A 64/1996./III.26./KT. számú határozat 2/a. pontjának végrehajtása
19./ A 64/1996./III.26./KT. számú határozat 2/b. pontjának végrehajtása
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20./ Óvoda nyitvatartásának szüneteltetése
21./ Gyomaendrıd Város közterületeinek rendje, köztisztasága
22./ 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázata
23./ 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázata
24./ Fellebbezések
A Gyomaszolg Kft. 1995. évi egyszerősített beszámolójának elfogadása - Cséffai János könyvvizsgáló megbízása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta testületnek, hogy a
Gyomaszolg Kft. 1995. évi egyszerősített beszámolójáról és az
ehhez kapcsolódó Cséffai János könyvvizsgáló megbízásáról szóló
elıterjesztést az SZMSZ 24. § /6/ bekezdése, valamint az Ötv.
12. § /4/ bekezdés b. pontja értelmében üzleti érdekek védelme
miatt zárt ülésen vitassa meg.
A képviselı-testület a zárt ülés elrendelésére tett javaslattal
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft. 1995. évi egyszerősített beszámolójáról, valamint a Cséffai János
könyvvizsgáló megbízásáról szóló elıterjesztés megtárgyalásához az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének megfelelıen zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
A Képviselı-testület a zárt ülésen a Gyomaszolg Kft. képviselıinek, illetve a Mőszaki csoportvezetıjének jelenlétét tartotta
szükségesnek.
A zárt ülés szövegét a 11/1996. számú jegyzıkönyv tartalmazza.
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A következı napirendi pont megtárgyalása elıtt a polgármester
kérte a képviselıket, hogy a lejárt határidejő képviselıtestületi határozatokról készült jelentést fogadják el.
A képviselı-testület a jelentést egyhangúlag 16 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/1996./V.23. /számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a
24/1996./I.25./, 62/1996./III.26./,
63/1996./III.26./, 76/1996./III.26./,
85/1996./IV.25./, 86/1996./IV.25./,
91/1996./IV.25./, 92/1996./IV.25./,
95/1996./IV.25./ 96/1996./IV.25./,
97/1996./IV.25./, 100/1996./IV.25./,
202/1995./VIII.24./, 268/1995./X.26./ számú
határozatokról készült beszámolót elfogadta.
Határidı: azonnal
Beszámoló az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Frankó Károly polgármester elsıként bemutatta Kovácsné Oláh
Veronika és Bence Lajosné okleveles könyvvizsgálókat, akik a
Képviselı-testület megbízásának megfelelıen elsı alkalommal készítették el jelentésüket az önkormányzat 1995. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban.
Ezt követıen felkérte a könyvvizsgálókat néhány szóval egészítsék ki a jelentésben leírtakat.
Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló, köszöntötte a tisztelt
Képviselı-testület tagjait, majd elmondta, mint azt a polgármester úr is említette ez az elsı év, hogy az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról készült beszámolót könyvvizsgálóval
kellett átnézetni és hitelesíttetni. Az elkészített beszámolót
összességében jónak minısítették, a könyviteli nyilvántartás folyamatos, zárt rendszerben történik a gazdasági események rögzítése.
A könyvvezetés és az éves beszámoló megfelel a törvényes elıírásoknak..
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte Bencze Lajosné hozzá184

szólását, majd vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı kérte a tisztelt Képviselıket, hogy a beterjesztett rendelet-tervezet 1.§-ban szereplı
összegeket az alábbi változtatással fogadják el.
"1. § A képviselı-testület a 4/1995./III.2./KT. sz rendelettel
elfogadott 1995. évi költségvetés zárszámadását
904.824 ezer Ft bevétellel, 13.880 ezer Ft 1994. évi pénzmaradvány teljesítéssel és 895.273 ezer Ft kiadással jóváhagyja." Lényegében a bevételnek két összetevıje lesz, annak fı összege nem
változik.
Katona Lajos a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, tüzetesen áttekintve után a következı megállapításra jutott. Egyik, hogy az
elmúlt idıszakhoz képest százalékosan nıtt az állami támogatások
aránya. Az önkormányzat saját bevételeit tekintve mintegy 1.5 %kal nıtt. A beszámolóból látható, hogy az adóbevételeknek legnagyobb hányadát az idegenforgalmi, valamint a vállalkozók által
befizetett iparőzési adóból származó bevételek teszik ki. Nagyságrendileg az össz adóbevételek mintegy 2/3-át.
Az elmúlt idıszakban vagyonfelélés nem következett be az önkormányzatnál, lényegében ez a folyamat ebben az évben fog megkezdıdni, azzal, hogy az önkormányzat elkezdte a vagyontárgyait értékesíteni.
A kiadások tekintetében látható, hogy nagyon feszítı problémák
vannak. Érdekes volt megismerni, hogy mennyi az oktatásra fordított támogatás, ezen belül is ezek a folyamatok hogyan változtak
1993-tól a mai napig. Például a középiskolák esetében a finanszírozás 38 % -al emelkedett, hol ott a diákok száma lényegesen
csökkent.
Szintén említésre méltó a szociális kiadások nagysága. Véleménye
szerint jó néhányan vannak olyanok, akik jogtalanul részesülnek
különbözı szociális segélyekben.
Megítélése szerint ez a beszámoló ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzat bajban van, jól mutatja, hogy hol kellene a mőködéshez hozzányúlni, minél sürgıssebben. Lényegében ez
is alátámasztja a képviselı-testület azon intézkedés sorozatát,
amelyet az elmúlt idıszakban megcélozott az önkormányzat mőködıképességének biztosítása érdekében.
Mindettıl függetlenül az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról
készült beszámolót a Képviselı-testületnek el kell fogadnia, hiszen az a törvényben elıírt feltételeknek megfelel.
További észrevétel, hozzászólás a képviselık részérıl nem hang185

zott el így dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket,
hogy a Nagy Istvánné csoportvezetı által elmondott változtatás
figyelembevételével az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló rendeletet alkossák meg.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1996./...../KT. számú rendeletét
az 1995. évi költségvetés végrehajtásáról
Gyomaendrıd Város belterület Általános Szabályozási Tervének
részleges módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, lényegében az ÁRT módosítása a gyomai sportpálya területére vonatkozik. A rendezési terv elkészítésével leszabályozásra kerül, hogy ezen a területen csak olyan épületek lesznek
építhetık, amelyek beilleszkednek az üdülı-övezetbe, tekintve,
hogy a terület szomszédságában lévı Erzsébet-liget
természetvédeli terület, a közelében lévı strand fürdı idegenforgalmi fontosságú, valamint a közelben húzódik a Hármas-körös
folyó árterülete.
Kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeit.
Az érintettek részérıl vélemény hozzászólás nem hangzott el, így
a polgármester javasolta a képviselıknek a rendelet megalkotását.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1996./..../KT. számú rendeletét
Gyomaendrıd Általános Rendezési Terv
Szabályozási Tervének részleges módosításáról
Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának
módjáról és feltételeirıl
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Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba jegyzı
úrnak.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, figyelemmel arra,
hogy a Magyar Közlöny 38. számában megjelent a lakosság eseti
gyógyszerkiadásainak részleges ellentételezésérıl szóló kormány
rendelet, melynek értelmében önkormányzatunk 1996. évre
1.163.264 Ft egyszeri kiegészítést kap, amely összeget az átmeneti segélyezésre megállapított önkormányzati rendelet figyelembevételével kell felhasználni, így a beterjesztett rendelettervezet ide vonatkozó szakaszait ennek megfelelıen szükséges
kiegészíteni. Az errıl szóló írásos anyag az ülés megkezdése
elıtt került kiosztásra.
Kérte a tisztelt Képviselıket, hogy a rendeletet a kiegészítés
figyelembevételével alkossák meg.
Hangya Lajosné a szociális bizottság elnöke elmondta, igyekezni
fognak a kapott támogatást lehetıség szerint igazságosan elosztani.
A szociális rendelet módosítása elsısorban jogszabályi változás
miatt került ismét napirendre, másodsorban az egyre szőkülı
pénzügyi keret miatt, az eredeti rendelethez képest ismételt
szőkítések beépítésre volt szükség.
Bár vannak akik szerint sokat fordít az önkormányzat szociális
célra, de az emberek jelenlegi életviszonyaihoz képest, még ez
az összeg is kevés.
Felhívta a jegyzı úr figyelmét, hogy a kihirdetett rendelet lehetıség szerint a helyi sajtóban minél hamarabb jelenjen meg,
hiszen fontos, hogy a lakosság értesüljön arról, milyen szociális ellátási formák vehetık igénybe, és mik a jogosultság feltételei.
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, felszólalásában
elmondta, végiggondolva az önkormányzat lakosságellenes döntéseit, legjobb lenne, ha minél hamarabb csıdbe megy, mert csak
rossz születik a munkájuk nyomán. Az adóság egyre inkább szaporodik és olyan helyzetet teremtenek, amelybıl egyre nehezebben
kerül ki a város.
Adóztatják a kisjövedelmő lakosokat, de támogatást nem adnak nekik. Kérte, a rendelet tervezetbe kerüljön beépítésre, hogy a
befizetendı adó összegébıl segélyezik azt, akinek a jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
Sokan élnek a városban 7.680 Ft-ból, amelybıl adót fizetnek. Eb187

bıl az összegbıl ne vegyék el még az adót is, veszélyeztetve a
megélhetésüket ezeknek az állampolgároknak.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, sajnos a pénzügyi politika az, amely egyre inkább lehetetlenné teszi a városnak a mőködését. Valóban sok a városban
azoknak a száma akik segélyre szorulnak. Az önkormányzat az elmúlt évi költségvetésébıl 116 millió forintot fizetet ki szociális kiadás címén, 39 millió forinttal többet, mint az 1994. évben.
Dezsı Zoltán a helyi Fidesz képviselıje hozzászólásában aziránt
érdeklıdött igaz e az a szóbeszéd, hogy a polgármester úr le
akar mondani?
A lakosság körében egyre többen rosszallásukat fejezik ki az elmúlt hónapban elfogadott tisztségviselık bérfejlesztésével kapcsolatban. A különbözı szociális ellátási formákkal kapcsolatban
az volt a véleménye, hogy nem segélyeket kellene osztani, hanem
meg kell teremteni annak a lehetıségét, hogy ne kelljen osztani.
Megítélése szerint a közmunkások alkalmazásának lehetıségét nem
használja ki kellıen az önkormányzat, pedig arra még állami támogatást is kap.
Dr. Frankó Károly polgármester a feltett kérdésre válaszolva elmondta, a lemondással kapcsolatos szóbeszéd nem igaz.
Az illetmény emeléssel kapcsolatban elmondta, a környezı települések polgármestereinek illetményéhez képest, úgy érzi, hogy az
İ 11 %-al megemelt bére még mindig csak egy szerény összegnek
tekinthetı.
A közmunkások alkalmazása folyamatosan történik a városban. A
probléma ezzel kapcsolatban, hogy az érintettek hozzáállása sem
megfelelı, ugyan is nagyon sokan közülük nem vállalják el a munkát, inkább elmennek a fekete gazdaságba dolgozik, mert ott
többszörösét megtudják keresni annak, amit a foglalkoztatásukért
kapnának az államtól. Azok pedig akik még is foglalkoztatásra
kerülnek sok esetben nagyon rossz minıségő munkát végeznek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök az elhangzottakat azzal kívánta
kiegészíteni, miszerint a jövedelempótló támogatáshoz az önkormányzatnak az elmúlt évben mintegy 25 millió forinttal kellett
hozzájárulni. Tehát a 116 millió forintból már 25 millió forintot kellett az önkormányzatnak elvenni, ahhoz, hogy a jövedelempótló támogatásban részesülı a 7.600 Ft támogatást megkapja. A
közmunkások foglalkoztatásához is hozzá kell járulnia az önkor188

mányzatnak, hiszen erre az idıre is kell a Tb. és személyi jövedelem adót fizetni utánunk.
Mint ahogy a polgármester úr is elmondta, sajnos nagyon sok
esetben az érintettek hozzáállásával van a baj, illetve a munkájuk minısége sem mindig megfelelı.
Kétségtelen, hogy szociális segélyezésre nagyon kevés pénz áll
az önkormányzat rendelkezésére, de az állami szociális törvény
olyan magasan szabja meg a jövedelemhatárokat, hogy sok esetben
olyannak is kell segélyt adni, akirıl tudjuk, hogy igazán nem is
rászoruló.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a képviselıket, hogy a jegyzı úr által elmondott kiegészítés figyelembevételével a beterjesztett rendeletet alkossák meg.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/1996./...../KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl
A háztartási tüzelıolaj 1996. évi támogatási rendszerérıl szóló
rendelet tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık véleményét a
beterjesztett rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott el,
így a polgármester kérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı- testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/1996./..../KT. számú rendeletét
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a lakossági háztartási tüzelıolaj felhasználás
1996. évi költségeinek támogatásáról
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló
12/1995./IV.18./ KT. számú rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a Kulturális bizottság legutóbbi ülésén indítványozta,
hogy a rendelet 5. § /5/ bekezdése kerüljön hatályon kívül helyezésre. E bekezdés szerint a képviselı-testület által létrehozott ifjúsági alapból nem támogatható önkormányzati vagy központi költségvetésbıl gazdálkodó olyan intézmény amelynek rendeltetésszerő feladata az ifjúsággal való foglalkozás.
A bizottsági ülésen elhangzott vélemények szerint, ezáltal kizárásra kerülnek az iskolákban mőködı olyan programok, amelyek a
nyári szabadidı hasznos eltöltését szolgálják.
A bizottság által felvetett módosító javaslatot az Ügyrendi és
Jogi Bizottság megtárgyalta, annak elfogadását nem támogatta.
Álláspontja szerint a módosítás megszüntetné a rendelet azon
célját, hogy az ifjúsági alapból olyan civil szervezetek kapjanak támogatást,- melyre az igényt pályázat útján nyújthatják be, amelyek semmilyen módon nem részesülnek önkormányzati támogatásban.
A civil szervezetek közül jó néhány van, amelyik valamilyen
szinten kötıdik valamelyik intézményhez, iskolához. Kinek a feladta, hogy támogassa, finanszírozza ezeket a szervezeteket. Ki
finanszírozza például azt a Diák Színjátszó Kört, amelyik komoly
sikereket ért el, csak az iskola, vagy a városnak kell ezt felvállalni, vagy joga van e pályázni az ifjúsági alapra.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, a bizottság ülésén felvetıdött, hogy ha iskolák keretén belül mőködı csoportok is nyújthatnak be pályázatot
az ifjúsági alap támogatására, például egy pedagógusok által
szervezett nyári táborozás támogatásának céljából, akkor az
adott intézmény gyakorlatilag többlet támogatásban részesülne.
Ezt az ifjúsági alap pedig nem ebbıl a célból lett létrehozva.
Azonban ha a képviselı-testület úgy gondolja, hogy az iskolában
mőködı szervezıdéseket is támogatni kívánja ebbıl az alapból,
akkor az egész rendelet módosítani kell, nem csak az 5. § /5/
bekezdését hatályon kívül helyezni, hiszen a rendelet bevezetı
része arról szól, hogy Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
ifjúság iskolán kívüli szórakozásának szabályozása érdekében és
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a szabadidı kultúrált eltöltésére vonatkozó elképzelések támogatása céljából alkotta ezt a rendeletet. Az 5 § /5/ bekezdésének
hatályon kívül helyezésével a rendelet nem azt a célt fogja
szolgálni, amely célból létrejött.
Véleménye szerint, amikor eldöntjük, hogy iskolán belüli, vagy
kívüli szervezıdésrıl van szó, akkor azt kell figyelembe venni,
hogy például egy diák színjátszó kör helyileg hol mőködik, hanem
azt, hogy az adott intézmény finanszírozza e, bér stb. be van e
tervezve, ha nincs akkor lehet intézményen kívüli szervezıdésnek
tekinteni.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, az ifjúsági alap létrehozása lényegében azt célozta meg, hogy a rendszeresen beinduló, fiataloknak szórakozási lehetıséget biztosító szervezıdések
jöjjenek létre. Itt lehet visszautalni a vendéglátó ipari egységek ellenırzésére, amikor is az volt a kiindulási alap, hogy ellenırizzük és korlátozzuk, úgy a nyitvatartást, hogy lehetıség
szerint a fiatalok ne ezeken a helyeken töltsék el a szabadidejüket. Erre hozta létre a tisztelt képviselı-testület az ifjúsági alapot, amelynek az a célja, hogy ilyen rendezvénysorozatokat
támogasson.
Az Ügyrendi és Jogi bizottság véleménye szerint a nyári táborozások támogatását, vagy a szociális kiadásokból kell rendezni,
vagy más formában kell megoldani. Az esetek nagyrészében ezek a
táborozások egyébként is térítési díjasok.
R. Nagy János bizottsági elnök elmondta, minden ifjúsági kezdeményezés alapjaiban az iskoláknál jelennek meg, ahhoz kötıdnek.
Gyakorlatilag félelmei voltak a tekintetben, hogy a jelenlegi
költségvetési helyzetben,- annak ellenére, hogy az ügyrendi bizottság megítélése szerint a rendelet módosításával ezek a kezdeményezések kétszer lennének finanszírozva,- egyszeresen
sincsennek finanszírozva, hiszen az iskolákhoz sem kerül le anynyi pénz, amibıl ezeket a szervezıdéseket finanszírozni lehetne.
Amennyiben az iskolához kötıdı, vagy abból születı kezdeményezések, de nem iskolai keretekbıl támogatott kezdeményezések ebbıl
az ifjúsági alapból finanszírozhatók, akkor abban az esetben eltekinthet a tisztelt testület a rendelet módosításától.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint egyenlıre még
nem volna szerencsés eldönteni, hogy kik nem kaphatnak támogatást az ifjúsági alapból, mert lehet, hogy nagyon jó célú kezdeményezések is kizárásra kerülnének.
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Babos Lászlóné a Városi Sportcsarnok igazgatója aziránt érdeklıdött, hogy egy-egy pályázó milyen összegő támogatást kaphat,
ugyan is vannak olyan szervezıdések, amelyeknek egy minimális
10.000 Ft összegő támogatás is sokat segítene. A következı kérdése az volt, hogy mikortól és meddig lehet a pályázatokat benyújtani.
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, az ifjúsági
alapból részesülı támogatottak körének, a pályázat elbírálásának, és a támogatás mértékének meghatározásával kapcsolatos hatáskörét a képviselı-testület a Kulturális Bizottság hatáskörébe
utalta át. Ennek megfelelıen a bizottság dönt arról, hogy melyik
célt milyen összegben kívánja támogatni, mit tart indokoltnak.
Jelen esetben egy elosztási elvrıl van szó, amelyet a kulturális
bizottság módosítani javasolt, amellyel az Ügyrendi és Jogi bizottság nem értett egyet, mivel így a rendelet eredeti gondolati
lényege és szándéka szőnne meg.
A pályázatok benyújtásának határideje május 30.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint, amennyiben a
rendelet módosítását elfogadja a testület, abban az esetben a
beérkezı pályázatok közül nagyon sokat el kellene utasítani. Véleménye szerint a késıbbiek folyamán még mindig meg lesz a képviselı-testületnek a lehetısége arra, -levonva a mostani pályáztatás tanúságait-, hogy a rendeletet módosítsa.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a pályázatok benyújtási határidejének lejárta elıtt semmiképpen nem lenne
szerencsés a rendelet módosítása. A mostani pályáztatást le kell
bonyolítani, és azt követıen ha továbbra is szükségesnek látszik
vissza lehet térni erre a témára.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként kérte a képviselıket, elsıként az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatáról
döntsenek, miszerint nem támogatják az ifjúsággal kapcsolatos
egyes kérdésekrıl szóló rendelet módosítását.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a bizottság javaslatával egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/1996./V.23./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem módosítja az Ifjúsággal kapcsolatos
egyes kérdésekrıl szóló 12/1995./IV.18./KT.
számú rendeletét.
Határidı: azonnal

/ Hanyecz Margit képviselı asszony elhagyta az üléstermet, a
jelenlévı képviselık száma 15 fı./

A határozat meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester elmondta, tekintettel arra, hogy várhatóan a mai testületi ülés
jelentısen elfog húzódni, ezért arra kérte a tisztelt képviselıket járuljanak hozzá, hogy a következı napirendi pontként a város fogászati ellátásáról szóló elıterjesztés kerüljön megvitatásra.
A képviselı-testület a polgármester úr kérésének helyt adott.
A város fogászati ellátása
Dr. Valach Béla bizottsági elnök, mint vállalkozó fogorvos bejelentette az ügyben való személyes érintettségét.
Kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, döntsenek a
képviselı úr kizárásáról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
122/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Város fogászati ellátásáról szóló elıterjesztés döntéshozatalából az Ötv. 14. § /2/
bekezdése alapján kizárja dr. Valach Béla
képviselı urat.
Határidı: azonnal
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Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, az
utóbbi napokban az Egészségügyi Intézmény vezetıjével, a fogorvosokkal és a polgármester részvételével több tárgyalás is lezajlott a fogászati ellátás kapcsán. Idıközben hivatalos tájékoztatást kaptak az OEP-tıl az általuk finanszírozandó állásokkal kapcsolatban. Ez alapján sikerült megegyezésre jutni a fogorvosokkal, miszerint a két közalkalmazotti és a két vállalkozó
fogorvos vegyes praxist hozna létre. Mind a négy fogorvos felnıtt és gyermek ellátást is végezne. Mindezet az OEP is finanszírozza.
Ridegné dr. Török Anna továbbra is az endrıdi városrészben dolgozna, de július hó 1. napjával vállalkozó fogorvosként szeretne
tovább mőködni. Ridegné dr. Török Anna munkaviszonya közös megegyezéssel szőnne meg, így részére nem, csak az asszisztensének
kellene végkielégítést fizetni.
A maga részérıl a fentieket elfogadhatónak tartotta, azt támogatta.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a határozati javaslat 1-3 pontjában kell-e döntenie a testületnek,
vagy az intézményvezetıi hatáskör?
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a
doktornı vállalkozásba való kimenetelére, a vállalkozáshoz biztosítandó önkormányzati rendelı feltételeire, valamint a kezelıegység biztosítására vonatkozó javaslatokról a tisztelt képviselı-testületnek döntenie kell.
Dávid István képviselı megkérdezte Ridegné dr. Török Anna fogorvosnıt, hogy egyetért e a határozati javaslatban felsorolt feltételekkel.
Ridegné dr. Török Anna fogorvos hozzászólásában elmondta, nagyon
örülne annak, ha a tisztelt testült hozzájárulna a vállalkozásba
való kimeneteléhez. A rendelı használatával kapcsolatosan a bizottságnak volt egy olyan állásfoglalása, hogy azokat a hiányosságokat, amiket az ÁNTSZ feltételen pótlásra ítélt meg, ahhoz,
hogy İ vállalkozásba ki tudjon menni, azokat az önkormányzat
sürgısen pótolni fogja.
Tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szőnik meg, így részére végkielégítés nem jár, de valamiféle segítséget még is szeretne kérni a vállalkozásának beindulásához. Szeretné, ha az általa használt szolgálati lakást
megvásárolhatná, olyan feltételekkel, hogy a vétel árba a végki194

elégítésért járó összeget beszámítanák.
Dr. Frankó Károly polgármester reagálva az elhangzottakra elmondta, természetesen a doktornı beterjesztheti a szolgálati lakás vásárlására vonatkozó kérelmét, mint ahogy azt már a korábbiakban is tette.
Dávid István képviselı kérte, hogy a doktornıt is minden olyan
jog és juttatás illetesse meg, mint azokat a kollégáit, akik az
elmúlt évben mentek ki vállalkozásba.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a szolgálati lakás megvásárlásával
kapcsolatban elhangzottakra elmondta, a korábbi megállapodás
szerint, amíg a doktornı területi ellátási kötelezettséget biztosít, addig részére a szolgálati lakás bérlet formájában biztosításra kerül, függetlenül attól, hogy a lakás értékesítésre kerül, vagy nem.
Katona Lajos bizottsági elnök nem értett egyet azzal, hogy a fogászati státuszokkal kapcsolatos döntés az Egészségügyi Intézmény vezetıjének munkáltatói jogkörébe tartozik. Véleménye szerint a fogorvosi státuszok léte, vagy nem léte felett a képviselı-testület jogosult dönteni, és errıl a jogosultságáról nem
kellene lemondani a testületnek.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr felvetésére reagálva elmondta, a fogorvosi körzetek száma, a körzetek kialakítása valóban
képviselı-testületi döntést igényel, ezt követıen viszont a
konkrét státuszokról lehet dönteni, ami viszont valóban munkáltatói jogkör, így az elıterjesztés 1. pontjában mindenképpen a
testületnek kell dönteni.
Balog Károlyné csoportvezetı a határozati javaslat 4. pontját
szükségesnek tartotta kiegészíteni azzal, miszerint a Képviselıtestület Ridegné dr. Török Anna fogszakorvos vállalkozása részére térítésmentesen bérbe adja az ÁNTSZ által engedélyezett
Gyomaendrıd, Fı u. 3. szám alatti önkormányzati rendelıt felszerelésével együtt, mindaddig amíg az önkormányzattal területi ellátásra szerzıdést köt.
Dr. Frankó Károly polgármester téma lezárásaként kérte a tisztelt képviselıket, hogy elsıként a praxisok mőködtétésérıl, a
Ridegné dr. Török Anna vállalkozásba történı mőködtetésérıl, valamint az egészségügyi vállalkozás keretében dolgozó fogorvosok195

kal történı területi ellátására vonatkozó szerzıdéskötésre, és a
vállalkozások közvetlen Társadalombiztosítási finanszírozásához
történı hozzájárulással kapcsolatos tájékoztatót fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzottakkal 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellet, dr. Valach Béla képviselı nem szavazott,
egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
kötelezı fogorvosi ellátásra 4 vegyes fogászati praxist mőködtet Gyomaendrıd Városban.
A képviselı-testület hozzájárul 1 közalkalmazotti praxis vállalkozásban történı
mőködtetéséhez.
A képviselı-testület területi ellátásra
szerzıdést köt az egészségügyi vállalkozás
keretében dolgozó fogorvosokkal és hozzájárul az egészségügyi vállalkozás közvetlen
Társadalombiztosítási finanszírozásához.
Határidı: 1996. július 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly
dr. Gedei Margit intézményvezetı
A következıkben a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a
határozati javaslat 4. pontját Balog Károlyné csoportvezetı által elhangzott kiegészítés figyelemebevételével,- miszerint a
Képviselı-testület Ridegné dr. Török Anna fogszakorvos vállalkozása részére térítésmentesen bérbe adja az ÁNTSZ által engedélyezett Gyomaendrıd, Fı u. 3. szám alatti önkormányzati rendelıt
felszerelésével együtt, mindaddig amíg az önkormányzattal területi ellátásra szerzıdést köt - fogadják el.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
dr. Valach Béla képviselı nem szavazott a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/1996./V.23./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Ridegné dr. Török Anna fogszakorvos vállalkozása részére térítésmentesen bérbe adja az
ÁNTSZ által engedélyezett Gyomaendrıd, Fı
út. 3. szám alatti önkormányzati rendelıt
felszerelésével együtt, mindaddig, amíg az
önkormányzattal területi ellátásra szerzıdést köt.
Határidı: 1996. július 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Gedei Margit intézményvezetı
Végezetül dr. Frankó Károly polgármester a határozati javaslat
5. pontjának elfogadását kérte a tisztelt testülettıl.
A képviselı-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, dr. Valach Béla képviselı nem szavazott, elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Ridegné dr. Török Anna részére biztosítja az
1996. évi céltámogatás keretében megigényelt
fogászati kezelıegységet, mely 1997-ben realizálódik.
A megvásárolt kezelıegységet az önkormányzat tulajdonjogának fenntartása mellett
5 évre használatba adja. Az 5 éves használatbavételi díj összege megegyezik a gép beszerzéséhez biztosított önkormányzati részszel. A használatba adással kapcsolatban külön megállapodást köt az önkormányzat a vállalkozó orvossal, mely megállapodás megkötésével megbízza a polgármestert.
Határidı: 1996. július 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Gedei Margit intézményvezetı
A határozat meghozatala után a témához kapcsolódóan Hangya
Lajosné a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke kérte, hogy
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a fogászati díjtételek - külön a kötelezı ellátásra, külön a
vállalkozási ellátásra vonatkozó -minél hamarabb kerüljön
kifüggesztésre a fogorvosi rendelıkben.
Állattartási rendelet módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az elmúlt idıszakban az
állattartási rendelettel kapcsolatban jó néhány olyan probléma
merült fel, amely indokoltá tette a rendelet módosítását, felülvizsgálatát. Ezen problémák közé tartozik, hogy a városban elszaporodott kóbor ebek már lassan kezelhetetlen állapotot teremtenek. Ennek megoldásár több féle javaslat is felmerült, végül
az állatorvosok véleménye szerint a gyakorlatban az ebek egyedi
azonosító betővel vagy számmal való ellátása látszik legkivitelezhetıbbnek, mely alapján a tulajdonos beazonosítható lenne.
További problémát jelent még az állatok közterületen történı legeltetése, illetve az, hogy a város belterületén több helyen nagyobb mennyiségő állatot tartanak. Ez egyrészt a szomszédok között jelent konfliktust, fıleg ha az állatok tartása nem megfelelı körülmények között történik, valamint esztétikai szempontból sem engedhetı meg, ezért szükségesnek látszik az állatok
mennyiségének korlátozása.
A rendelet módosítását a Mezıgazdasági, valamint a Városfenntartó bizottság kétfordulóban is megtárgyalta. Az elsı fordulóban a
bizottságoknak ellentétes véleménye volt a belterületi közterületi haszonállatok legeltetésének kérdésében, amelyrıl a második
fordulóban végül sikerült egységes álláspontot kialakítaniuk.
Felkérte dr. Valach képviselı urat a Városfenntartó bizottság
elnökét röviden ismertesse, hogy a legeltetés kérdésben mi volt
a bizottság álláspontját.
Dr. Valach Béla a bizottság elnöke elmondta, a bizottság a legeltetés kérdésében a jelenleg érvényben lévı rendeleti szabályozást javasolta, tekintve, hogy ezzel kapcsolatban lakossági
panasz nem érkezett a rendelet hatályba lépése óta. Végül a két
bizottságnak sikerült ebben a kérdésben egységes álláspontot kialakítani. A szabályozásra mindenképpen szükség van, azért, hogy
panasz esetén legyen mire hivatkozni. Megítélése szerint mindaddig amíg az állattartás megfelelı körülmények között és az erre
vonatkozó rendelet betartásával történik, addig az állattartó és
a szomszédjai között kialakult konszenzusán alapul, hogy milyet
és mennyit tart. Ugyan is a rendeletek, jogszabályok mindig
annyit érnek, amennyit abból betartanak, illetve betartatnak.
Abban az övezetben, ahol tilos az állattartás, de valaki saját
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szükségletére még is tart 2-3 db jószágot, és a szomszédok eltőrik, és ezirányban panaszt nem nyújtanak be a Polgármesteri Hivatalhoz, akkor ez nem jelenthet különösebb problémát. Azonban
intézmények szomszédságában, illetve ahol lakossági panasz érkezik, ott élni kell a szankcionálás lehetıségével.
Kovács Kálmán képviselı hozzászólásában elmondta, a döntés meghozatalánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a város lakosságának nagy része foglalkozik állattartással, ezzel pótolva jövedelemét, éppen ezért nem ért egyet azzal, hogy a II. építési övezetben megtiltsák az állattartást. A maga részérıl javasolta,
hogy ebben az övezetben saját szükségletre engedélyezzék maximum
3-4 db sertés tartását.
Megítélése szerint, bár a módosított rendelet enyhébb a korábbi
rendelethez képest, de még mindig elég sok megkötést tartalmaz.
Az ebek egyedi azonosító bető, illetve számmal való megjelölésével nem értett egyet, véleménye szerint ezt a problémát más módon kellene megoldani.
További vélemény, hozzászólás a rendelet módosítással kapcsolatban nem hangzott el, így a polgármester úr felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 4 ellen szavazattal
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/1996./...../KT. számú rendeletét
az állattartásról szóló 21/1992./VII.1./KT. számú
rendelet módosításáról
A Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek és szerkezetének
áttekintése, a 63/1996./III.26./KT.számú határozatban foglaltak
szerint
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl egyetértett azzal, miszerint július 1-tıl a hivatal Építésigazgatási és Vagyongazdálkodási csoportok egy szervezetbe kerül összevonásra.
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Ugyan akkor nem értett egyet a Városfenntartó, valamint a Mezıgazdasági Bizottságok összevonásával, illetve új bizottság létrehozásával. Megítélése szerint adott témában akkor lesz igazán
demokratikus a döntés, ha azt az eddig meglévı két bizottság
ugyan úgy tárgyalja mint eddig. Egyáltalán nem tartotta szerencsésnek félidıben módosítani a testület szervezeti felépítést.
A Kirendeltség megszüntetésére vonatkozó javaslatból az endrıdi
városrész sorvasztását látja kitőnni. Jól tudja, hogy a város
pénzügyi lehetıségei nagyon korlátozottak, mindent el kell követnie az önkormányzatnak a gazdálkodás ésszerősítéséért, de úgy
érzi, hogy ez, az egyre inkább elöregedı félbe lévı endrıdi városrész rovására történik.
Véleménye szerint a kirendeltség létének kérdésében a javasoltnál mindenképpen ésszerőbb megoldást kellene találni, vagy a jelenlegi formában tovább kell mőködtetni.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 16 fı. /
Dávid István képviselı a maga részérıl egyetértett az alpolgármester úr véleményével. Nem tartotta megalapozottnak a két bizottság összevonására vonatkozó javaslatot.
A Kirendeltség megszüntetésére tett javaslattal kapcsolatban elmondta, annak idején ıseink megfogalmazták a két településrésznek a hosszabbtávú koncepcióját. Ezt egy tollvonással áthúzni,
teljesen értelmetlennek tartotta. Az endrıdi településrészen élı
6700 embernek is ugyan úgy szükséges minden meglévı intézmény
stb, mint a gyomai településrészen élıknek. A kirendeltség megszüntetése nagyon megnehezítené a külterületen élık helyzetét,
hiszen adott esetben egy marhalevélért is gyomai városrészbe
kellene beutazniuk.
Véleménye szerint a megszüntetés helyett azon kellene gondolkodni, hogyan tudnánk pénzt biztosítani a kirendeltség épületének
javítására.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy a vita során a következı sorrendben történjen a vélemény nyilvánítás. Elsıként a kirendeltség megszüntetésével kapcsolatban, majd a két bizottság összevonásával, végül az Építésigazgatási és Vagyongazdálkodási csoportok egy szervezetbe történı összevonásával kapcsolatban.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint nem biztos, hogy egy
ekkora épületet a járlat kiállítására kellen felhasználni. Az
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ezzel kapcsolatos ügyintézést piaci napokon a Polgármesteri Hivatalból két ügyintézı eltudná látni. De ettıl jóval kisebb épületben is meglehetne ezt a feladatot oldani, adott esetben egy
valamelyik közintézménynél.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl nem támogatta a
kirendeltség megszüntetését. Véleménye szerint az önkormányzatnak, úgy kell a lakossági szolgáltatást biztosítani, az lakosság
felé, hogy a lakóhelye szerint legközelebb essen. Azt elképzelhetınek tartotta, hogy egy meghatározott idıben, az ügyfélszolgálat biztosított legyen, amennyiben az megoldható. Az pedig,
hogy az épületet ki birtokolja, egy egészen más kérdés, hiszen
már jelenleg is megosztott az épület funkciója.
Azon el lehet gondolkodni, hogy a kirendeltség egy irodában is
fenntartható, de a megszüntetését nem támogatja.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette a képviselıkkel, Várfi
Andrásnak a Mezıgazdasági bizottság elnökének a témával kapcsolatban írásban benyújtott véleményét, miszerint nem ért egyet
sem a kirendeltség megszüntetésével, sem pedig a két bizottság
összevonásával.
A maga részérıl elmondta, évek óta visszatérı téma a kirendeltség megszüntetése. Elismerte, mindez belpolitikai kérdés a városban. Az endrıdi településrész érzelmileg nagyon kötıdik a kirendeltséghez, éppen ezért ebben az ügyben végleges döntést kellene hozni.
tény azonban az is, hogy a megszüntetése mindig pénzügyi okok
miatt kerül napirendre. Azt is el kell ismerni, hogy a
teljeskörő ügyintézés nem biztosítható a kirendeltségen.
véleménye szerint továbbra is fenn kell tartani a Kirendeltséget.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök az alábbi módosító indítványt
tette, a beterjesztett határozati javaslat 1.pontjában a hivatalai Kirendeltség megszüntetése, valamint az Építésigazgatási és
Vagyongazdálkodási csoportok összevonásának kérdésében különkülön döntsön a testület.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint a kirendeltségen az
ügyintézést kevesebb fı is eltudná látni.
A maga részérıl, nem tartotta egészséges dolognak a megszüntetését, valamint a bizottságok összevonását sem tartotta indokoltnak.
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Csorba Csaba jegyzı a létszámra vonatkozó észrevétellel kapcsolatosan elmondta, a hivatalai létszámot mindig az adott ellátandó feladathoz kell rendelni. Jelenleg az ott ellátandó feladatok
ezt a létszám mennyiséget igénylik, azt tovább nem csökkenthetı.
Nem értett egyet azzal, hogy csak meghatározott napokon történjen az ügyintézés, ugyan is ezzel kapcsolatban felmerülhet az a
probléma, hogy az állampolgárok nem biztos, hogy tudnának az
ügyfélfogadási idıhöz igazodni. Például a járlat esetében, mivel
a szállítások különbözı idıpontokban történnek, így ezt nem lehet beszabályozni. Segélyezési ügyekben megoldható lenne a piaci
napokon történı ügyfélfogadás, de ennek sem látott sok értelmét.
Az anyakönyvi ügyekben és haláleseteknél az ügyfelek szintén nem
az ügyfélfogadási idıhöz igazodnak.
Miután a hivatali kirendeltség megszüntetésével kapcsolatban
több képviselıi észrevétel, vélemény nem hangzott el, így a polgármester a dr. Valach Béla képviselı módosító indítványára figyelemmel, dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt testületet, hogy Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének megmaradásáról döntsenek.
A polgármester által feltett javaslatot a képviselı-testület 11
igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, és 3 tartózkodás mellett
támogatta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Polgármesteri Hivatal Kirendeltségét változatlan formában kívánja tovább mőködtetni.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a polgármester kérte a képviselıknek az Építésigazgatási és Vagyongazdálkodási csoport összevonásával kapcsolatos véleményeit.
Csorba Csaba jegyzı megítélése szerint az elıterjesztésben elég
részletesen kifejtette azokat az érveit, amiért a két csoport
összevonását szükségesnek, és indokoltnak tartja. Amennyiben ezzel kapcsoltban kérdés merül fel a képviselık részérıl, úgy arra
minden további nélkül válaszol.
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Dr. Valach Béla képviselı arra a kérdésre kért választ, miszerint jegyzı úr a mőszaki csoport személyi állományát elegendınek
tartja e a jó és gyors ügyintézés, illetve az elıkészítések és
végrehajtásoknak vonatkozásában. Megítélése szerint a személyi
állománynak nem a minısége, hanem a mennyisége volt az amely egy
kicsit hátráltatta és rontotta a hatásfokát a mőszaki csoportnak.
Csorba Csaba jegyzı véleménye szerint a munka hatékonyságát nem
minden esetben a létszám határozza meg. A csoport feladatkörének
csökkenésével (járlat kiállítás, akár ügyintézés) a csoport létszámát és felkészültségét megfelelınek tartja. Szükségesnek látta elmondani azt is, hogy a csoporton belül a munkaterületek
olyanok, hogy azok szinte önállóan ügyintézést kívánnak, így
azok értékelése személyekhez kötıdik inkább, nem csoporthoz.
Dr. Frankó Károly polgármester a két csoport összevonására, azon
belül a csoportvezetı személyére tett javaslattal egyetértett.
Miután több észrevétel, vélemény nem hangzott el a polgármester
felkérte a képviselıket hozzák meg az Építésigazgatási és Vagyongazdálkodási csoport összevonására vonatkozó döntésüket.
Javasolta továbbá hogy a testület bízza meg az Ügyrendi és Jogi
Bizottságot az SZMSZ és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének
módosításával.
A képviselı-testület a csoport összevonásra vonatkozó javaslattal 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett egyetértett és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Építésigazgatási és Vagyongazdálkodási
csoportokat 1996. július hó 1. napjával egy
szervezetbe vonja össze Mőszaki és Vagyongazdálkodási csoport elnevezéssel.
A képviselı-testület utasítja az Ügyrendi és Jogi bizottságot, hogy az SZMSZ,
valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítását a fenteknek megfelelıen
terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 1996. július 31.
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Felelıs: Csorba Csaba jegyzı, dr. Szendrei Éva
Ezt követıen a polgármester kérte a Városfejlesztı bizottság és
a Mezıgazdasági bizottság összevonására vonatkozó képviselıi véleményeket.
Dr. Kovács Béla képviselı nem értett egyet a bizottságok összevonásával. Abban az esetben tudná támogatni, amennyiben az pénzügyi megtakarítást jelente.
Kovács Kálmán képviselı a két bizottság megmaradása mellett
foglalt állást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, teljesen nyilvánvaló,
hogy pillanatnyilag két ellentétes érdeknek a képviselete látszik megjelenni a Városfejlesztési és a Mezıgazdasági bizottságban. Pedig a kettı ugyan az kell, hogy legyen a gyomaendrıdi állampolgároknak az érdeke. Csak, hogy az egyik a zsebén keresztül, a másik az inteligenciáján és környezetén keresztül. Ezt a
kettıt kell valahol összhangba kell hozni, és akkor lesz a településen béke. A maga részérıl ezt az álláspontot képviseli, és
nem látja másként megvalósíthatónak mint hogy maradjon meg a Mezıgazdasági Bizottság és képviselje a mezıgazdasági érdekeket,
és maradjon meg a városfejlesztési bizottság és képviselje a
törvényességet és az együttélés szabályait. Ha pedig a két bizottság nem tud egyezségre jutni, akkor döntsön a képviselıtestület, mint a legfelsıbb fórum.
Hangya Lajosné a Szociális bizottság elnöke nem támogatta a bizottságok összevonását.
Dávid István képviselı egyetértett az elıtte felszólaló képviselık véleményével.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint a bizottságok
megszüntetésével két értékes embert is elveszítünk a bizottságok
élérıl. Annak idején, a bizottság elnökök kiválasztásánál elsıdleges szempont volt, hogy az adott területhez hozzáértı képviselıt válasszunk. Úgy vélte, hogy mind két bizottság elnök, tudásánál és hozzáértésénél fogva megfelelıen tudta a bizottságokat
képviselni, a döntések során meggyızni a bizottság tagjait.
Éppen ezért a maga részérıl azt támogatta, hogy maradjon meg
külön-külön a két bizottság, még akkor is ha ez többlet munkát
jelent.
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Több vélemény, észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott
el, így a polgármester kérte a képviselıket, hogy a Városfenntartó, valamint a Mezıgazdasági bizottságok összevonására vonatkozó javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a testület jelenlegi szervezi felépítését kívánta fenntartani és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem támogatja a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi, valamint a Mezıgazdasági,
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltatási Bizottságok összevonását.
Határidı: azonnal
Dr. Valach Béla a határozat meghozatala után , figyelembevéve a
szavazati arányokat, megkérdıjelezte az elıterjesztés létjogosultságát.
Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, az elıterjesztésben szereplı valamennyi javaslatot nem racionális alapon,
hanem személyi kérdések miatt utasított el a tisztelt testület.
Itt kívánta emlékeztetni a testület tagjait arra a képviselıtestületi határozatra, amelyben utasította a jegyzıt, hogy tekintse át egyrészt a hivatal, másrészt a képviselı-testület mőködését. Ebbıl egyetlen ész érv amelyet elfogadtak, amely nem
járt személyi konzekvenciákkal és nem érintett politikai kérdést
az a két csoport összevonására vonatkozó javaslat volt.
A vita során mindvégig igyekezett tartózkodni a vitától és nem
akart hozzászólni sem a kirendeltség megszüntetésének kérdésébe,
sem a bizottságok összevonásába, mert úgy gondolta, hogy mindez
politikai kérdés és nem hivatali kérdést. Azt azonban látni
kell, hogy politikai döntések miatt igen is megakad adott esetben a racionalizálási folyamat - gondolt itt pl. a kirendeltség
kérdésére is, amelyet más intézmények esetében kegyetlenül végrehajt, vagy megköveteli a végrehajtását a tisztelt testület. A
két bizottság összevonása tekintetében látni kell, hogy nincsenek igazán külön érdekek, hiszen mind a város üzemeltetés tekintetében mind a gazdasági, mind pedig a mezıgazdasági kérdés egy205

forma jelentıséggel bír. Azt lehet mondani, hogy két személy miatt nem célszerő az összevonás, mint ahogy az a vita során el is
hangzott, de azt nem lehet mondani, hogy ennek az elıterjesztésnek nem volt létjogosultsága. Ugyan is akkor azt a határozatot
nem szabad lett volna elfogadni a testületnek, amelyben felkérték és utasították arra, hogy tekintse át a bizottságok közötti
párhuzamos mőködtetést. Kigyőjtésre került, hogy hány esetben
volt párhuzamos döntés, amikor a két bizottság egyformán tárgyalta az adott kérdést, még ha nem együttes ülésen is. Elég magas szám jött ki, hiszen a testület elé kerülı elıterjesztések
esetében majdnem minden esetben tárgyalt valamilyen kérdést közösen a két bizottság. Éppen ezért úgy ítélte meg, hogy igen is
volt létjogosultsága az elıterjesztésnek, hiszen az abban foglaltak észérvekkel alátámasztott, javaslatok voltak, amelyek
számszerőleg megindokolhatók.
/ Katona Lajos és Bátori Gyula képviselık távoztak, a jelenlévı
képviselık száma 14 fı. /
A Városi Bölcsıde alapító okirata
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Hangya Lajosné a Szociális Bizottság elnöke kérdésként vette
fel, hogy az intézményvezetı vezetıi pótléka miért 200 %-ban
lett meghatározva.
Balog Károlyné az intézményirányító csoport vezetıje a kérdésre
válaszolva elmondta, a Városi Bölcsıde mint részben önálló intézmény mőködik, így a vezetıi pótlék mértéke ennek megfelelıen
kerül meghatározásra.
Több kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem hangzott el,
így a polgármester szavazásra bocsátott az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.
A képviselı-testület egyhangúlag 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
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városi Bölcsıde vezetıi teendıinek ellátásával egy évre Bella Imréné jelenlegi intézményvezetıt bízza meg.
Az intézményvezetı vezetıi pótlékát a
mindenkori pótlékalap 200 %-ában 18.700.-Ftban határozza meg.
A Képviselı-testület a városi Bölcsıde
alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja:
Alapító okirat
Alapítás ideje: 1996. június 1.
A költségvetési szerv neve, székhelye:
Városi Bölcsıde
Gyomaendrıd, Vásártéri ltp.
Alapító neve: Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testülete
Jogelıdje: Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrıd
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
gyermekek bölcsıdei ellátása TEÁOR - 8532
bölcsıdei gyermekhotel
TEÁOR- 8532
Gazdálkodási jogköre:
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala
látja el, teljes felelısséggel a következık
szerint:
Az önállóan gazdálkodó szerv összevontan látja el
- tervezés, pénzkezelés, az elıirányzat-módosítás és
pénzellátás, a kötelezettségvállalás, az utalványozás,
ellenjegyzés, az érvényesítés, a számvitel, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, a szolgáltatás és a beszámolás,
- a mőködtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében az összes feladatot.
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv teljes munkáltatói és bérgaz207

dálkodási jogkörrel rendelkezik.
Felügyeleti szerve:
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az 1990. évi LXV. tv. II. fejezet 10. § b. pontja
alapján a Képviselı-testület pályázat útján nevezi ki
a költségvetési szerv vezetıjét.
Ellátható vállalkozási tevékénysége és mértéke:
Vállalkozási tevékenysége az intézménynek nem lehet.
Határidı: azonnal
Lakásgazdálkodási és helyiséghasznosítási feladatok ellátásának
átszervezése
Nagy Pál képviselı, mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje bejelentette az ügyben való személyes érintettségét, ezért kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket döntsenek a
képviselı úr kizárásáról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Lakásgazdálkodási és helyiséghasznosítási
feladatok ellátásának átszervezésérıl szóló
elıterjesztés döntéshoztalából az Ötv. 14. §
/2/ bekezdése alapján kizárja Nagy Pál képviselı urat.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, az illetékes szakbizottságok a téma megtárgyalása során különbözı álláspontokat alakítottak ki. A mezıgazdasági valamint a szociális bizottságok szerint a Gyomaszolg Kft-vel az
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önkormányzat bérlakásai, illetve nem lakás célját szolgáló helyiségek ingatlankezelésre kötött megállapodást a önkormányzat
1996. augusztus 31. hatállyal mondja fel.
Ezzel szemben az Ügyrendi és Jogi bizottság azt az álláspontot
képviselte, miszerint a megállapodás esetleges felmondására a
képviselı-testület a szeptember havi ülésén térjen vissza, amikor a Gyomaszolg Kft helyzetének vizsgálatára kerül sor.
R. Nagy János a Kulturális Bizottság elnöke az iránt érdeklıdött, hogy tulajdonképpen milyen indokok alapján kezdeményezték
a Gyomaszolg Kft-vel a megállapodás felmondását. Ez a lépés jelente valamiféle megtakarítást az önkormányzatnak, illetve ha a
feladat ellátása átkerül a Polgármesteri Hivatalhoz ki fogja az
üzemeltetései, karbantartási és egyéb munkákat elvégezni.
Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr felvetésre reagálva elmondta, ez a lépés lényegében az önkormányzat pénzügyi helyzetét nem
fogja javítani. A napi fizetési problémák esetében jelenthet
némi javulást ez az elıterjesztés, hiszen a bérleti díjból származó bevétel az önkormányzatnál jelenne meg, amelyeket az önkormányzat felhasználhatná a napi fizetési gondok javítására. Végérvényesen nem javítaná az önkormányzat pénzügyi pozícióját, mivel a tulajdonában álló bérlakásokat ezen idıszak után is ugyan
úgy fel kell újítani és az állagmegovási, karbantartási munkákat
el kell végezni. Értelem szerint a kft. esetében ez a lépés napi
fizetési gondokat érinthet, veszélyeztetheti a napi kifizetéseket. Jelenleg is problémát okoz azonban a lakbérhátralékok beszedése, illetve a végrehajtási eljárás megindítása. Ez idáig a
végrehajtási eljárással kapcsolatos költségeket is az önkormányzatnak kellett megelılegezni, aminek nincs meg a fedezete.
Amennyiben a feladat ellátása átkerül a hivatalhoz, úgy a bérleti díjakbıl lehetne ezt megelılegezni.
Felmerült, hogy a Gyomaszolg Kft ezen tevékenységének folyatása
során jogtalanul használt pénzeket, a megállapodásban kikötött
feltételeken túl / felújítás, karbantartás / üzemeltetés jogcímén is vont el pénzeszközöket. Ezeket a Vagyongazdálkodási csoport megvizsgálta, számlák alapján ellenırzésre került, hogy a
Kft. a pénzeszközöket a lakások felújítására és karbantartására
használta fel.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke hangsúlyozta,
amennyiben a feladatot elvonásra kerül a Kft-tıl, abban az esetben ott mőködési zavarok léphetnek fel, mert, ha egy pénzeszközt
egyik oldalról elvonunk és áttesszük a másik oldalra, akkor az
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elvont oldalról az hiányként fog jelentkezni.
Ez az intézkedés a Gyomaszolg Kft. helyzetét messzemenıen nem
fogja javítja, a Polgármesteri Hivatal pénzgazdálkodásában pedig
csak minimálisan javulást eredményezhet.
Dr. Frankó Károly polgármester megítélése szerint az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében az a minimális javulás is nagyon sokat jelenthet a napi fizetési problémák tekintetében.
Hangya Lajosné a Szociális bizottság elnöke elmondta, ezen idıpontig a Gyomaszolg Kft. önköltséges áron számolta el a karbantartási és felújítási munkákat. Amennyiben a feladat elvonásra
kerül, úgy a továbbiakban a Kft. piaci áron fog szolgáltatni a
városnak, így egyáltalán nem biztos, hogy ez a megoldás olcsóbb
lesz.
Az üzemeltetési költségek valóban fennálltak, mert a társasházak, fıleg az Október 6 lakótelepen, ahol vannak önkormányzati
lakások és bérlakások is, ott a közös költségeket a Gyomaszolg
Kft. üzemeltetı fizette. Ezek a költségek a Hivatalnál is ugyan
úgy jelentkezni fognak, hatósági jogkörénél fogva esetleg lehetısége lesz arra, hogy a költségeket áthárítsa a lakosokra.
Nagy Pál a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója elmondta, mivel
a szemétszállítás ingyenes, így ilyen költségek nem merülnek
fel, azonban van egy alkalmazott, aki a lakbérek beszedését és
a lakásfenntartással kapcsolatos ügyintézést végzi. Amennyiben a
feladat elkerül a Kft.-tıl, úgy feleslegessé válik. Viszont a
Kft.-nél OFA pályázat miatt szeptember 30-ig nem lehet létszámot
csökkenteni.
Igaz, hogy az elsı félévben nem végeztek lakásfelújításokat,
azonban a második félévben ez meg fog kezdıdni. Azt is figyelmébe ajánlotta a testületnek, hogy a különbözı kisebb-nagyobb munkák végzésére ık rendelkeznek szakemberekkel, a hivatal azonban
nem.
További vélemény, hozzászólás nem hangzott el, dr. Frankó Károly
polgármester kérte a képviselıket elsıként a határozati javaslat
I., majd a II. ponttal kapcsolatban hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület a határozati javaslat I. pontját 4 igen
szavazattal, míg a javaslat II. pontját 8igen szavazattal, 1
tartózkodással, illetve 1 fı nem vett részt kizárás miatt, a
testület a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/1996./V.23./számú határozata
Gyomendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaszolg Kft. (Gyomaendrıd, Ipartelep u.
2.) , mint megbízott között az önkormányzat
bérlakásai, illetve a nem lakás célját szolgáló helyiségek ingatlankezelésére kötött
1992. április 24-én kelt megállapodás felmondására 1996. szeptemberében, a Gyomaszolg
Kft. helyzetének vizsgálatával egy idıben
visszatér.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Izsó Béla területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a
Pénzügyi, valamint Városfenntartó Bizottságok által beterjesztett elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
tulajdonát képezı 6770/16 hrsz-ú ingatlanából Izsó Béla Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp.
6/4. szám alatti lakosnak a vételi ajánlatban meghatározott 25 m2-es területrészt eladja 30.000.-Ft vételárért.
A telekalakítás, illetve a jogügylet
lebonyolításának költségei a vevıt terhelik.
Határidı: 1996. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Halászné dr. Balogh Erzsébet területvásárlási kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi Bizottsága által elıterjesztett hatá211

rozati javaslatot elfogadni.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
a javaslatot támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
133/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
nem támogatja Halászné dr. Balogh Erzsébet
Gyomaendrıd, Hısök u. 45-47. szám alatti ingatlanrészre benyújtott vételi szándékát.
Határidı: 1996. június 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Bölcsıde üres épületrészének hasznosítása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a bölcsıde üresen álló
épületrészébe óvodai csoport elhelyezésére kétféle változat került a beterjesztésre a szakbizottságok ülésére. Az egyik változat a Kisréti úti óvoda, másik a Jókai úti óvoda áthelyezésére
vonatkozott. Mindkét változatban költségként jelentkezik a mosdóhelyiségek átalakítása, amely a kalkulációk szerint 181.000
forint, valamint a kerítéskészítés 50.000 Ft.
A téma megtárgyalása során mind a Pénzügyi, mind pedig a Kulturális bizottság a Kisréti úti óvoda áthelyezésére vonatkozó változatot támogatta. A döntés indokaként, a bizottságok az óvoda
magas felújítási költségét vette figyelembe, valamint azt, hogy
a felújítást követıen is egészségtelen körülmények között tartózkodhatnának a gyerekek.
A Kisréti úti óvodába járó gyermekek szülei/ összesen 68 fı/
aláírásaikkal benyújtott kérelmükben kérték, hogy az óvodát ne
költöztesse el az önkormányzat a Bölcsıde épületébe, mert a peremkerületnek ez az egyetlen megfelelı helyen lévı óvodája. A
szülık éveken keresztül dolgoztak az óvoda fenntartásán, szépítésén, amit örömmel tettek, mert az gyermekeik érdekeit szolgálta. A helyváltoztatással a dolgozó szülık és gyermekeik idıbeosztása teljesen átfog rendezıdni, a gyermekeknek korábban kell
felkelniük, hogy a szülık idıben beérjenek a munkahelyre.
Dávid István képviselı, kérte a két érintett intézményvezetıjét,
dr. Csoma Antalné óvodavezetı, és Bella Imréné bölcsıdevezetıt
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mondják el szakmai véleményüket a beterjesztett javaslattal kapcsolatban.
Bella Imréné bölcsıdevezetı elmondta, véleménye szerint a bölcsıdei és az óvodai csoport jól elfog férni egymás mellett, a
változás a bölcsıde életében semmiféle zavart nem fog okozni. A
két épületrész teljesen elválasztható egymástól, az udvari rész
kerítéssel leválasztható. A maga részérıl támogatja az óvodai
csoport elhelyezését.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdésként vetette fel, hogy az
érintett 68 szülı közül hányan dolgoznak.
Dr. Csoma Antalné óvodavezetı a polgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, mivel személy szerint a reggeli órákban értesült a szülık aláírásgyőjtésérıl, így konkértan nem tud választ
adni a kérdésre.
A Dávid képviselı úr felvetésére reagálva elmondta, mint azt a
Kulturális és a Pénzügyi bizottságok ülésén is elmondta, a Kisréti úti óvodára aránytalanul többet költöttek szemben a másik
három tagóvódával, az elmúlt idıszaban itt kellett a legtöbb
felújítási munkát elvégezni.
A Hısök úti óvoda bezárása miatt az óvoda igen nagy körzetet lát
el, ez indokolta azt, hogy olyan magas létszámmal dolgozzanak a
kolléganık a három csoportban mint az elmúlt években. Az épület
további felújítási munkái, szigetelés, parkettázás festésmázolás stb. a közeljövıben tovább nem halasztható, amely további költségeket jelent.
A maga részérıl megértette azokat a szülıket, akik az óvoda megmaradását kérték, hiszen az áthelyezés hátrányosan érinthet gyereket, felnıttet egyaránt, a továbbiakban szükségesnek tartotta
megvizsgálni, hogy ezek közül, hány fı lesz a következı tanévben
is ellátott, illetve hányan jogosultak valóban az óvodai ellátásra.
Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy annak
ellenére, hogy aránytalanul sokat költöttek az épület mőszaki
állapotának javítására, azok az okok, amelyek az egészségtelen
körülményeket jelentették nem változtak meg.
A bölcsıde épületébe maximális ideális körülmények közé kerülhetnének a gyerekek. Az áthelyezéssel lényegében csak a távolság
minimális megnövekedése miatt kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe
az érintett szülık.
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A maga részérıl javasolta a képviselıknek fogadják el a Kulturális és Pénzügyi bizottság által beterjesztett javaslatot.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke elmondta, véleménye
szerint nagy kár lenne egy olyan ragyogó állapotban lévı épületrészt üresen hagyni.
Egy korábbi testületi döntés értelmében az üresen álló épületrészbe óvodai csoport elhelyezésének lehetıségét kellett megvizsgálni. A vizsgálat során a Jókai úti és a Kisréti úti óvoda
került szóba. A Jókai úti óvodát erkölcsi veszteség nélkül csak
úgy lehetet volna áthelyezni, hogy a Kisréti úti óvoda felújítására nagyobb pénzösszeget fordított volna az önkormányzat, hiszen ott valóban egészségtelen körülmények között maradtak volna
a gyerekek. A jelenlegi pénzügyi helyzetben azonban erre fedezetet az önkormányzat nem tudna biztosítani, ezért született a bizottság részérıl olyan döntés, hogy a Kisréti úti óvoda kerüljön
a Bölcsıde üres épületrészébe áthelyezésre.
A szülık által benyújtott aláírásgyőjtéssel lényegében a testület megismerhette azok hivatalos véleményét, azonban az Reprezentatív Szakszervezet véleménye nem ismert a testület elıtt.
Dr. Frankó Károly polgármester a képviselı úr felvetésére reagálva elmondta, a Reprezentatív Szakszervezet egyhangúlag támogatta a Kisréti óvoda áthelyezését.
Dr. Csoma Antalné óvodavezetı felhívta a figyelmet arra, hogy a
képviselı-testület döntésérıl a szülıket és a nevelıtestületet
is tájékoztatni kell.
Csorba Csaba jegyzı elmondta a tájékoztatásra mindenképpen sor
fog kerülni a testület döntést követıen. A szülık tájékoztatása
már valamilyen formában megtörtént, hiszen erre utal az a 68
aláírást tartalmazó bejelentés, amelyben tiltakoznak az óvoda
áthelyezése ellen. Az aláírást tartalmazó íveket az egyik szülı
adta át a Polgármester úrnak a testületi ülés megkezdése elıtt.
Az aláírást átnyújtó szülı elmondása szerint, lényeg azt kifogásolják, hogy a Bánomkerti részrıl messzire kerül az óvoda. Igazán az aláírásokból nem lehet felmérni, hogy az áthelyezés hány
Bánomkerti gyereket érint, mivel a lakcímek nem kerültek feltüntetésre.
A képviselı-testületnek a döntés során mindenképpen azt kell
mérlegelni, hogy a gyerekek lényegesen jobb körülmények közé kerülnének.
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A vita lezárásaként dr. Frankó Károly polgármester felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
134/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1996. szeptember 1-tıl a Kisréti úti tagóvodát áthelyezi a Bölcsıde épületébe. A bölcsıde üres épületrészében a mosdóhelyiségek
átalakításának költségét és a két intézmény
között a kerítés építésének pénzügyi fedezetét a fenntartó biztosítja.
A Képviselı-testület felkéri a Kulturális Bizottság Elnökét és a Polgármestert, hogy a Kisréti
úti óvoda áthelyezésérıl a szülıket tájékoztassa.
határidı: 1996. szeptember 1.
Felelıs: Bella Imréné bölcsıdevezetı
dr. Csoma Antalné óvodavezetı
R. Nagy János bizottsági elnök
dr. Frankó Károly polgármester
Az átalakítási munkák felméréséért és a
költségvetés elkészítéséért Csorba Csaba
jegyzı
Gyomaendrıdi Csatornamő Társulat tevékenységérıl és további mőködésének lehetısége
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót dr. Valach Béla a
Városfenntartó, Fejlesztı és Környezetvédelmi bizottság elnökének.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában hangsúlyozta,
hogy a téma tárgyalsa során még nem állt a bizottság rendelkezésére az a melléklet, amely a Körösvidéki Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülete részérıl került a testületi ülés megkezdésekor
kiosztásra, így az abban foglaltak ismeretének hiányában döntött
a bizottság a társulat fennmaradása mellett és terjesztette be
javaslatát. A bizottság a döntés során azt az álláspontot képviselte, hogy még mindig könnyebb egy meglévı szervezetet megtar215

tani és funkcióval ellátni, mint létrehozni egy megszüntetett
szervezetet.
Véleménye szerint a társaságot fenn kellene tartani még akkor is
ha ebben az évben tárgyi hasznot nem hoz, amennyiben annak a
költsége minimálisan kisebb mint a megszüntetés költsége.
Csorba Csaba jegyzı javasolta a tisztelt képviselıknek a napirendi pont vitájának elnapolását. A bizottság soron következı
ülésén a Kövite, mint a társaság mőködtetıjének képviselıjétıl
részletes felvilágosítást lehet kérni arról, hogy az általuk benyújtott mellékletben szereplı bevételek és a kiadások alatt mit
értenek, illetve mit vesznek figyelembe. Ezt követıen dönthet a
tisztelt testület arról, hogy biztosítja a társaság további mőködéséhez a támogatási feltételeket, vagy nem.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta a napirendi pont elnapolására vonatkozó javaslatot, valamint javasolta, hogy a testület utasítja a Városfejlesztési Bizottságot,
hogy a KÖVITE-vel egyeztessen az esetleges továbbmőködtetés
költségeire vonatkozóan és a megbeszélés eredményét terjessze a
testület elé.
A képviselı-testület a napirendi pont elnapolására tett javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal támogatta, majd az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Csatornamő Társulat tevékenységérıl és további mőködésének lehetıségérıl
szóló elıterjesztéssel kapcsolatos döntést
elnapolja.
A Képviselı-testület utasítja a Városfejlesztési,
Fenntartási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy
folytasson egyeztetı tárgyalást a KÖVITE képviselıivel a Csatornamő társulat esetleges továbbmőködtetésének költségei vonatkozásában.
Határidı: 1996. július 30.
Felelıs : Dr. Valach Béla bizottsági elnök
Családsegítı Központ mőködésének áttekintése
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Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában hangsúlyozta, a
családsegítı szolgálatra a jövıben is szükség van, azonban az
intézmény munkájának megítélésénél figyelembe kell venni egyrészt azt, hogy egy olyan intézményrıl van szó, mellyel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatok nem álltak rendelkezésre, illetve az intézményben dolgozók is nagyon fiatalok még. Talán kicsit
jobban kellene nekik keresni a lehetıségeket, nyitottabbaknak
kell lenni a családok felé. Elmondta azt is, hogy a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportja nem erısítette meg a családsegítı
központ szükségességét. Nem mindig azt nyújtják, mint amire
szükség lenne.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a hivatal nem a családsegítı
szükségességét kérdıjelezte meg, hanem annak hatékonyságát. Egy
többszörösen hátrányos helyzetben lévı településen, mint pl.
Gyomaendrıd, igen is nagy szükség van egy hatékonyan mőködı családsegítı központra.
Balog Károlyné csoportvezetı tájékoztatta a tisztelt testületet
arról, miszerint a közelmúltban a Népjóléti Minisztérium ellenırizte a céltámogatási pályázatok megvalósulását. Így megnézték
a bölcsıdét és a családsegítı központot is. A bölcsıdében tapasztaltakkal maximálisan meg voltak elégedve, a családsegítı
központnál mind a pedagógiai, mind a szakmai munkát megfelelınek tartották, de keveselték a családsegítıi létszámot. Javasolták az intézményi létszám bıvítését.
Csorba Csaba jegyzı elméletileg elfogadta a Népjóléti Minisztérium álláspontját, azonban a létszámbıvítésre csak akkor kerülhet sor, ha a már meglévı létszám mellett is hatékonyabban mőködnek.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a testület hívja fel az intézményvezetı figyelmét a
komplexebb családsegítıi tevékenységre.
A Képviselı-testület a Családsegítı Központ beszámolóját 14 igen
szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/1996./V.23./KT. számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Családsegítı Központot a jelenlegi formában
mőködteti tovább.
A Képviselı-testület az 1997. évi költségvetés
készítésénél ismételten napirendre tőzi a Családsegítı Központ mőködését.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs : Pál Jánosné intézményvezetı
Csorba Csaba jegyzı
A nagylaposi és az öregszılıi Idısek Klubjnának mőködtetése
Dr. Frankó Károly polgármester vitaindítójában tájékoztatta a
tisztelt testületet arról, miszerint a testület elmúlt ülésén
hozott határozatát a Reprezentatív Szakszervezettel és a dolgozói kollektívával véleményeztették. A Szakszervezet a testület
döntését elfogadta, azonban kérte, hogy a létszámleépítés a lehetı legemberségesebb módon történjen meg.
Balog Károlyné csoportvezetı kérte a testületet, hogy a munkaértekezleten elhangzottak figyelembevételével hallgassák meg az
intézmény gazdasági vezetıjének tájékoztatását a gazdálkodási
helyzetrıl.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Gondozási Központ vezetıi a szóban forgó megbeszélésen elmondták, úgy gondolják az
intézmény szeptember 1-ével csıdbe megy. Miután ez igen nagy
probléma, így valóban szükséges, hogy a gazdasági vezetıi ismertesse a testülettel a Gondozási Központ jelenlegi helyzetét.
Dimákné Putnoki Éva gazdasági vezetı (hozzászólása szószerint
került rögzítésre) hangsúlyozta, már a munkaértekezleten, illetve a Reprezentatív Szakszervezeti ülésen is elmondta, az intézmény 1996. évi önkormányzati támogatása 25 millió forint, amibıl
május 31-ig felhasználtak 15 millió forintot.

Az intézményi bevételekbıl a mőködéssel kapcsolatos számlákat
talán fedezni tudják, viszont szeptembertıl bérre és tb-re önkormányzati támogatás már nem fog járni az intézménynek. A túlfinanszírozás okát a következıkben látta:
5 fı március 31-ével elment az intézménybıl, ennek bére még áprilist terhelte. További öt fı folyamatos leépítésébıl 1,5 millió forint bérmegtakarítás várható. 9 fı létszámleépítés miatt
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viszont 860 ezer forint várható az éves bérmegtakarításként.
Erre a magyarázat a következı: a 9 fıbıl 4 fı úgy megy el, hogy
felmentési idı és végkielégítés nélkül, a többi négy viszont még
folyamatosan táppénzen van. Van egy dolgozó, aki üzemi baleset
miatt van táppénzen, tehát teljes bér jár részére, vagy egy dolgozó aki úgy megy el, hogy felmentési idı, végkielégítés is jár
számára. Tehát ebben az évben ez nem jelent megtakarítást. És
van még egy dolgozó, aki talán leszázalékoltatja magát és most
ez jelenleg valamennyi bérmegtakarítást jelent, mivel a helyén
nincs senki, de a táppénz után vissza kell venni dolgozni legalább 30 napra, és utána neki is jár a végkielégítés és felmentés.
8,7 millió forinttal kevesebbel indult az intézmény, amibıl kb.
4 millió forintot tud kigazdálkodni térítési díj emelkedésbıl,
illetve a létszámintézkedésekbıl. A túlfinanszírozás oka továbbá
a 13 havi bérfizetés miatt, az 5 fınek a kihatása, amit már korábban említett, az év eleji magasabb energia költségek, magasabb gyógyszerszámlák vannak, ugyanakkor a téli hónapokat sokkal
nehezebb átvészelni. Tehát amit a testület elfogadott, hogy június 1-tıl 87 fıbıl 19 embert építsünk le, ennek kihatása jelenleg nem érezhetı.
Gyakorlatilag az intézményben 62 ember fog dolgozni, de a végkielégítés és felmentési idı miatt a kiadások nem ennyi emberre
lesznek.
Kérte a testületet, amennyiben érvei nem gyızték meg, úgy akár
egy bizottság létrehozásával, akár a pénzügyi csoport általi
vizsgálat útján vizsgálják ki az ügyet.
Balog Károlyné csoportvezetı súlyos problémának ítélte meg, hogy
a gondozottak nem kapják meg az élelmezési nyersanyag normát,
ami súlyos problémát vonhat maga után egy ÁNTSZ ellenırzés esetén.
Dimákné Putnoki Éva gazdaságvezetı elmondta, az utóbbi egy hónapban az étlapot úgy állították össze, hogy hetente kétszer
kapnak az idısek tejet a korábbi néggyel szemben, heti két nap
húsmentes, de a végtelenségig nem lehet a normát tovább csökkenteni. Problémát jelent az is, hogy a térítési díjat minden ellátási formánál a tárgy hónapban ugyan, de utólag szedik be. A térítési díjak emelkedése miatt 1,5 millió forint többletbevételre
számolnak, ami azonban az általuk kigazdálkodandó 4 millió forintnál lett figyelembe véve. Azonban ennek hatása még nem érezhetı, hiszen a térítési díjak emelkedése április 1-tıl lett meg219

állapítva.
Nagy Istvánné csoportvezetı hangsúlyozta, a gazdaságvetı által
adott tájékoztató semmi újat nem mondott, hiszen mindezt az elızı testületi ülésen ı már elmondta a tisztelt testületnek,. Akkor fel is hívta a figyelmet arra, amennyiben tovább odázzák a
problémák megoldását, az egyre inkább a csıd felé vezet. Nem
csak az intézmény, de az önkormányzat vonatkozásában is.
Gonda Edit a Gondozási Központ vezetıje hangsúlyozta, sokáig aggályoskodtak az ÁNTSZ étkezési normáinak betartása miatt. A pánik helyzetet nem tartotta indokoltnak. Az idei költségtvetés 6
millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi, végül is úgy gondolta, az intézmény a megszorító intézkedéseket megtette, további
megszorításokra nem tud koncepciót kidolgozni.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint az Idısek Otthonában továbbra is magasnak tartja az egy gondozottra jutó létszámot.
Gonda Edit intézményvezetı megítélése szerint a szakszemélyzet
létszámát tovább nem lehet csökkenteni, hiszen a jelenlegi helyzetben is úgy néz ki, hogy a szabadságok kiadása gondot fog jelenteni. Elképzelhetınek tartja azt is, hogy a munka zavartalansága érdekében az intézményvezetınek is vállalni kell éjszakai
mőszakot. Gondot jelent, hogy a gondozottak három épületben vannak elhelyezve.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra a kormányígéretre, miszerint a közalkalmazotti létszámleépítéshez
kapcsolódó végkielégítések összegére támogatást nyújt a kormány.
Az intézménynél jelenleg a legnagyobb probléma abból adódik,
hogy egyrészt fizetik a végkielégítést, ezért nem érzıdik az intézkedések gyakorlati eredménye. A végkielégítések kompenzálására nyújtott e be igénylést az önkormányzat?
Nagy Istvánné csoportvezetı elmondta, az állami költségvetés
tartalmaz bizonyos összeget e célra, melyre igényét az önkormányzat jelezte is, de nem tudjuk kapunk-e és mekkora összeget.
Hangya Lajosné bizottsági elnök emlékeztette az intézmény gazdasági vezetıjét arra, miszerint bizottsági döntés értelmében a
térítési díjak beszedésével kapcsolatos döntésére.
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Csorba Csaba jegyzı emlékeztette a tisztelt testületet arra, miszerint az elmúlt ülésén hozott döntést a Reprezentatív Szakszervezettel véleményeztetni kellett, ami megtörtént. A Reprezentatív Szakszervezet kialakított a véleményeztetni kellett,
ami megtörtént. A RSZ kialakította véleményét, ezért került ismételten a téma a testület elé. A testületnek mindezt tudomásul
kell csak venni.
Emellett felvetıdött az intézmény anyagi helyzete.. Sajnos
mindezideig érdemi választ, megoldást az intézmény nem adott. Az
eddigi intézkedésekkel sem a város, sem az intézmény helyzete
nem javult.
Az látható, hogy az intézmény a 8 millió forintot nem tudja megtakarítani, tehát a testületnek kell gondolkodni azon, hogy milyen intézkedéseket lát szükségesnek.
A maga részérıl egy újabb pénzügyi vizsgálatot tart szükségesnek. Reálisan meg kell nézni mennyi az a támogatás, amely mindenképpen szükséges az intézménynél. A vizsgálatot augusztus 31ig kellene elvégezni, hiszen az intézmény gazdasági vezetıjének
nyilatkozata értelmében szeptemberig tudják a mőködést biztosítani.
Természetesen az intézménynek is le kell tenni valamilyen javaslatot, amit mind a szakbizottságnak, mind pedig a pénzügyi bizottságnak véleményeznie kell.
Dr. Frankó Károly polgármester szükségesnek látta az intézmény
szakmai áttekintését egy kívül álló, független szakemberrel, aki
megnézi, hogy a szakszemélyzetre valóban ilyen mértékben van e
szükség.
A testület elé beterjesztett határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadni, hogy a testület a Reprezentatív Szakszervezet véleményét is vegye tudomásul.
Ugyanakkor javasolta hogy a testület utasítsa az intézmény vezetıjét egy válságterv kidolgozására június 15-ig, melyben mutassa
be a kilábalási lehetıséget, hogyan tudnak további létszámcsökkentést végrehajtani, illetve milyen intézkedéseket lát szükségesnek a pénzügyi egyensúly helyreállításához. A válságtervet a
Pénzügyi Bizottság és az ágazati bizottság tekintse át és tegyen
javaslatot a további intézkedésekre, különös tekintettel az
esetleges független szakértık bevonására.
A határozat végrehajtási határidejét július 4-ében javasolta
meghatározni.
A Képviselı-testület a javaslatokat 13 igen szavazattal 1 tar221

tózkodás mellett elfogadta és a következı határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/1996./V.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az
öregszılıi és nagylaposi Idısek Klubját a
jelenlegi formában mőködteti tovább és utasítja az intézményvezetıt, hogy Öregszılıben
a dolgozói létszámot 2 fırıl 1,5 fıre csökkentse 1997. január hó 1. napjától.
A Képviselı-testület a Reprezentatív Szakszervezet véleményét tudomásul veszi.
Határidı: 1997. január 1.
Felelıs : intézményvezetı
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/1996./V.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a Gondozási Központ vezetıjét, hogy
június 15-éig dolgozzon ki válságtervet,
melyben mutasson rá milyen kilábalási lehetıséget lát a pénzügyi egyensúly helyreállítására. Mindehhez milyen intézkedéseket tart
szükségesnek.
A Képviselı-testület felkéri a Szociális és
Egészségügyi, valamint a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Gondozási Központ által kidolgozott válságterv ismeretében, tegyen javaslatot a további intézkedésekre, különös tekintettel az esetleges független szakértı bevonására.
Határidı: 1996. június 15., illetve 1996.
július 4.
Felelıs : Gonda Edit intézményvezetı
Hangya Lajosné és Katona Lajos bizottsági
elnökök
A 64/1996./III./26./ KT. számú határozat 2/a. pontjának végrehajtása
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend tárgyalása elıtt el222

mondta, a közelmúltban Szöllısi Istvánné képviselı asszony egy
fórumot tartott az oktatási törvénnyel kapcsolatosan, ahol elmondta, a Parlament június 28-án kezdi meg az oktatási törvény
módosításának vitáját.
A módosítás figyelembevételével a testületnek jelenleg célszerő
lenne levenni napirendrıl a kérdést, mivel nem célszerő a törvénymódosítás elıtt dönteni, hiszen a csoportlétszámok vonatkozásában is jelentıs változást fog hozni e módosítás, amit a tájékoztatás értelmében már a szeptemberben kezdıdı tanévtıl alkalmazni kell.
Csorba Csaba jegyzı nem értett egyet a polgármester úr által
tett javaslattal. Véleménye szerint a testületnek a jelenleg érvényes törvénynek megfelelıen kell döntéseit meghozni és megadni
az irányvonalat az intézmények a csoportlétszámok vonatkozásában.
Czibulka György alpolgármester a jegyzı által felvetettekkel
értett egyet.
A módosított törvény hatálybalépésének idejét kétségesnek látta.
R. Nagy János bizottsági elnök, aki a tájékoztatón jelen volt
úgy ítélte meg, hogy a testületnek célszerő levenni napirendrıl
a döntést. Felhívta a figyelmet arra, hogy a törvénymódosítás
életbelépése után már csak a maximális csoportlétszámok kerülnek
meghatározásra.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint a jelenleg
hatályos törvény szellemében készült határozati javaslatról
döntsön a testület, és amennyiben a törvény módosításra kerül,
úgy majd a testület is módosítja határozatát.
Ladányi Gáborné iskolaigazgató kérte a testületet, hogy a döntést ne napolják el, hiszen a tanév elıkészítése érdekében az
intézményeknek szükségük van az érdemi döntésre.
Dr. Frankó Károly polgármester elsısorban a szakmai kérést szem
elıtt tartva javasolta a testületnek, hogy a témát ne vegyék le
napirendrıl, hanem fogadják el a beterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselı-testület a fentieket figyelembe véve egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/1996./V.23./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1995/96os oktatás évre engedélyezett általános iskolai
csoportszámokat felülvizsgálta és megállapítja,
hogy a 200/1995./VIII.24./KT. számú határozattal
elfogadott csoportszámokkal az megegyezik.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elrendeli az önkormányzat általános iskoláiban az
1996-97-es tanévben az indítandó csoportok
évfolyamonkénti átlaga nem lehet kisebb,
mint a hatályos Közoktatási törvényben meghatározott évfolyamonkénti átlaglétszám.
határidı: az 1996/76-es tanév elıkészítésének idıszaka
Felelıs : az általános iskolák igazgatói
Tekintettel az idı jelentıs elhúzódására dr. Frankó Károly polgármester javasolta a tisztelt képviselıknek, hogy az 1. számú
és a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázatáról szóló elıterjesztés megvitatásával folytassák az ülést.
A képviselı-testület a polgármester kérésének helyt adott.
Az 1. számú Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a
Kulturális bizottság által beterjesztett javaslattal,- miszerint
1996. augusztus 1-tıl javasolja a képviselı-testületnek Szabó
Istvánné pályázót kinevezni az 1. számú Napközi Otthonos Óvoda
intézményvezetıi állására-, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 14 igen szavazattal a bizottság által beterjesztett javaslatot elfogadta és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/1996./V.23./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ának /2/
bekezdés d. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Szabó Istvánnét 5 évre 1996.
augusztus 1-tıl 2001. július 31. napjáig kinevezi az 1.számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének , a jelenlegi közalkalmazotti besorolás megtartásával. Vezetı pótlékát a
318/1993./XI.9./ KT határozat alapján a mindenkori pótlékalap 205 %-ában állapítja meg.
Határidı: 1996. július 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A 2. számú Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázata
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, az óvodavezetıi állásra kiírt pályázatra a megjelölt
határidıig egy pályázat érkezett, melyet a jelenlegi intézményvezetı dr. Csoma Antalné nyújtott be.
A Kulturális bizottság a pályázatot értékelte és figyelemmel az
intézmény közalkalmazotti közösségének véleményére, javasolja a
tisztelt képviselıknek dr. Csoma Antalné jelenlegi intézményvezetıt 5 évre kinevezni a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének.
Kérte a tisztelt képviselıket amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ának /2/
bekezdés d. pontjában biztosított hatáskörben eljárva dr. Csoma Antalnét 5 évre 1996.
augusztus 1-tıl 2001 július 31. napjáig kinevezi a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének, a jelenlegi közalkalmazotti besorolás megtartásával. Vezetıi pótlékát a
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318/1993./XI.9./KT. határozat alapján a mindenkori pótlékalap 210 %-ában állapítja meg.
Határidı: 1996. július 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Az 1. számú Napközi Otthonos Óvodák nyári nyitvatartásának szüneteltetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket járuljanak
hozzá az 1. számú Napközi Otthonos Óvoda tagóvodáinak nyári
nyitvatartásának szüneteltetéséhez.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
engedélyezi az 1. számú Napközi Otthonos
Óvoda tagóvodáiban a nyári nyitvatartás szüneteltetését az alábbi idıpontokban:
Öregszılıi óvoda

június 3-tól augusztus 26-ig
/12 hét /
június 3-tól augusztus 26-ig
/12 hét /
június 3-tól augusztus 5-ig /
9 hét /
augusztus 5-tıl augusztus 26ig / 3 hét /

Blaha úti óvoda
Szabadság úti óvoda
Selyem úti óvoda

Határidı: értelem szerint
Felelıs: Szabó Istvánné intézményvezetı
A 64/1996./III.26./KT. határozat 2/b. pontjához tájékoztató
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a Kulturális és Pénzügyi bizottságok által megtárgyalt és elfogadásra
javasolt elıterjesztést fogadják el.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
közalkalmazotti törvénymódosítás hatásairól
készített elıterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után szót kért Halászné dr. Balog Erzsébet az Érdekegyeztetı Fórum képviselıje.
Halászné dr. Balogh Erzsébet elmondta, hogy a közelmúltban beszélt a Református Egyház vezetıivel, akik tájékoztatták arról,
miszerint a presbitérium a Kisréti úti iskola tulajdonjogáról,
melyrıl tudomása szerint a Polgármesteri Hivatalt is tájékoztatták. Kérte a testületet, hogy vizsgálják meg az iskola épületének tulajdonjogi helyzetét.
Gyomaendrıd Város közterületének rendje és köztisztasága
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint egy ekkora területő városban, ahol több kilométerre van egymástól a két városrész, ahol külterületek vannak és olyan értékes területre is
vannak, mint a Hármas-Körös árterülete, ott három közterületfelügyelı kevés ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak érvényt szerezni
a köztisztaság és a közterületek rendjérıl szóló helyi rendeletekben lévı szabályozásoknak. Indokolt és szükséges lenne a közterület-felügyelık létszámát növelni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felhívta a közterület-felügyelık
figyelmét arra, hogy bár a közterületi illegális árusítás megszőnt a városban, de egyre inkább elszaporodott a "házaló" külföldi/ fıleg románok / árusok száma.
A közterület-felügyelık munkaidejével kapcsolatban észrevételezte, hogy nem a napi nyolc órában kellene a közterületeket ellenırizniük, hanem az esteli órákban is, mivel a különbözı szabálysértések elkövetése / szemétlerakás stb. / ebben az órában történik.
A beszámolóban szerepel, hogy a környékbeli közterületfelügyelık tevékenységét összehasonlítva, az nem jobb, de nem is
rosszabb az átlagosnál kivétel a felszereltség és a bér, melyek
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tekintetében nálunk lényeges elmaradás mutatkozik. Ehhez kapcsolódó kérdése az volt, hogy mennyi a bére városunkban egy közterület-felügyelıknek.
Kéri Imre közterület-felügyelı a képviselı asszony felvetéseire
reagálva elmondta, nettó 22-25 ezer forint között van egy közterület-felügyelı bére.
Tudomásuk van a külföldi házaló árusok elszaporodásáról, de
ezekkel szembeni intézkedés nem tartozik a közterület-felügyelık
jogkörébe.
Dr. Frankó Károly polgármester kérdésként vette fel, hogy abban
az esetben ha a közterület-felügyelık a szabálysértés miatt kivetett bírság bizonyos százalékát jutalékként megkapnák, emelkedne e a szabálysértés feljelentések száma.
Kéri Imre közterület-felügyelı elmondta, az állampolgárok közül
sokan abban a tévhitben vannak, hogy a helyszíni bírságból beszedett pénz bizonyos %-át a közterület-felügyelı kapja meg. Bár
a fıvárosban ez így mőködik, de városunkban talán nem lenne szerencsés ennek bevezetése.
Dávid István képviselı véleménye szerint ennek a jutalékos rendszernek a bevezetése mindenképpen a feladat ellátásának
hatákonyságát növelné.
Dr. Fankó Károly polgármester egyetértett a Dávid képviselı úr
véleményével. A beszámoló mellékletében lévı számadatokat figyelembe véve, csak a közterület-felügyelık jelenlétét és nem a hatékonyságot tükrözik. Az İ jelenlétük egészen más mint a rendıri
jelenlét, másképpen ítéli meg İket a lakosság, más az intézkedési lehetıségük. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy lehetne
İket anyagilag érdekeltebbé tenni.
R. Nagy János bizottsági elnök véleménye szerint, ha már a lakosság úgy is abban a hiszemben van, hogy a közterületfelügyelık a kivetett bírság bizonyos %-át megkapják, akkor annak bevezetésének kérdésével nyugodtan lehet foglalkozni.
A következıkben kérdésként vette fel, hogy a bejárók elıtt lévı
összetört járdákkal kapcsolatos intézkedés a közterületfelügyelık, vagy a Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportjának a
hatáskörébe tartozik e.
Kéri Imre közterület-felügyelı a kérdésre válaszolva elmondta,
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többnyire az épülı lakóházak elıtt fordul elı, hogy a járdát
összetörik a teherautók. Az intézkedésre a lakhatási engedély
átadása után kerül sor, akkor szólítják fel a tulajdonost, hogy
a járdát állítsa vissza eredeti állapotába.
dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl továbbra is támogatta, a közterület-felügyelık premizálását, valamint azt, hogy
kötetlen munkaidıben dolgozzanak.
Czibulka György alpolgármester egyetértett a polgármester úr véleményével. Mint ahogy Hangyáné képviselı asszony is elmondta,
szükség lenne arra, hogy idınként az éjszakai órákban járırözzenek a közterület- felügyelık.
Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy a közterületfelügyelık jelenleg is kötetlen munkaidıben dolgoznak. A helyszíni bírságból származó jutalék beveztésének lehetıségét meg
lehet vizsgálni.
A vita lezárásaként dr. Frankó Károly polgármester összegezve az
elhangzott véleményeket, javaslatokat az alábbi határozati javaslatot terjesztette a tisztelt képviselı-testület elé.
A képviselı-testület Gyomaendrıd Város közterületének rendjérıl
és köztisztaságáról szóló beszámolót fogadja el. A képviselıtestület utasítsa a jegyzıt, hogy vizsgálja meg a közterületfelügyelık premizálási lehetıségét .
A Képviselı-testület a polgármester által tett javaslattal
egyetértve, egyhangú szavazással a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/1996./V.23./ KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közterületek rendjérıl, a köztisztaságról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, vizsgálja
meg a közterület-felügyelık premizálási lehetıségét a beszedett helyszíni bírságok függvényében a
közterület-felügyeleti tevékenység hatékonyságának növelése érdekében.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs : Csorba Csaba jegyzı
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Nagy Benedekné hozzátartozói ápolási díj fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy nevezett ápolási díj fellebbezésének elutasításról szóló határozati
javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/1996./V.23./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Nagy Benedekné Gyomaendrıd, Ady u. 14. szám
alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
68/2/1996./III.28./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
Nagy Benedekné ápolási díj megállapítását kérte édesapja ápolási címén. Az ápolt,
az orvosi szakvélemény szerint tartósan beteg. Nagy Benedekné munkahellyel nem rendelkezik, ezért kérelmét el kellett utasítani a
többször módosított 16/1993./V.20./KT. számú
rendelet 30. § /3/ bekezdése alapján:
" tartósan beteg személy ápolása esetén
ápolási díj csak abban az esetben állapítható meg, ha az ápolást vállaló fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe."
Határidı: azonnal
Rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezés
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy Tímár
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Gergelyné Gyomaendrıd, VII. kerület 1.szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás fellebbezésének elutasításáról szóló határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Tímár Gergelyné Gyomaendrıd, VII. ker. 1.
szám alatti lakos rendszeres lakásfenntartási támogatás fellebbezését elutasítja, s a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
70/1/1996./III.28./ 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
Tímár Gergelyné fellebbezéssel fordult
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületéhez, és
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
70/1/1996./III.28./számú határozatában biztosított 750 Ft-hó összegő rendszeres lakásfenntartási támogatás megállapítását kéri.
A fellebbezés felülvizsgálata során
megállapítottuk, a család két fıbıl áll, havi nettó jövedelmük a csatolt igazolás alapján 15.733.-Ft. A család figyelembe vehetı
havi rezsi kiadása 3.350 Ft, valamint 2.600
Ft/hó lakbér.
Ez összesen: 5950.-Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének többször módosított
16/1993./V.20./KT. számú rendeletének 9. §-a
kimondja:
" rendszeres támogatásban részesíthetı
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az a kérelmezı, akinek a lakásfenntartási
költségei meghaladják a család havi összjövedelmének 25 %-át. "
A fentiek alapján megállapítható, hogy
a család havi nettó jövedelmének több mint
25 %-át fordítja lakásfenntartásra, de a
rendelet szerint nevezett részére csak a 3.
számú mellékletben meghatározott 750.-Ft/hó
támogatás állapítható meg.
A fentiek alapján a rendelkezı résznek
megfelelıen döntött a képviselı-testület.
Határidı: azonnal
Zsamba Miklósné rendszeres szociális segély fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, hogy
nevezett fellebbezésének elutasításáról szóló határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Zsamba Miklósné Gyomaendrıd, II. ker. 511.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja,
s a Szociális és Egészségügyi Bizottság
34/2/1996./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
jogszabálysértéssel való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Zsamba Miklósné fellebbezéssel élt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
34/2/1996./II.15./számú határozat ellen,
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mely a rendszeres szociális segély megszüntetésérıl határozott.
A megszüntetés oka, hogy tartásra köteles hozzátartozók Zsamba Miklósné tartására
képesek.
Zsamba Miklósné férjével és nagykorú
fiával él közös háztartásban. A család összjövedelme a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól
megkért igazolás alapján havi 26.682.-Ft,
amely meghaladja a rendszeres szociális segély megállapításának feltételéül szolgáló 3
fıre vetített 25.920.-Ft-os összeget.
A fent leírtak miatt nevezett fellebbezési kérelmét el kellett utasítani a többször módosított 2/1996./V.4./EüM. rendelet
1. § /1/ bekezdésében foglaltak szerint.
" rendszeres szociális segélyben lehet
részesíteni azt a személyt, akinek eltartásáról tartásra köteles házastársa, rokona
nem gondoskodik."
Határidı: azonnal
Fekécs Imréné szociális kölcsön fellebbezése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselı testület döntsenek Fekécs Imréné Gyomaendrıd, Selyem u. 15/1. szám alatti lakos fellebbezésének ügyében.
A képviselı-testület nevezett fellebbezésének elutasításáról
szóló határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/1996./V.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Fekécs Imréné Gyomaendrıd, Selyem u. 15/1.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja,
s a polgármester által hozott VI. 849/1996.
számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
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A határozatot sérelmesnek tartó fél a
határozat kézhezvételétıl számított 30 napon
belül a Gyulai Városi Bírósághoz fordulhat
jogszabálysértésre való hivatkozással.
INDOKOLÁS
Gyomaendrıd Város önkormányzata komoly
pénzügyi nehézségekkel küzd. A város 1996.
évi költségvetésének megtervezésekor a képviselı-testület különbözı megszorító intézkedésekre kényszerült. Ezen intézkedések
csak az önként vállalt feladatokat érinthetik. Igy került sor többek között a szociális kölcsön, mint adható támogatási forma
megszüntetésére.

A 4/1996./IV.4./Kt. számú rendelet 9. §
b. pontjában foglaltak szerint hatályát
veszti: " az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló többszörösen
módosított 16/1993./V.19./KT. számú rendelet
28-29. §-a 39-43. §-a / szociális kölcsön /
és az 5. számú melléklete."
E jogszabályhely szerint a szociális
kölcsön az 1996-os évben megszőnik és a fenti rendelkezést a folyamatban lévı ügyekre
is alkalmazni kell.
Határidı: azonnal
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a képviselık részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.
dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Tótka Sándor
hitelesítı

Balázs Imre
hitelesítı
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