Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996 augusztus 29i ülésérıl.
Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,
Balázs Imre, Dávid István, Garai János, Hangya
Lajosné, Hanyecz Margit, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R. Nagy János, dr.
Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi
András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Nagy Istvánné, Gyuricza
Máté, Balog Károlyné csoportvezetık,
az 1. napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal Tímárné
Búza Ilona a Békés Megyei Munkaügyi Központ
Gyomaendrıdi Kirendeltségének vezetıje,
Dógi Józsefné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese, oktatási intézmények vezetıi, Szőcs József
a helyi Rendırırs parancsnoka,
a helyi és a megyei sajtó képviselıi.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, a hivatal dolgozóit, az intézmények vezetıit és valamenynyi megjelentet. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
jelen volt az ülésen 16 fı képviselı. Katona Lajos és Bátori
Gyula képviselı urak elızetesen jelentették, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt az ülésen nem tudnak részt venni. Jegyzıkönyv
hitelesítıknek kijelölte dr. Szendrei Éva és dr. Valach Béla
képviselıket.
A bevezetı elhangzása után a polgármester bejelentette, hogy néhány nappal ezelıtt elhunyt dr. Haiman György professzor úr,
Gyomaendrıd Város Díszpolgára.
A képviselı-testület egy perces néma felállással tisztelgett az
elhunyt emlékére.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester röviden szólt az elmúlt testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
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Elsıként megköszönte Czibulka György alpolgármester úrnak, hogy
helyettesítette szabadságának ideje alatt.
Részt vett ivóvízzel kapcsolatos egyeztetı tárgyalásokon. Úgy
vélte most már csak a parlament jó indulatán fog múlni, hogy
mennyi pénzt szavaznak meg az ivóvízprogramunkra.
A jegyzı úr és a hivatal vízgazdálkodási ügyintézıjének társaságában részt vett Szarvason a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatójával folytatott egyeztetı megbeszélésen, várost érintı ügyekben
Szabadságának ideje alatt az ujjónan megválasztott nagyenyedi
polgármester úrtól meghívást kapott az ottani mővészeti tábor
megnyitójára. A kiutazott delegáció tagjai között voltak azok a
mővészek is akik részt vettek a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközépiskolában megrendezett mővészeti táborban.
Megismerkedett az új polgármesterrel, aki jelenleg Romániában a
legfiatalabb a polgármesterek között. Az ottani testület többségével az ellenzéket képviseli a mostani kormánnyal szemben.
A polgármester úr szándéka, hogy városunkkal kialakított testvér
városi kapcsolatot mindinkább mélyíteni szeretné és egy formális
kapcsolaton túl inkább egy gyakorlati megvalósítását tőzte ki
célul.
Nagyenyed Város polgármestere részt vesz az október 23-i Forradalom 40. évfordulója alkalmából szervezendı városi ünnepségen.
Augusztus 27-én Medgyesegyháza Nagyközség polgármesterétıl kapott meghívás alapján részt vett a képviselı-testület ülésén. Az
ülésen a Maros Hordalékkúp, mint ivóvízbázis védelmérıl tartottak megbeszélést az illetékes szakhatóságoktól megjelent képviselıkkel. Szó volt arról, hogy mit jelent egy településnek, ha
nincs jó ivóvize, és mit jelent Békés megyének és a Dél Alföldnek az ivóvíz bázis és annak a védelme. Mint köztudott ezen ivóvízbázis fölött élı települések nem kaptak kellı támogatást a
kormányzat részérıl, így nem tudják a szennyvízprogramjukat nem
megvalósítani. A minisztériumok szerint prioritást ma Magyarországon elsısorban a karszt vizekkel bíró települések kapnak.
Utazásai alkalmával nagyon sok kisebb településen haladt keresztül, ahol feltünıen rend és tisztaság uralkodott az utak mentén.
Mindez példaértékő lehetne városunk számára.
Ennek kapcsán kívánta felhívni a Városfenntartó, Fejlesztı és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének figyelmét arra, hogy a Bajcsy Zs. u fásítása évek óta nem megoldott, illetve nem megoldott
ennek az útszakasznak az intézményes gondozása sem. A jövı évi
költségvetés készítésekor erre vissza kellene térni.
Mindezek elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester megkérdezte az alpolgármester urat és a bizottság elnököket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk.
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Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke a következıkrıl tájékoztatta a tisztelt képviselıket.
A június 24-i testületi ülésen dr. Valach Béla képviselı úr azzal a javaslattal fordulta a képviselı-testület felé, miszerint
kérjék fel az Ügyrendi és Jogi bizottságot vizsgálja meg, hogy
azon intézmények esetében, ahol az intézményvezetı a képviselıtestület tagja az intézményt érintı gazdasági kérdésekben az İ
szavazatuk jogi és etikai szempontból megfelelı e.
Mivel a képviselı úr ezen javaslata nem kapta meg a kellı számú
szavazatot, így abból az ügyrendi bizottságra kötelezı érvényő
határozat nem született, ennek ellenére az ügy jelentıségére való tekintettel a bizottság az augusztus 14-i ülésén a témát megtárgyalta és az alábbi álláspontot alakította ki.
A jelenleg hatályos önkormányzati törvény nem tartalmaz olyan
rendelkezést, ami közalkalmazott, illetve intézményvezetı részére megtiltaná, hogy a helyi választásokon induljon. Megválasztásuk után ugyan olyan jogokkal, kötelezettségekkel rendelkeznek,
mint bár mely más képviselı. Ezért minden napirendi pont tárgyalásnál a döntéshozatalban résztvehetnek, azonban mint erre már
sok esetben volt példa, valamennyi képviselıvel megtörténhet,
hogy egy-egy téma megtárgyalásánál személyében érintett lehet.
Az önkormányzati törvény rendelkezése értelmében, amennyiben egy
képviselı adott téma tekintetében személyében érintett köteles a
képviselı-testülettel közölni. A képviselı-testület döntésén múlik, hogy ki zárja e az érintett képviselıt a döntéshozatalból,
vagy nem. Azon túl, hogy a képviselı köteles a személyes érintettségét bejelenteni, bár melyik képviselınek joga van arra,
hogy İ maga hívja fel a figyelmet a képviselı személyes érintettségére.
A téma megtárgyalása során a bizottság tagjai hosszan vitatták,
mit jelent a személyes érintettség, és a döntéshozatalban való
részvétel, ugyanis az önkormányzati törvény ezeket a fogalmakat
nem határozza meg. Nem tudták eldönteni, hogy a személyében
érintettséget szőken, vagy tágan kell e értelmezni. Személyében
érintett a képviselı csak akkor lehet, ha konkrétan pl. intézményvezetık kinevezésérıl van szó, de a Valach képviselı úr által jelzett eset is személyes érintettséget jelenthet. Mivel
ezekre a kérdésekre a törvény sem ad semmiféle iránymutatást,
ezért véleménye szerint a legcélszerőbb az lenne, ha a képviselı-testület az adott esetben mindig mérlegelné a képviselı kizárását.
A bizottság véleménye szerint egy adott témáról a döntéshozatal
már a bizottsági anyag kézhezvételétıl kezdıdik és a képviselıtestület szavazásáig tart, ezért a képviselı kizárásra való szabályokat már a bizottsági ülésen is alkalmazni kell.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a jövıben figyeljenek erre a
rendelkezésre és próbáljanak meg ennek szellemében dolgozni.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a
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napirend elıtti hozzászólásában az alábbi választó körzetével
kapcsolatos észrevételeket tette.
Pár héttel ezelıtt szóba került a Kisréti úti 37. szám alatt lévı romos lakóépület lebontása, amelyet tudomása szerint szeptember 1-ig el kellett volna végezni. A munkálatokra azonban ez
idáig nem került sor, ezért kéri a hivatalt, ha már a lebontásra
nincs pénz legalább legalább az épület kerítsék körbe az utca
felıl, mert így nagyon balesetveszélyes. A tanév megkezdésével
nagyon sok iskolás gyermek fog ezen az úton eljárni.
Lakossági bejelentés alapján már korábban kérte, hogy a Polgármesteri Hivatal fıbejáratánál helyezzenek el korlátot, az idıs
emberek épületbe való feljutásának megkönnyítésére. Intézkedés a
mai napig nem történt.
Nagy felháborodást okoz az érintett város lakók körében a belterületi beépítetlen telkek után fizetendı helyi adó mértéke. Kérte a tisztelt testületet, vizsgálják felül erre az adónemre kivetett adók mértékét. Szintén a helyi adóztatással kapcsolatosan
bosszantónak tartotta, hogy mindenféle határozatokat küldenek az
ügyfeleknek adóügyben. Azoknak az ügyfeleknek is kiküldik a határozatot, akik kommunális beruházás miatt mentesülnek a magánszemélyek kommunális adójának fizetése alól.
Csorba Csaba jegyzı reagálva az képviselı asszony felszólalására
elmondta, a Kisréti út 37. szám alatti romos lakóépület bontása
folyamatban van, a munkálatok befejezésének határideje valóban
szeptember 1. Az épület elkerítésére azért nem került sor, mert
magát a járdarészt nem veszélyezteti az épület. Tudni kell azt,
hogy a szóban forgó épület lebontására az önkormányzat nem különített el pénzeszközt. A felmérések szerint ezen ingatlanon kívül még négy hasonló állapotban lévı ingatlant kellene lebontani
a városban. Ezekre a bontási határozatot a tulajdonosok megkapták, de ha a bontási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt
a polgármesteri hivatalnak kell elvégezni. A Kisréti úton lévı
ingatlan tulajdonosának is el lett rendelve a bontási kötelezettség, azonban ha a tulajdonos ezen kötelezettségének a meghatározott idıpontik nem tesz eleget, úgy a bontást a hivatal elvégzi a tulajdonos terhére. Az elızetes becslések alapján ennek
értéket 150.000 Ft.
Jelen esetben azt kell eldönteni, hogy mennyire életveszélyes az
ingatlan a szomszédos lakók és a járókelık testi épségét mennyire veszélyezteti, ennek megfelelıen lehet elrendelni a soron kívüli bontást.
Valóban több alkalommal szó volt már a Polgármesteri Hivatal fıbejáratánál korlát elhelyezésérıl. Ezzel kapcsolatosan ez idáig
olyan konkrét intézkedést történt, miszerint a hivatal fıbejárata jelenleg olyan mőszaki állapotban van, amelyet elıszır meg
kellene oldani. Tetıjavítás és bádogozási, valamint oromzatjavítási munkák elvégzése elıtt nincs értelme a korlát elhelyezésének, mivel a munkálatok elvégzéséhez szükséges állványozást aka-
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dályozná. Jelenleg az épület karbantartására, javítására az idei
költségvetési évben nincs fedezet. A hivatal udvar felıli bejáratainál vannak korlátok elhelyezve, így a mozgáskorlátozott
ügyfelek bár melyik épületrészbe betudnak menni.
A belterületi beépítetlen telkek adójával kapcsolatba elmondta,
annak mértékét az tisztelt képviselı-testület fogadta el, akkor
amikor megalkotta a helyi adókról szóló rendeletét. Minden ügyfélnek lehetısége van arra, hogy méltányossági kérelmet nyújtson
be abban az esetben, ha az adó megfizetése gondot jelent számára. A méltányossági kérelmének megfelelıen szociális és egyéb
körülményeire figyelemmel a rendelet lehetıséget biztosít az adó
mérséklésére.
A rendelet elfogadásakor cél volt az is, hogy a belterületi ingatlan piac lehetıség szerint megmozduljon, olyan szinten, hogy
a viszonylag korlátozott számú építési telkeket felszabadítsa a
mezıgazdasági mővelés alól.
Adó ügyekben mindenképpen szükséges a határozatokat az ügyfélnek
megküldeni, mivel az ügyfél az adó kivetésérıl érdemben ezzel a
határozattal értesül. Ezen kívül azért is szükséges a határozatot küldeni, azt tértívevénnyel kiküldeni, mert a határozat átvételét igazolni kell, és a jogorvoslati lehetıség a határozat
átvételétıl kezdıdik meg az ügyfél számára.
Hangya Lajosné bizottsági elnök egyetértett a jegyzı úr által
elmondottakkal, azonban továbbra is kérte, hogy amíg a Kisréti
út 37. szám alatti ingatlan nem kerül véglegesen lebontásra a
járda felöli részt korláttal kerítsék le.
Több napirend elıtti hozzászólás nem hangzott el, így dr. Frankó
Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy az ülés
napirendjét a meghívóban leírtak alapján fogadják el.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./

Tájékoztató Gyomaendrıd munkaerıpiaci helyzetérıl
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló rendelettervezet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendelet-tervezet
A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
Parkfenntartási szakfeladat ellátásához pénzátcsoportosítás
Vásártéri ltp. óvoda, bölcsıde elıtti leállósáv létesítése
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8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./
20./
21./
22./
23./
24./
25./
26./
27./
28./
29./
30./
31./
32./
33./
34./
35./
36./
37./

Fejlesztési elképzelések
Turisztikai iroda létrehozása
Folyékony hulladék kezelésére kiírt pályázat
Vadásztársaságok területi kérelme
Gyomai Kner Nyomda Rt. kérelme /nyomdaipari kiállítás létrehozásához épület biztosítása/
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szennyvízbekötése
Református Egyház ingatlancsere ügye
Polgári Védelmi Bázis épületének átvétele
Poharelec László ingatlancsere ajánlata
Czikkely Attila területvásárlási ügye
Orbán László területvásárlási ügye
A középiskolák helyzetének vizsgálata a 65/1996.(III.26.)
KT számú határozat alapján
A középiskolák 1996/97-es tanévben indítandó csoportlétszámainak engedélyezése
Városi Zene és Mővészeti Iskolában indítandó csoportlétszámok engedélyezése az 1996/97-es tanévre
A gyomaendrıdi óvodák 1996/97-es nevelési évben indítandó
csoportszámai és a beiratkozott létszám tagóvodánként
Intézményi ellátás normatív kedvezménye
NAT bevezetéséhez kapcsolódó feladatok meghatározása
A 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola foglalkoztatotti létszámáról szóló tájékoztató
Pedagógus óraszám emelése
Óvoda nyitva tartásának szüneteltetésének tudomásulvétele
Napközi konyha szüneteltetésének tudomásulvétele
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának
módosítása
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Gyomaendrıdi Híradó mőködésének áttekintése
Sakk-szakosztály részére nyújtott önkormányzati támogatás
mértékének módosítása
Együttmőködési megállapodás az Önkormányzat és az Önkéntes
Tőzoltó Egyesület között
Kiss Jánosné szolgálati lakás ügye
László Gabriella Kunszentmárton, Erdı tér 25/A. szám alatti
lakos pedagógus szolgálati lakás iránti kérelme
Fellebbezés háztartási tüzelıolaj támogatás ügyekben
Fellebbezés rendszeres nevelési segély ügyben

Az alábbi napirendeket az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a-b. pontja
alapján zárt ülésen tárgyalja a Képviselı-testület
38./
39./
40./
41./
42./
43./

Fellebbezés háztartási tüzelıolaj támogatás ügyben
Fellebbezés ápolási díj ügyben
Fellebbezés rendszeres nevelési segély ügyben
Liget-fürdı pályázati kiírása
Gyomaszolg Kft. beszámolója
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése pályázat
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alapján
44./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra késve érkezett vételi
ajánlatok
A napirendi pontok megtárgyalása elıtt a polgármester úr kérte a
tisztelt képviselıket, hogy a a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról készült jelentés fogadják el, valamint a kért
határidı hosszabbításokat biztosítani szíveskedjenek.
A képviselı-testület a jelentésben foglaltakat egyhangúlag 16
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
189/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
2/1996./I.11./, 10/1996./I.25./,
62/1996./III.26./, 63/1996./III.26./,
64/1996./III.26./, 84/1996./IV.25./,
89/1996./IV.25./, 99/1996./IV.25./,
111/1996./IV.25./, 112/1996./IV.25./,
113/1995./V.31./, 116/1996./V.23./,
119/1996./V.23./, 123/1996./V.23./,
124/1996./V.23./, 125/1996./V.23./,
127/1996./V.23./, 132/1996./V.23./,
133/1996./V.23./, 135/1996./V.23./,
138/1996./V.23./, 139/1996./V.23./,
140/1996./V.23./, 141/1996./V.23./,
142/1996./V.23./, 147/1995./VI.29./,
152/1996./VII.4./, 154/1996./VII.4./,
155/1996./VII.4./, 156/1996./VII.4./,
162/1996./VII.4./, 166/1996./VII.4./,
177/1996./, 183/1996./VII.4./,
184/1996./VII.4./, 186/1996./VII.4./,
245/1995./IX.28./, 251/1995./X.12./,
269/1995./X.26./, 308/1995./XI.30./,
313/1995./XI.30./, 354/1995./XII.21./,
358/1995./XII.21./ számú határozatokról készült jelentést elfogadta, a
65/1996./III.26./, és a
153/1996./VII.4./, számú határozatok határidejét 1996. szeptember 30-ig meghosszabbította.
Határidı: azonnal
Tájékoztató Gyomaendrıd munkaerıpiaci helyzetérıl
Dr. Frankó Károly polgármester elıljárójában köszöntötte Tímárné
Búza Ilonát a Békés Megyei Munkaügyi Központ gyomaendrıdi kirendeltségének vezetıjét, majd felkérte amennyiben van szóbeli ki-
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egészíteni valója az írásos anyaggal kapcsolatosan, úgy tegye
meg.
Tímárné Búza Ilona köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a
megjelent vendégeket majd elmondta, az írásos anyag 3. oldalán
az Egyéb adatok rovatban egy módosításra van szükség, ugyanis az
elsı mondat úgy szól, hogy a gyomaendrıdi kirendeltség az elmúlt
évben 2317 fı munkanélkülit tudott közvetítéssel elhelyezni. Az
itt megjelölt fı azonban a közvetítettek számát jelenti. Mindenképpen figyelemre méltónak tartotta azt az arányt, amely a Közvetítések rovatban szerepel. A felvételt nyertek száma az elmúlt
évben 959 fı, míg ez év júniusáig 739 fıt jelez.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az írásos anyagban olvasható, hogy a alapvetı változás történt a pályakezdık tekintetében. Az eddigi segélyezés megszőnt és helyébe új támogatási
program lépett, mely a fiatalok elhelyezkedését hivatott szolgálni. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy a gyakorlatban ez mit
jelent.
Tímárné Búza Ilona a polgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, a pályakezdık új támogatási rendszere 1996. július 1-én
lépett hatályba. Ez a támogatási rendszer a munkáltatóknak szól.
Ennek lényege, hogy azon pályakezdıkre lehet folyósítani, akik
tartósan regisztrált munkanélküliek és akiket a munkáltató 6
órában foglalkoztat. A másik támogatási forma a foglalkoztatási
támogatás, amely elsısorban a szakmunkásokra vonatkozik.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl kétségbeejtınek
tartotta a város és környékén a munkanélküliséget. Kormányzati
szinten semmiféle konkrét programot munkahelyteremtésre vonatkozóan. A jelenlegi infrastruktúra és pénzügyi lehetıségek mellett
az önkormányzat már nem tud olyan lépéseket tenni, ami alapvetıen kedvezı lenne a munkaadóknak. Nagyon kevés azon munkáltatók
száma városi szinten, akik jelentıs számú munkaerıt tudna lekötni.
Tímárné Búza Ilona tájékoztatásként elkívánta mondani, hogy az
önkormányzat és intézményei hány fıt alkalmazott közhasznú munkára az elmúlt évben és az idei évben június 1-ig.
1995. június végétıl december 31-ig 86 fı volt a foglalkoztatottak száma, amelyhez 2.600.000 Ft támogatást kaptak. 1996. június
1-tıl június 30-ig 225 fıt alkalmazott az önkormányzat és intézményei közhasznú munkára, amelyhez 3.000.000 Ft támogatás kaptak.
Ebben az esetben azon jövedelempótló támogatásban részesülık
foglalkoztatásáról van szó, akiknek 90 nap munkahelyen eltöltött
idıt kell igazolniuk, ahhoz, hogy két évre tovább kaphassák a
jövedelempótló támogatást.
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Több hozzászólás, vélemény a témával kapcsolatban nem hangzott
el, így dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy a Gyomaendrıd munkaerıpiaci helyzetérıl készült tájékoztatót fogadják el.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd
munkaerıpiaci helyzetérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata és Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık rendelettervezettel kapcsolatos véleményeit, hozzászólásait.
Az érintettek részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el,
így a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/1996./...../KT. számú rendeletét
A Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló többször módosított és kiegészített 7/1991./IX.19./KT.
számú
rendelet módosításáról
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl és eljárási rendjérıl szóló rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, a rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Jogi bizottság véleményezte,
testület elé történı beterjesztésre alkalmasnak tartotta. Amenynyiben a képviselı-testület egyetértett a tervezetben foglaltakkal, úgy az 30 napra közszemlére kifüggesztésre kerül, illetve
véleményeztetés céljából megküldésre kerül a város politikai és
civil szervezeteinek. Véleményeztetést követıen ismételt bizottsági tárgyalás után kerül majd ismét a testület elé megalkotás
céljából.
Kérte a tisztelt képviselık témával kapcsolatos véleményét.
Miután vélemény, hozzászólás a témával kapcsolatban nem hangzott
el, a polgármester kérte a tisztelt képviselıket határozatban
rögzítsék, miszerint a képviselı-testület az ügyrendi és jogi
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bizottság által beterjesztett a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl és eljárási rendjérıl szóló rendelettervezetet alkalmasnak tartja 30 napos közszemlére történı
kifüggesztésre, valamint a város politikai és civil szervezeteivel történı véleményeztetésre.
A képviselı-testület utasítsa az Ügyrendi és Jogi bizottságot,
hogy a vélemény nyilvánítást követıen ismételt bizottsági tárgyalás után a rendelet-tervezetet terjessze a képviselı-testület
elé megalkotás céljából.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 15 fı igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
190/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ügyrendi és Jogi Bizottság által beterjesztett helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl és eljárási rendjérıl
szóló rendelet-tervezetet alkalmasnak tarja
a városi politikai és civil szervezeteivel
történı véleményeztetésre. A Képviselıtestület utasítja a jegyzıt, hogy a tervezetet 30 napra tegye ki közszemlére.
A képviselı-testület utasítja az Ügyrendi és Jogi bizottságot, hogy véleményeztetést követıen ismételt bizottsági tárgyalás után a rendelet-tervezetet terjessze a
képviselı-testület elé megalkotás céljából.
Határidı: 1996. október 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı, dr. Szendrei Éva bizottsági elnök
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló
rendelet-tervezet
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a képviselık véleményét.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke elmondta,
a bizottság leutóbbi ülésén a rendelet-tervezet megtárgyalásakor
is kifejtette azon véleményét, miszerint nem ért egyet a tervezet 5. § /6/ bekezdésének a. pontja 5. francia bekezdésével, amely kimondja " a gondozott az Idısek Otthonába kéri felvételét és vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizeté-
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sét, illetve, ha egyszeri felajánlást tesz az intézmény javára
50.000 Ft-ot". Mivel ezek az intézmények szociális alapon mőködnek és az önkormányzatnak kötelezıen ellátandó feladata, ezért
véleménye szerint nem tehetı meg, hogy ha a szociálisan rászorulók sorban állnak a férıhelyért, akkor elınyben részesítsék azt
aki bizonyos összeget fel tud ajánlani az intézmény javára.
Hangya Lajosné a Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke elmondta, tudomása szerint a szakosított ellátási formák nem kötelezıen ellátandó feladata az önkormányzatnak. A szociális alapellátás a gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, és családsegítés.
A képviselı asszony által említett bekezdést annyiban lehetne
pontosítani, miszerint " ha egyszeri felajánlást tesz az intézmény javára minimum 50.000 Ft-ot".
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke elmondta, jelenleg három féle módon lehet az intézményben férıhelyet kapni.
Kivárásos alapon jelentkezés alapján, sürgısségi alapon és hozzájárulásos alapon, így lényegében mindenki be tud jutni. A maga
részérıl nem lát ebben a szabályozásban kivetni valót, javasolta
annak beterjesztés szerinti elfogadását.
Hangya Lajosné bizottság elnök az 5. § /6/ bekezdés a. pontja 5.
francia bekezdését az alábbiak szerint javasolta módosítani. " a
gondozott az Idısek Otthonába kéri felvételét és vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, és ha egyszeri
felajánlást tesz az intézmény javára minimum 50.000 Ft-ot.
Miután több vélemény, javaslat a rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el, így a polgármester kérte a tisztelt képviselıket, hogy a Hangyáné képviselı asszony által tett módosító
javaslatról döntsenek, miszerint a gondozott az Idısek Otthonába
kéri felvételét és vállalja a mindenkori intézményi térítési díj
megfizetését, és ha egyszeri felajánlást tesz az intézmény javára minimum 50.000 Ft-ot.
A képviselı-testület az elhangzott módosítást 14 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatta.
A továbbiakban dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a fentiekben elfogadott módosítás figyelembevételével
alkossák meg a rendeletet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/1996./...../KT. számú rendeletét
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról
A települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást kötelezı igénybevételérıl
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Csorba Csaba jegyzı arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy a
rendelet-tervezet 2. számú mellékletét jelen ülésen ne tárgyalják, azt egy késıbbi idıpontban november 30-ig szíveskedjenek
elfogadni.
A kérés indoklásaként elmondta, az energia ár és egyéb várható
változások miatt a szolgáltató nem tudta a díjtételeket pontosan
meghatározni.
Ezek a díjtételek azokra vonatkozik, akik valamilyen okból nem
esnek a magánszemélyek kommunális adója rendelet szabályozása
alá.
Miután több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester felkérte a tisztelt képviselıket, hogy a jegyzı úr kérésének
figyelembevételével alkossák meg a rendeletet.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/1996./....../KT. számú rendeletét
a települési szilárd hulladék részét képezı háztartási hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló 11/1996./V.29./Kt. számú
rendelet módosításáról
Dr. Frankó Károly polgármester a rendelet-tervezet rövid ismertetése után kérte a képviselık véleményét, hozzászólásait.
Miután az érintettek részérıl vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így a polgármester felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására. Felhívta a tisztelt képviselık figyelmét arra, hogy a
rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
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A képviselı-testület egyhangúlag 16 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/1996./...../KT. számú rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló
11/1996./V.29./Kt. számú rendelet módosításáról
Parkfenntartási szakfeladathoz pénzeszköz átcsoportosítás
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl arra kérte a testületet, hogy az elıterjesztés mindenképpen fogadják el, annál
is inkább mivel a magyar televízió azon forgatócsoportja, amely
a Két keréken magyarországon címő sorozatot forgatta, szeptember
9-13 között a településünk és környékérıl készít egy 30 perces
filmet a holtágainkról és a település minden jelentısebb látnivalójáról, nevezetességeirıl.
Czibulka György alpolgármester kérte, hogy a Petıfi út és a
Zrínyi út sarkán lévı hosszabb idı óta kidılt korlátot is vegyék
fel a javítandó korlátok listájára.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, az elmúlt hét végén lehullott
nagymennyiségő csapadék elég sok gondot okozott a városnak több
területén is. Az árkokból a víz nem tudott elfolyni, az utakon
megállt a víz. Véleménye szerint belvízvédekezésre mindenképpen
jelentısebb összeget kell hagyni, és az ıszi esızések beállta
elıtt az út menti árkokat rendbe kell tenni, az ingatlan tulajdonosokat fel kell szólítani az árkok kitisztítására.
Hangya Lajosné bizottsági elnök arra kérdezett rá, hogy a betervezett járdajavítási munkák elkészülnek e az ıszi esızés beállta
elıtt. Sajnálatosnak tartotta, és maximálisan egyetértett a polgármester úrral abban, hogy a Bajcsy Zs. út fásítása és sövénytelepítésre vonatkozóan évek óta nem történt semmi féle intézkedés.
Hanyecz Margit képviselı egyetértett az elıtte felszólaló képviselık véleményével. Mint az már korábban több alkalommal tette,
ismételten kérte, hogy a város területén valamennyi autóbusz
megállóban, ahol még nincs, kerüljön legalább egy pad elhelyezésre.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó bizottság elnöke elmondta, a
város fenntartásra fordítható összeg harmadára csökkent az elmúlt öt év alatt. Ebbıl ki lehet számítani, hogy ez az összeg
milyen város fenntartási munkákra elegendı.
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Az elmúlt évi költségvetés lehetıséget biztosított arra, hogy a
egy -egy terület csapadékvízét elvezetı csatornarendszerét felújítsák, részben az önkormányzat, részben pedig a lakosok költségére. Az idei költségvetésben már a járda építésre, javításra
sem tudtak fedezetet biztosítani, a hiányzó összeget a bizottság
saját hatáskörben a városfenntartáshoz tartozó szakfeladatokból
szedte össze.
Kétségtelen, hogy ilyen szőkös költségvetési helyzetben sok feladatot nem tudnak felvállalni, de amennyire lehetséges megpróbálják a sürgısségi szempontokat érvényesíteni.
Véleménye szerint a város egyes területeit, valamint a lakossági
fegyelmezetlenségeitıl eltekintve a csapadékvíz elvezetı rendszerek nincsenek olyan kritikus helyzetben.
Kérte a tisztelt képviselıket járuljanak hozzá az elıterjesztésben szereplı összegek átcsoportosításához, mivel azok már meghaladták a bizottság hatáskörét.
Nagy Pál képviselı és mint a Gyomaszolg Kft. ügyvezetı igazgatója tájékoztatásként elmondta, az elmúlt hétvégi nagymennyiségő
esızéskor a Kft illetékes szakemberei körbejárták a várost, hogy
felmérjék a kritikus területeket.
Problémák azokon a helyeken jelentkeztek, ahol még nem volt lehetıség a csapadékvíz elvezetı rendszert felújítani, illetve
ott, ahol az ingatlan tulajdonosok az átereszeket nem takarították ki.
A Hangyáné képviselı asszony járdaépítéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondta, a munkák elvégzésének határideje szeptember 30, így azok még jó idıben elfognak készülni.
Nagy Istvánné a pénzügyi csoportvezetıje felhívta a tisztelt
képviselık figyelmét arra, miszerint a határozati javaslat szerint 1 millió forint kerülne átcsoportosításra a parkfenntartási
szakfeladatra. Ez azt jelenti, hogy további egy millió forint
hiányzik és nincs fedezete. A júliusban végzett parkosítási munkálatokra már csak részben van fedezet, tehát az év hátralévı
hónapjaiban nem lehet tudni, hogy mibıl lesz kifizetve a parkfenntartási munka.
Csorba Csaba jegyzı megkívánta jegyezni, hogy a településnek
azok a belvízelvezetı rendszerei mőködnek megfelelıen, amelyeknek a felújítására 1992-93-ban a képviselı-testület fedezetet
biztosított. A többi belvízelvezetı rendszer elszennyezıdött,
ezért nem mőködnek megfelelıen. Lényegében azért van jelentısége
annak, hogy a település belvízelvezetı rendszerei milyen állapotban vannak, mivel a Vízügyi Igazgatóság elırejelzései szinte
percre pontosan bekövetkeztek. Ennek lényege az volt, hogy az
esıs és szárazabb idıszakok mintegy 5 éves ciklusban váltják
egymást. Ez a ciklus most telik le, hiszen be is következett az,
hogy megindult egy fokozottabb esızés. Jelenleg ezt az esızést
még ez belvízelvezetı rendszer elbírja, mert nagy szárazság
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volt, azonban várható, hogy ha ez az esıs idıszak marad, akkor a
rendszer már nem tudja elnyelni a vizet és mőködésbeli problémák
fognak jelentkezni. A belvízvédekezésre elkülönített pénz nagyobb esızés esetén a legszükségesebb hibák kijavítására lesz
elegendı.
Errıl a szakfeladatról a továbbiakban nem lehet pénzt elvonni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra kérte a tisztelt képviselı-testületet, hogy az 1997. évi költségvetésben biztosítsák a
felújításból kimaradt öblözetek rekonstruálásához szükséges fedezetet.
Több hozzászólás vélemény nem lévén a polgármester felkérte a
képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
191/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
parkfenntartási szakfeladatra 1.000.000 Ftot átcsoportosít, 500.000 Ft-ot az állattenyésztési, 500.000 Ft-ot a vízkár-elhárítás
szakfeladatból.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy az 1996-os költségvetésben a tételeket vezesse át.
Határidı: azonnal
Vásártéri ltp. óvoda, bölcsıde elıtti leállósáv létesítése
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a Kisréti úti óvodának
a bölcsıde épületébe történı áthelyezésével lényegesen nagyobb
lesz a forgalom az épület elıtt, ezért igény merült fel arra,
hogy az oldalbejárat felıl az út és a járda között a gépkocsik
részére egy leállósávot létesítsenek, azért, hogy esıs idıben a
gépkocsiból kiszállva az oldalbejárat száraz lábbal megközelíthetı legyen.
Az elıterjesztést a Városfenntartó, valamint a Pénzügyi bizottságok megtárgyalták, javaslataikat a képviselı-testület elé terjesztették.
Felkérte az elıterjesztı Városfenntartó bizottság elnökét,
amennyiben van szóbeli kiegészíteni valója, úgy tegye meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök felkérte a tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslat A-C változata közül a B. változatot támogassák. A leállósáv 1997. évi megvalósítása az az évi
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költségvetési keret terhére reálisnak tartható. Az idei évi
költségvetésben a helyi közutak fenntartására sincs elegendı fedezet, nem hogy még plusz feladatot is felvállaljanak.
Czibulka György alpolgármester tájékoztatásként elkívánta mondani, hogy a mai nap folyamán került sor az óvoda mőszaki átadására, valamennyi szakhatóság hozzájárult az óvoda mőködtetéséhez.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a B. változat
szerinti megoldást támogatta. Kérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben azzal egyetértenek, úgy fogadják el.
A képviselı-testület a határozati javaslat B. változatát 14 igen
szavazattal, 2 ellen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
192/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Vásártéri ltp. óvoda, bölcsıde elıtti leállósáv létesítésére 1997. évi megvalósítással
az az évi költségvetési keret terhére
200.000 Ft-ot biztosít.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Fejlesztési elképzelések
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta az elıterjesztés jó néhány olyan pályázati lehetıség és fejlesztési elképzelést tartalmaz, amely nagyon fontos városunk számára, hiszen az Állami
Számvevıszéknek volt egy olyan megállapítása, hogy nem rendelkezünk elképzelésekkel, hosszabb távú programokkal, amelyek méltányolhatók lettek volna részükrıl.
Csorba Csaba jegyzı az írásos elıterjesztést az alábbiakkal kívánta kiegészíteni. A polgármesteri hivatalnak lényegében 1/2
hónapja maradt arra, hogy a pályázatokat elkészítse, szakhatóságokkal leegyeztesse és a képviselı-testület elé terjessze elfogadás céljából. Ezek a pályázati lehetıségek részeit képezik egy
fejlesztési koncepciónak, amelyet mindenképpen meg kell
tervezetetni, hiszen nem elég az elképzeléseket csak papírra levetni, azokat majdnem kiviteli szintő tervekkel alá kell támasztani.
A fejlesztési koncepciónak nem csak azért van nagy jelentısége a
városunk számára, mert annak hiányát az Állami Számvevıszék megkifogásolta, hanem amiatt is, mert ha ezeken a pályázatokon nem
is nyer a város, a készülıben lévı megyei fejlesztési koncepció-
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hoz érdemben csatlakozni
tudjunk.
Az itt megjelenı két pályázat, illetve a testületi anyagban szereplı egyéb pályázatok ezt a fejlesztési koncepciót körvonalazzák. Ezek csak részterületei és kiragadott területei a fejlesztési koncepciónak, amelyet a szakbizottságok megtárgyaltak és
elfogadtak.
Közvetlen a fejlesztési koncepcióval kapcsolatban két pályázat
kerülne benyújtásra. Egyik egy túra útvonal kialakítása a két
gát közötti területen, amelynek a jelentısége az, hogy a meglévı
értékeinket erre a túra útvonalra lehet felfőzni. Itt nem csak a
természeti értékeinkrıl van szó, hanem tájékoztató táblákkal,
irányító táblákkal lehet a kulturális értékeink felé is lehet
irányítani az ide látogatókat. Tudni kell azt, hogy 1997-ben
nagy valószínőséggel a két gát közötti területet országos védettségő területté nyilvánítják. A Körös-Maros Nemzeti Park a
túra útvonal létesítéséhez hozzájárult.
Mint köztudott, sajnos városunk és térsége nem szerepel a kiemelten fejlesztendı települések között, ezért a pályázatot csak
akkor lehet benyújtani, ha az elmaradott térségekhez csatlakozik
a benyújtandó pályázat. Ennek megfelelıen történt egyeztetés
Dévaványával, mivel az szerepel a kiemelten fejlesztendı települések között.
A pályázat fı célja a túra útvonal kialakítása , ezzel kapcsolatban egyetlen holtághoz kapcsolódóan nyújtana be a város pályázatot, még pedig a Kecsegési-holtág fix, beépített szivornya
kiépítésére. Ahhoz, hogy ez a túra útvonal megfelelıen tudjon
funkcionálni, szükséges a környezı holtágak rendbetétele, megfelelı víz és halminıség kialakítása.
A tervek tulajdonképpen a hét elején kerültek a hivatalhoz benyújtásra, illetve akkora pontosultak a számszaki adatok, így
ennek megfelelıen a határozati javaslatban szereplı adatokat néhány helyen módosítani szükséges.
Túra útvonalnál a bekerülési költség 3.311.000 Ft, pályázandó
összeg 2.318.000 Ft, saját erıs rész 700.000 Ft , a Körös-Maros
Természetvédelmi Igazgatóságtól át vett eszköz 293.000 Ft. Lényeges eltérés van még a Kecsegési-holtág szivornyarendszerében,
melyhez sikerült a szükséges szakhatósági engedély beszerezni és
tervet elkészíttetni, a megvalósítandó létesítmény bekerülési
költsége 10.000.000 Ft. Támogatásban elnyerendı összeg 7.000.000
Ft, saját erı 3.000.000 Ft. Amennyiben az önkormányzat nyer ezeken a pályázatokon, létre jön egy olyan rendszer, amely az ide
látogatóknak megfelelı szabadidı eltöltést biztosít.
A határozati javaslat esetleges elfogadása után vissza kíván
térni az általános fejlesztési elképzelésekre, hiszen ezzel kapcsolatban a tervezınek ki kell adni a megbízást, amely felfogja
ennek a koncepciónak a majdnem kiviteli szintő tervezési munkálataikat. Ezzel kapcsolatban a Termál Bel Kft-vel folytattak
tárgyalásokat, az árajánlatot a Kft megtette, az össz tervezési
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költséget 1.000.000 Ft-ban jelölte meg. A tervezési költség két
részletben történı kifizetésérıl lehetne szó, melynek elsı részét december 31-ig, míg a másik részét 1997. elsı negyedévében
kellene kifizetni.
Amennyiben ez a fejlesztési elképzelés elfogadásra kerül, abban
az esetben kétszíntő fejlesztési elképzelésekkel rendelkezik a
város. Lesz egy Általános Rendezési Terve és lesz egy fejlesztési koncepciója, amelyhez szükséges még közmővek vonatozásában a
fejlesztési koncepció kialakítása is, és így lesz egy dokumentált fejlesztési tervcsomagja a városnak.
Czibulka György alpolgármester a jegyzı úr által elmondottakhoz
annyit kívánt hozzáfőzni, miszerint az a természetfilm, amelynek
készítésérıl a fentiekben már szólt a polgármester úr, bizonyára
sokat fog segíteni a városnak abban, hogy a meglévı természeti
értékeinket "eladhassuk" , és az önkormányzatnak mindent meg
kell tenni annak érdekében, hogy valóban eladható legyen, hiszen
a város a természeti értékein keresztül az idegenforgalomból tud
plusz bevételhez jutni.
A maga részérıl mindenképpen elfogadásra javasolta az elıterjesztésben leírtakat.
Hanyecz Margit képviselı a maga részérıl elviekben támogatta az
olyan elképzeléseket, amelyek a város fejlıdését jelentik. De
akkor, amikor a csıdhelyzet fenyegeti a várost és kérdésessé válik, hogy az intézményeket tudjuk e finanszírozni, a kötelezı
feladatokat eltudjuk e látni akkor, hogy akarnak erre több millió forintot biztosítani.
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint ez nem jelentene akkora kiadást, amely a város költségvetését megrendítené.
Azt látni kell, ahhoz, hogy a város valamilyen szinten bekerüljön az országos idegenforgalomba, ezt az összeget rá kell szánni, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a pályázat szorosan kapcsolódik a közhasznú munkások foglalkoztatásához, ezen kívül az elképzelés megvalósulása esetén ez a lakosságnak fog közvetve pénzt jelenteni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint is szükséges,
hogy lépjünk a turisztika területén is. Számítása szerint 6 év
alatt megtérülı beruházásokról lenne szó, amelyeket a további
elképzeléseinkkel is szinkronba lehetne hozni. Gondol itt a turisztikai iroda létrehozására, a fürdı pályáztatására, valamint
a Kner Nyomda Rt -vel közösen megvalósítandó nyomdaipari kiállítás létrehozására.
Mindenképpen elismerést érdemel az, hogy a vízi turizmust, a
gyalogos, kerékpáros és lovagló turizmusra alapoznak, a gépjármővek kitiltásra kerülnek a Körös-partról, ezáltal védve a természeti értékeinket. Azon kívül, hogy ez az elképzelés a megvalósulása esetén munkalehetıséget teremt, illetve plusz bevételt
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hoz a vállalkozóknak, az oktatás területén is hasznot jelent,
mivel a falusi turizmus képzéssel elıbb-utóbb foglalkozni kell
az iskoláknak, ezen kívül a lótenyésztést is szorgalmazni kellene a városban.
Kérte a tisztelt képviselıket támogassák a pályázat benyújtását.
További vélemény, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban
nem hangzott el, ennek megfelelıen dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, hogy a beterjesztett határozati javaslatokat fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
193/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot
nyújt be a 108/1996./VII.16./ Korm. rendeletben
foglaltakra figyelemmel a Hármas-Körös jobb és
baloldali védıtöltésén, illetve hullámterén megvalósítandó túra-útvonal kialakítására az idegenforgalom fejlesztése céljából.
A beruházás összköltsége:
3.311.400
Ft
Ebbıl:
saját erı :
700.000 Ft
Egyéb támogatás :
293.400 Ft
Igényelt támogatás:
2.318.000 Ft
Határidı: 1996. szeptember 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
194/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 108/1996./VII.16./ Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel a Kecsegés-zugi holtág szivornya kiépítésére
holtág rekonstrukció céljából, valamint az
idegenforgalom fejlesztése érdekében.
A beruházás összköltsége: 10.000.300.- Ft.
Ebbıl: saját erı:
3.000.000.- Ft
igényelt támogatás: 7.000.000.- Ft
Határidı: 1996. szeptember 1.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
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A határozatok meghozatala után Csorba Csaba jegyzı az általános
fejlesztési koncepció tervezési megbízással kapcsolatos döntéshozatalra kérte fel a tisztelt képviselıket.
A fejlesztési koncepció két fordulóban készülne el. Az elsı forduló határideje 1996. szeptember 30., amikor is a fejlesztési
koncepció elkészülne, amely vissza kerülne a képviselı-testület
elé megvitatás, majd azt követıen végleges elfogadás céljából. A
kapott információk alapján jelenleg a megyében ilyen jellegő
idegenforgalmi fejlesztésekkel a Termál- Ber Tervezı és lebonyolító Kft foglalkozik. Jelenleg a Kft-tıl van a tervezésre vonatkozó árajánlatunk, amelyet a Polgármesteri Hivatal részérıl elfogadhatónak tartott, mivel lehetıvé tesz egy két részletben
történı fizetést.
A másik jelentısége, hogy a koncepció szeptember 30-ig elkészüljön az, hogy szeptember 28-án a június 29-i találkozzunk, hogy
találkozhassunk városi rendezvény folyatásaként, egy szők létszámban meghívást kaptak azok akik ezen a rendezvényen részt
vettek és valamilyen szinten segíteni tudnák városunkat.
Ezen a találkozón már szeretnénk a meghívottakkal ismertetni ezt
a fejlesztési koncepciót, illetve szándék van arra, hogy a helyi
vállalkozókkal is megismertessük.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a pályázatokat mindenképpen be kell nyújtani, a tervezési megbízást ki kell
adni, hiszen ha ezt nem tesszük, akkor attól a lehetıségtıl zárjuk el magunkat, hogy pénz kerüljön Gyomaendrıdre.
A téma lezárásaként dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket határozatban rögzítsék miszerint a képviselıtestület megbízza a Thermál-Ber Kft-t a középtávú idegenforgalmi
fejlesztési tanulmányterv elkészítésével. A tervezési díjat
800.000.- Ft + ÁFA-ban határozza meg. A tervezési díjat az önkormányzat két részletben fizeti ki. Az elsı részlet kifizetésének határideje 1996. szeptember 30., amikor is a tervezı a tanulmányterv vázlatát köteles átadni az önkormányzat részére. Az
összeg fedezetérıl a költségvetési rendelet módosítása során
dönt a testület.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
195/1996./VIII.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza a Thermál-Ber Kft-t a középtávú idegenforgalmi fejlesztési tanulmányterv elkészítésével.
A tervezési díjat 800.000 Ft + ÁFA összegben
határozza meg, melyet a testület két részletben egészít ki. Az elsı részlet fizetési
határideje 1996. szeptember 30.
A tanulmányterv elkészítési határideje: 1997. ja-
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nuár 31.
A Képviselı-testület az összeg fedezetérıl a késıbbiek során intézkedik.
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a
tervezıi szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1996. szeptember 30., ill. 1997.
január 31.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Turisztikai marketing iroda létrehozása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, ez az elıterjesztés
szorosan összefőgg az elızıvel, ezért mindenképpen arra kérte a
tisztelt képviselıket támogassák a turisztikai iroda létrehozását. Jelentıs volna a város életében, hiszen ha az jól fog mőködni elsısorban terhet venne le a hivatal válláról, másodsorban
e nélkül nehezen tudnánk bekerülni az országos idegenforgalomba.
Dávid István képviselı egyetértett az iroda létrehozásával,
azonban a javasolt helyiséget nem támogatta. A maga részérıl az
endrıdi Kirendeltség épületében javasolta az iroda elhelyezését.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a képviselı úr javaslatára elmondta, azért nem kerül az iroda az endrıdi részen elhelyezésre, mivel ott az önkormányzattól függetlenül, magánvállalkozásban indul egy idegenforgalmi iroda a volt Nagylányiskola épületében.
Tótka Sándor képviselı szép elképzelésnek tartotta ezeket a beruházásokat, azonban nem értette egyet azzal, hogy már a jövı
évi költségvetés terhére kötelezzük el magunkat.
Csorba Csaba jegyzı megkívánta jegyezni, ahhoz, hogy az iroda
létrejöhessen elsısorban az kell, hogy nyerjünk a pályázaton.
Azonban azt is látni kell, hogy ha elkészül a fejlesztési koncepció a különbözı víz és halgazdálkodási alapokra szintén lesz
lehetıségünk további pályázatokat benyújtani, amibıl a saját erı
tovább csökkenthetı, vagy biztosítható.
Több hozzászólás nem lévén dr. Frankó Károly polgármester kérte
a tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslatot a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
196/1996./VIII.29./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Turisztikai marketing iroda létrehozásához a pályázat benyújtását.
Határidı: 1996. szeptember 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
197/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a legkedvezıbb szervezeti formát keresse meg, mellyel
a mőködési kiadások a minimális összegre
csökkenthetık.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Pályáztatás folyékony hulladék szállítására
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után kérte a tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
pályázatot ír ki 1997. január 1-tıl a folyékony hulladék szállítására.
A képviselı-testület a pályázatot elnyerı vállalkozókat terhelı lakosságtól kiszállított folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítási díjához a mindenkori állami
támogatást biztosítja. / Jelenleg 95 Ft/m3 /
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a részletes pályázati kiírást
a szeptember havi testületi ülésre terjessze
a képviselı-testület elé.
Határidı: 1996. szeptember 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Vadásztársaságok területbérleti kérelme
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Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Czibulka György alpolgármester elmondta, a városban mőködı három
vadásztársaság Intézı bizottságai azzal a kéréssel fordultak a
tisztelt képviselı-testület felé, hogy az új vadászati törvénybıl következıen, az önkormányzat tulajdonában lévı földek vadászbérleti hasznosítás jogát adják át a vadásztársaságoknak,
illetve a Széchenyi Zsigmond vadásztársaság konkrétan azt kérte,
hogy a 30 ha alatti tulajdonú földek képviseletében a jegyzı úr
tegyen nyilatkozatot arról, hogy az illetı vadásztársaságoknak
juttatja vadászati jog hasznosítására.
Mint a Béke Vadásztársaság intézıbizottságának tagja a vadásztársaság által benyújtott kérelmet annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a vadászbérleti hasznosítás jogát az élı Körösfolyó környékén lévı holtágakra -amelyek szintén az önkormányzat
tulajdonában vannak -is terjessze ki az önkormányzat. Ezen kívül
arra kérte a tisztelt képviselıket, járuljanak hozzá, hogy a nevezett területekre a jegyzı úr megköthesse a bérleti szerzıdést
a vadásztársaságokkal.
Dr. Szendrei Éva az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke javasolta
a tisztelt képviselı-testületet, hogy a személyükben érintett
képviselıket zárja ki a napirend döntéshozatalából.
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket hozzák
meg döntésüket a képviselı asszony javaslatáról. Felhívta a
tisztelt képviselık figyelmét, hogy az Ötv. 15. § /1/ bekezdése
értelmében a képviselı kizárásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a kérelmet 7 fı igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl dr. Frankó Károly polgármester megállapította, hogy a képviselı-testület a képviselık kizárására vonatkozó javaslatot elvetette.
Csorba Csaba jegyzı az alpolgármester úr által elmondottakat
annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint jelen esetben nem a vadászterület kialakításáról van szó, hanem egy bérleti jogviszonyról. A vadászterültek az önkormányzattól függetlenül kerültek kialakításra, ezt nem tudja befolyásolni, mindössze annyit
tud tenni, hogy ezeket a területeket a meglévı, bejelentett és
mőködı vadásztársaságok részére bérbe adja.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, a vadászatról szóló törvény hatályba lépését követıen 1997. február 1tıl, a haszonbérleti szerzıdések megkötésekor a már haszonbérleti joggal rendelkezıknek elıbérleti joguk lesz. Ez azt jelenti,
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hogy ha az önkormányzat most haszonbérleti szerzıdést köt a vadásztársaságokkal, akkor az esetlegesen más jelentkezıket kizárja.
Czibulka György alpolgármester elmondta, a vadásztársaságoknak a
földtulajdonosok nyilatkozatával kell rendelkezni a FM Hivatal
felé, ahhoz, hogy érdemben tudjanak pályázni a vadászterületekre.
Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy mivel a tulajdonjog
nincs rendezve bizonyos földterületeken, ezért ezeknek a területeknek a vadászati jogát csak 1 évre tudja a jegyzı úr garantálni.
Kovács Kálmán képviselı elmondta, mivel mind a három vadásztársaság esetében önkormányzati tulajdonú földterületrıl is szó
van, azért kell a képviselı-testület hozzájárulásáról szóló határozat, amelyet a többi tulajdonosi nyilatkozattal együtt az FM
Hivatalhoz le kell adni a vadásztársaságoknak. A törvény rendelkezik arról is, hogy a földtulajdonos a vadászati jogot, csak
egy vadásztársaságnak adhatja oda, vagy oda adhatja másiknak, de
akkor határozatilag kell az elızı ajánlatát visszavonni. Bízik
abban, hogy az önkormányzat részérıl nem fog erre sor kerülni.
Az alpolgármester úr által említett 1 éves idıtartamnak nem sok
jelentısége van, mert amennyiben tulajdonosi változás lesz, az
úgy is a 30 ha alatti területek esetében fog bekövetkezni, azok
pedig a jegyzı úr hatáskörébe tartoznak. Éppen ezért a maga részérıl javasolta a törvényben meghatározott 10 évre megkötni a
haszonbérleti szerzıdéseket a helyileg mőködı vadásztársaságokkal.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint az önkormányzatnak sem mindegy, hogy egy vidéken mőködı vadásztársaságnak
adja az önkormányzati tulajdonú földterületek vadászati jogát
egy beígért magasabb haszonbérletért, vagy a már ismert és a területeken gazdálkodó, ott már beruházásokkal rendelkezı helyi
vadásztársaságokat részesíti elınyben.
R. Nagy János bizottsági elnök arra kérdezett rá, hogy a haszonbérletnek a mértékét ki határozza meg.
Czibulka György alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a
haszonbérlet mértékét az FM Hivatal állapítja meg a terület vadeltartó képességétıl függıen, amelynek mértéke 40-100 Ft lehet
ha-ként.
Dávid István képviselı véleménye szerint nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy azért az önkormányzatnak vannak kötelezettségei a helyi vadásztársaságokkal szemben.
A vita lezárásaként a polgármester úr kérte a tisztelt képvise-
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lıket, hogy a határozati javaslatot a beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város közigazgatási területén lévı önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati
tulajdonba kért mezıgazdasági területek vadászati jogát 1997. március hó 1. napjától
1998. február hó 28. napjáig haszonbérbe adja a helyi vadásztársaságok részére:
A Képviselı-testület a Földmővelésügyi Minisztérium Földmővelésügyi Hivatala által
kialakított vadászterületek közül a
-Béke Vadásztársaság - 10 és 17. számú területet,
-Körösmenti Vadásztársaság - 11. számú területet,
-Széchenyi Vadásztársaság - 18. számú területet.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerzıdést
kösse meg és errıl -különös tekintettel a
haszonbérleti díjra- 1996. október 31-ig tájékoztassa a Képviselı-testületet.
Határidı: 1996. október 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Gyomai Kner Nyomda Rt. kérelme
/nyomdaipari kiállítás létrehozásához épület biztosítása /
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Miután a témával kapcsolatban vélemény, hozzászólás nem hangzott
el, így a polgármester úr felkérte a tisztelt képviselıket a
döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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200/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
támogatja a Gyomai Kner Nyomda Rt-vel közösen megvalósítandó Nyomdaipari kiállítás
létrehozását.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szennyvízelvezetési ügye
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba jegyzı
úrnak.
Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, a szennyvízcsatorna rendszer közmőcsatorna rákötésének összköltsége 7.492.000
Ft, saját erı 2.248.000 Ft, a pályázandó összeg pedig 5.244.000
Ft.
Czibulka György alpolgármester elmondta, a szennyvízcsatorna
rendszer kiépítésével nem csak az iskolának, hanem annak a településrésznek a szennyvízelvezetését tudnák megoldani. Mivel az a
településrész annyira körül van véve vizekkel, mindenképpen
szükséges a szennyvízelvezetést megoldani, mert a szennyvíz szivárgó része elıbb-utóbb vagy a holtágba, vagy az élı Körösfolyóba kerülne.
Javasolta a tisztelt képviselıknek támogassák a pályázat benyújtását.
Tótka Sándor képviselı a maga részérıl soknak tartotta a beruházás költségét, valamint az önkormányzatra esı saját erı összegét, amit a jövı évi költségvetés terhére kellene biztosítani.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint azt az alpolgármester úr is
említette jelen esetben nem önmagáról az iskoláról, hanem egy
térségrıl van szó, amelynek a szennyvízelvezetését is ez a gerincvezeték fogja megoldani, ezért is ilyen magas a beruházás
költsége.
Czibulka György alpolgármester az elhangzottakat annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a Rózsahegyi Kálmán Általános iskolának napi 3000 Ft-ba kerül a szennyvíz szippantása, amely éves
szinten számolva 600.000 Ft-ot jelent. 10 év alatt ez az összeg
6 millió forint a jelenlegi árak mellett, és akkor még csak az
iskola szennyvízszippantása van megoldva.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl a pályázat benyújtásának támogatását javasolta a tisztelt képviselıknek.
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Dr. Frankó Károly polgármester maximálisan támogatta az elıtte
felszólaló képviselık azon véleményét, miszerint a pályázatot be
kell nyújtani, melynek elnyerése esetén a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és térségének végleges szennyvízelvezetését oldanák meg.
Kérte a tisztelt képviselıket, hogy a beterjesztett határozati
javaslat 1. változatát támogassák.
A képviselı-testület a határozati javaslat 1. változatát egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 16 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a 108/1996./VII.16./ Korm.
rendeletben foglaltakra figyelemmel a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szennyvízelvezetı rendszerének szennyvízelvezetésének
csatorna hálózatba történı rákötése céljából.
Beruház összköltsége:
7.492.000.- Ft
Ebbıl:
saját erı:
2.248.000.- Ft
igényelt támogatás: 5.244.000.- Ft
Határidı: 1996. szeptember 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Református Egyház ingatlancsere ügye
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta a Pénzügyi bizottság által megtárgyalt és beterjesztett elıterjesztést.
Nagy Pál képviselı azután érdeklıdött, hogy az ingatlanforgalmi
szakértıi véleményben a beruházások forgalmi értékének vizsgálatában szereplı összeget hogyan kell értelmezni.
Gyuricza Máté csoportvezetı a képviselı úr érdeklıdésére elmondta, lényegében a kártalanításnál az önkormányzat ezt az összeget
kapta volna meg.
Több hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem hangzott
el, így a polgármester úr felkérte a képviselı-testületet a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az
alábbi döntést hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd, Fı u. 167. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanát elcseréli a Gyomaendrıdi Református Egyház részére tulajdonjogi átadásra kerülı Gyomaendrıd,
Rákóczi u. 19. szám alatti ingatlanára.
Az ingatlanok forgalmi értéke után a
Gyomaendrıdi Református Egyház javára megállapított 1.820.000.-Ft azaz Egymilliónyolcszázhúszezer 00/100 forint értékkülönbözetet az önkormányzat a Lelkészi Hivatal
által a Magyar Államtól igényelt, az önkormányzat által megelılegezett 10 millió forint kártérítési összeg elszámolásával egy
idıben egyenlíti ki az egyház részére.
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz,
hogy az ingatlan átadásával egy idıben a tulajdoni jog változás bejegyzésre kerüljön.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert a csere szerzıdés megkötésére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Polgári Védelmi Bázis épületének tulajdonjogi rendezése
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta a Pénzügyi bizottság által megtárgyalt és beterjesztett határozati javaslatot, felkérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jelenleg nem tartja aktuálisnak a
gyomaendrıdi 1100/1 hrsz-ú 2543 m2 területő
Polgári Védelmi Bázis ingatlan megvásárlását
Békés Megye Képviselı-testülete által megjelölt 6 millió forintos vételár mellett.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Poharelec László területcsere iránti kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselı-testület 16 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Poharelec László Gyomaendrıd, Mikszáth u.
36. szám alatti lakos 3410-3411 és 3412
hrsz-ú ingatlanokat érintı csereajánlatát
elfogadja, miszerint Poharelec László tulajdonába kerülne a 3412 hrsz-ú ingatlan 1/2
része, s az önkormányzat tulajdonába pedig a
3410-3411 hrsz-ú ingatlanokból az út által
igénybe vett terület.
A csereszerzıdés létrejöttének feltétele a 34103411 és 3412 hrsz-ú ingatlanok közti értékkülönbözet, vagyis 98.000 Ft vevı általi megfizetése
egy összegben és készpénzben.
Határidı: 1996. szeptember 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Czikkely Attila ingatlan vásárlási ügye
Dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Csorba Csaba jegyzı
úrnak.
Csorba Csaba jegyzı azzal a kéréssel fordult a tisztelt képviselık felé, miszerint a fent nevezett ingatlan vásárlási kérelmével kapcsolatban több felmerült kérdés tisztázása válik szükségessé, ezért kéri, hogy a napirendrıl való döntéshozatalt napolják el a képviselı-testület szeptember havi
ülésére.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket
döntsenek az elıterjesztésrıl való döntéshozatal elnapolásáról.
A képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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Czikkely Attila ingatlan vásárlási ügyérıl
szóló elıterjesztésrıl a döntéshozatalt elnapolja a képviselı-testület soron következı
ülésére.
Határidı: 1996. szeptember 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
5159/8 hrsz-ú ingatlan-jelenleg mészoltó telep értékesítési ügye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket a
bejelentés tudomásul vételére.
A képviselı-testület az 5159/8 hrsz-ú ingatlan - jelenleg mészoltó telep értékesítési ügyével kapcsolatos bejelentést tudomásul vette.
/ Balázs Imre és Tótka Sándor képviselık elhagyták az ülés termet, a jelenlévı képviselık száma 14 fı. /
Ezt követıen napirenden kívül szót kért dr. Gedei Margit a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója.
Dr. Gedei Margit megköszönte a felszólalás lehetıségét majd elmondta, az egészségügyi intézmény ez év májusában pályázatot
nyújtott be a Területfejlesztési Tanácshoz az 1997. január 1-tıl
megszőnı városi szülıotthon átalakítására. A pályázatban az igényelt támogatás összeg 25 millió forint volt, ezzel szemben az
elnyert összeg csak 15 millió forint, amely összegbıl az épület
átalakítását nem tudják megoldani. A hiányzó 10 millió forintra
szeretnének ismételt pályázatot benyújtani, amelyhez szükséges
csatolni a képviselı-testület hozzájárulását arról, miszerint a
pályázati összeg elnyerése esetén a megítélt támogatás vonatkozásában hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló szülı otthon épületére az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez.
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásának határideje szeptember 1., ezért kérte a tisztelt képviselıket, hogy a kérelmérıl dönteni szíveskedjenek.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta az
igazgató nı kérelmét, javasolta a képviselıknek határozatban
rögzíteni, miszerint a képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy
a Városi Egészségügyi Intézmény a 107/1996./VII.16./Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján pályázatot nyújtson be munkahelyteremtéssel járó humán infrastruktúra fejlesztésre az 1997.
január 1-tıl megszőnı szülıotthon átalakítása vonatkozásában.
A képviselı-testület a pályázat elnyerése esetén a beruházás
költségének 20 %-át, azaz 5 millió forintot saját erıként biztosít.
A képviselı-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a pályázati
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összeg elnyerése esetén a megítélt támogatás vonatkozásában az
önkormányzat tulajdonában álló gyomaendrıdi 1580 hrsz-ú, természetben Gyomaendrıd, Hısök útja 57. szám alatti ingatlanra az
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön.
A képviselı-testület a polgármester úr javaslatát 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Egészségügyi
Intézmény a 107/1996./VII.16./Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján pályázatot
nyújtson be munkahelyteremtéssel járó humán
infrastruktúra fejlesztésre az 1997. január
1-tıl megszőnı szülıotthon átalakítása vonatkozásában.
A képviselı-testület a pályázat elnyerése esetén a beruházás költségének 20 %-át,
azaz 5 millió forintot saját erıként biztosít.
A képviselı-testület hozzájárul továbbá
ahhoz, hogy a pályázati összeg elnyerése
esetén a megítélt támogatás vonatkozásában
az önkormányzat tulajdonában álló
gyomaendrıdi 1580 hrsz-ú, természetben
Gyomaendrıd, Hısök útja 57. szám alatti ingatlanra az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön 7.500.000 Ft erejéig.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog szerzıdés megkötésére.
Határidı: azonnal
A középiskolák helyzetének vizsgálata a 65/1996./III.26./Kt.
számú határozat alapján
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés ismertetéseként
elmondta, a képviselı-testület márciusban hozott határozata
alapján a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi ügyekkel
foglalkozó bizottság beterjesztette a középiskolák helyzetének
vizsgálatáról szóló elıterjesztést, amely egy igen jól elıkészített, részletekre kiterjedı anyagnak tekinthetı, és amelybıl
alapvetıen már nem nehéz a képviselı-testületnek véleményt formálni, döntést hozni.
Azt látni kell, hogy abból a 47 millió forintból, amelyet a város a normatíván felül költ az iskolákra, mintegy 5,7 millió fo-
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rintba kerül a városban mőködı három középiskola. Véleménye szerint a jövıben az már nem lehet téma, hogy a középiskolák a városhoz, vagy a megyéhez tartozzanak e, mivel ez az összeg a
költségvetésünknek mindössze 1 %-át teszi ki, tehát nem ettıl
fog a város költségvetése megrendülni. De ettıl függetlenül a
város középiskoláinak helyzete szervesen összefügg a városban
élı gyermekek jövıjével, hogy a kevésbé tehetıs szülı melyik középiskolában tudja a gyermekét taníttatni, éppen ezért nagy jelentısége van annak, hogy a képviselı-testület milyen döntést
hoz a középiskolák jövıjét illetıen.
Kérte a képviselıket mondják el a napirenddel kapcsolatos véleményeiket.
/ Tótka Sándor képviselı visszaérkezett a jelenlévı képviselık
száma 15 fı. /
Czibulka György alpolgármester a maga részérıl is egyetértett
azzal, hogy egy igényesen mindenre kiterjedı, szemléletes elıterjesztés került a képviselı-testület elé beterjesztésre. Kérte
a tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslat 1. pontját
fogadják el.
A város arculatát az is meghatározza, hogy milyen középiskolái
vannak és azok hogyan mőködnek. Sajnálatosnak tartotta, hogy az
önkormányzat csak ilyen kevés támogatást tud nyújtani a középiskolákra.
R. Nagy János a Kulturális bizottság elnöke és mint a 617. sz.
Ipari Szakmunkásképzı iskola igazgatója hozzászólásában elmondta, a maga részérıl azért tartotta jónak az elıterjesztést, mert
visszamenıleg jól feltárja a középiskolák helyzetét finanszírozási, normatíva és a vállalt kötelezettségek szempontjából. A
táblázatokból egyértelmően kitőnik, hogy valójában a középiskolák az elızı évek átlagában normatíván voltak finanszírozva.
A szakképzés általános helyzetével kapcsolatban ismertette a
tisztelt képviselıkkel Benedek István államtitkár úr nyilatkozatát, amely az iskola igazgatók országos fórumán hangzott el.
" Amikor a finanszírozásról beszélünk elıszır is abból a piacgazdasági törvénybıl kell kiindulunk, amely kimondja a szerkezetre, a tartalomra az érdekekre elsısorban a finanszírozással
lehet hatni. A jelenlegi finanszírozás politika azonban nem éppen szakképzés barát. A normatív támogatás csupán a béreket fedezi. A fejlesztés a gyakorlati helyek színvonalának emelése, az
oktatástechnika korszerősítése komoly összegeket kíván. Amikor
ezt középpontba helyezve vizsgáljuk el kell ismernünk a többcsatornás rendszerben megbomlott az az arány, amely eddig jellemezte az állapotokat. "
Lényegében itt egy országosan elismert szakközépiskolai helyzetkép került felvázolásra, amelyet az önkormányzat finanszírozási
eszközökkel a helyzetébıl adódóan, vagy tovább ronthat, vagy valamelyest javíthat. A jelenlegi közoktatási törvény rendelkezése
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szerint a finanszírozás szempontjából az adott évet megelızı év
össz támogatásának a 80 %-át kell adni legalább az iskoláknak,
ez az össz kiadások 64 %-át jelenti. A normatív támogatás pedig
nem lehet kevesebb az elmúlt évi támogatásnál. Ezzel a létszám
csökkenésbıl adódó ingadozást, illetve normatíva csökkenést
akarják kiküszöbölni.
Az elıterjesztésben mind három középiskola nyilatkozott arról,
hogy mennyire tud, illetve nem tud kijönni a normatívából. A Mezıgazdasági iskola nehezen tud kijönni a normatívából, valószínő
azért mert esetükben bevétel elvonás is történik. Az Ipari iskola és a Gimnázium a normatívából már ebben az évben sem tudott
kijönni, nyilván ezért volt bizonyos megszorító intézkedésekre
szükség. Jó lett volna, ha a képviselı-testületet tájékoztatást
kapott volna arról, hogy milyen megszorító intézkedések történtek az egyes középiskoláknál. Erre azért is szükség lett volna,
mivel a jelenlegi közoktatási törvény elıírja a kötelezıen ellátandó feladatoknak az óraszámát és azon felül kiegészítı óraszámokat határoz meg, amelyeket alapszolgáltatásként kell figyelembe venni és erre pénzösszeget kellene a fenntartónak biztosítani. Jelen pillanatban ezekre az óraszámokra a megfelelı keret
nincs biztosítva, ezért nincs a szakközépiskolákban megfelelı
mértékő korrepetálás, képességfejlesztés, diák sport, egyéb
plusz óra.
Amikor a képviselı-testület majd dönteni fog ezekrıl a kérdésekrıl, és a majdani finanszírozásról, kéri, hogy az általa elmondottakat vegyék figyelembe.
Az állami normatív támogatás valójában csak a bérekre elég. A
személyi juttatások és a dologi kiadások változását szemléltetı
diagrammból is jól látható, hogy a bér kiadások folyamatos növekednek. Igaz ez a gimnázium tekintetében, azonban a két szakképzı iskola tekintetében a dologi kiadások csökkenése látható. Ez
vagy azért van mert évekre visszanézve jól elengedett volt a két
szakképzı intézmény, vagy pedig azért mert a mőködési kiadások
csökkentésével, szinten tartásával, mivel a bért kötelezı kifizetni ennek következtében a dologi kiadások csökkenése a jellemzı, amelyben jelentıs szerepet játszanának a fejlesztések. Ma
csak akkor tud versenyképes lenni egy szakképzı intézmény, ha
napról, napra fejleszteni tud. Ha a számítástechnikára gondolunk, az egy igen komoly összeget jelent, bízik abban, hogy jövıre a kormányzat erre központi támogatást fog nyújtani. Ezt ma
még saját erıbıl kell finanszírozni a szakképzési alap terhére.
A beterjesztett határozati javaslatokkal kapcsolatban elmondta,
a Kulturális bizottságnak volt egy olyan javaslata, miszerint ha
az önkormányzat a normatíván finanszírozza a szakközépiskolákat,
mit ahogy ez a Mezıgazdasági iskola esetében történt, ebben az
esetben az iskolák bevételei ne kerüljenek elvonásra.
Ezek a bevételek lennének alkalmasak a különbözı fejlesztésekre.
Ez a döntés esélyegyenlıtlenséget fog teremteni, hiszen köztudott, hogy a szakközépiskolák bevételei, illetve lehetıségei nem
azonosak.

320

Érdekesnek tartott az F kategória és a normatív támogatás közötti összehasonlítását. Valójában az állami normatíva nem veszi
figyelembe az adható F kategóriákat, ezért kéri a bizottság,
hogy az önkormányzat biztosítsa az középiskolái részére az F kategóriába sorolt pedagógusok bérkülönbözetét.
A határozati javaslat 4. pontja kimondja, hogy a közoktatási
koncepció kidolgozása közben bizonyos racionalizálási szempontok
alapján a középiskolákat át kell szervezni. Úgy gondolta, hogy
ennél a pontnál egy kettıs határozat fog születni, hiszen a pedagógiai programok kidolgozását mindenképpen egy közoktatási
koncepció fogja meghatározni, és azt, hogy itt milyen szempontok
fognak érvényesülni az egy adott elemzésnek a következménye lesz
majd. A maga részérıl egy kicsit elhamarkodottnak tartotta, hogy
a racionalizálás szempontjai alapján a középiskolák átszervezését mondja ki a testület. Nyilván való, hogy vannak racionalizálási lehetıségek, hiszen a dévaványai kihelyezett tagozatot meg
lehet szüntetni és az ott lévı osztályokat átlehet helyezni
Gyomára, ezáltal megnıne a nappali oktatásnak a létszáma.
Dr. Kovács Béla képviselı, oktatási tanácsnok és mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója hozzászólásában elıszır is megköszönte
az elıterjesztıknek, hogy ilyen közérthetıen, mindenki számára
áttekinthetıen vázolták fel a három középiskola helyzetét.
Az új közoktatási törvény markánsabb jogokat biztosít az önkormányzat, mint fenntartó számára, ebbıl következıen meg kell,
hogy nézze, hogy az általános és középiskolák esetében mire adja
a támogatást, amit adott esetben számon is kérhet. Tehát a NAT
bevezetését megelızıen az önkormányzatnak újólag át kell gondolni, a város közoktatási koncepcióját.
Mint azt az elıtte felszólaló R. Nagy János képviselı is kifogásolta, valóban szükség lett volna arra, hogy a képviselıtestület tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen megszorító intézkedések bevezetésére került sor az egyes szakközépiskoláknál,
ezért, hogy a rájuk mért pénzbıl ki tudjanak jönni. A megszorító
intézkedések között elsıként a kiegészítı óraszámok kerültek
megszüntetésre- ami miatt mondhatnánk, hogy a középiskolát törvénytelenül mőködnek- amelyet a közoktatási törvény szerint
alapszolgálatásként kell figyelembe venni és az ehhez szükséges
pénzt a fenntartónak kellene biztosítani, erre azonban jelenleg
nincs lehetısége.
Egyetértett a polgármester úr azon nyilatkozatával, hogy az önkormányzat költségvetésén belül nem nagy %-ot tesz ki a középiskolák támogatására adott összeg, kérte a tisztelt képviselıket,
hogy a jövı évi költségvetés úgy kerüljön beállításra, hogy biztosítani tudják a középiskolák szabályos mőködését.
Dávid István képviselı úgy vélte, néha azért még is csak jó lenne, ha az általunk is megválasztott országgyőlési képviselı jelen lenne egy- két képviselı-testületi ülésen és hallaná, hogy
milyen problémákkal küszködik az önkormányzat.
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Dr. Frankó Károly polgármester egyetértett a Dávid képviselı úr
véleményével. Az elmúlt 1/2 év alatt semmilyen városi rendezvényen nem vett részt az országgyőlési képviselınk minden egyes
meghívásunk ellenére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a beterjesztett határozati javaslatokkal kapcsolatban elmondta, a javaslat 1. pontjával
egyetértett, elfogadja a középiskolák helyzetérıl készült jelentést. A 2. pontban megfogalmazottakkal kapcsolatban úgy érezte,
hogy elég súlyos kijelentés lenne a testülettıl, ha azt a beterjesztés szerint elfogadná, ugyan is annak már súlyos költségvetési következményei lennének. Úgy gondolta, hogy ennek eldöntése
csak a jövı évi költségvetés pozíciójának ismeretében lenne lehetséges. A 3. pontban az F kategóriába sorolt pedagógusok bérkülönbözetének biztosítását kérnék önkormányzati támogatás formájában. Ezt az intézményeknek eddig is biztosítaniuk kellett.
A 4. pontban leírtakat a beterjesztés szerint elfogadhatónak
tartotta.
Összességében, úgy érezte, hogy a 2. és 3. pontban megfogalmazottak nagyon súlyos kötelezettségeket róna a képviselıtestületre, éppen ezért a határozati javaslat ezen két pontját a
maga részérıl nem tartotta elfogadhatónak.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta, hogy az
önkormányzati törvény értelmében az intézményektıl a saját bevétel nem vonható el, így a határozati javaslat 2. pontjának ezen
szakasza ebbıl a szempontból felesleges. A normatívát azonban
nem kötelezı az önkormányzat részérıl átadni az iskolának.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl az elmúlt ciklusban mőködött képviselı-testület legnagyobb hibájának tartotta,
az F kategória ilyen szintő megemelését. Az akkori döntés az elmúlt két év alatt 40 millió forintot jelentett. Nagyon sok városfejlesztési feladatot tudott volna a testület megvalósítani
ebbıl a pénzbıl. Ennek ellenére a mai napig egyetlen pedagógusnak sem jutott eszébe megköszönni a képviselı-testületnek ezt a
nagyvonalú döntését. Ha ezt párhuzamba állítjuk a város pénzügyi
helyzetével nem csak a hitelek, hanem az ilyen jellegő gesztusaink miatt is vagyunk ilyen helyzetben és ezért van az, hogy a
városfejlesztése két év óta szinte semmit nem haladt elıre. A
döntés során gondolnunk kellene arra, hogy a választópolgárok
jogosan elvárnák azt is, hogy legyenek jó utak, járdák stb. a
városban.
Hanyecz Margit képviselı véleménye szerint a képviselıtestületnek már korábban felkellett volna mérni a lehetıségeit
és azon a körön belül kellett volna mozognia, hiszen az sem megengedhetı, hogy évekig egy járdát, utat egyebet ne tudjunk építeni. Ha már ezt korábban nem tettük meg, akkor most kell eldön-
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teni, hogy melyek azok a feladatok amiket eltud látni az önkormányzat és melyek azok amiket nem, az évek óta mindinkább szőkülı költségvetésbıl.
Halászné dr. Balog Erzsébet a Reprezentatív Szakszervezet elnöke
hozzászólásában elsıként mint pedagógus megköszönte, hogy annak
idején az akkori képviselı-testület lehetıvé tette a pedagógusok
számára az F kategóriát. Az F kategória nagyon sok alkalommal
gerjesztett már vitát a mostani képviselı-testület körében, azt
azonban még soha sem kérdezte meg senki, hogy anyagilag mit is
jelent ez pedagógusoknak. Egy 37 éves munkaviszonyban álló pedagógusnak, ha az F kategóriába került 34.4000 Ft a Bruttó fizetése, illetve ha munkaviszonya alatt még egyéb továbbképzést is
elvégzett akkor ez az összeg 42.000 Ft-ra emelkedett. A maga részérıl úgy érezte, hogy egy ekkora összeg nem jelenthet akkora
felmagasztalást ennyi éves munkaviszony után.
A következıkben az alábbiakat mondta, tudomása szerint egy szakbizottság által beterjesztett javaslat csak akkor válik határozattá, ha azt a képviselı-testület elfogadja. Márciusban a Kulturális bizottság felülvizsgálta a két általános iskola 1996/97
évre tervezett csoportszámok és pedagóguslétszám alakulását,
majd az alábbi határozati javaslatot fogalmazta meg a képviselıtestület felé. Az önkormányzat általános iskoláiban az 1996/97es tanévben az indítandó csoportok évfolyamonkénti átlaga nem
lehet kisebb, mint a hatályos Közoktatási törvényben évfolyamokra meghatározott átlaglétszám. Ezen kívül az is elhangzott a bizottság ülésén, hogy ez a javaslat csak a Közoktatásról szóló
törvény módosítása után fog képviselı-testület elé kerülni. Mivel a törvény módosítást június 26-án fogadta el az országgyőlés, ezért a bizottság által tett javaslatban foglaltak semmiképpen nem kötelezı érvényőek a két iskolára vonatkozóan, mivel
arról még nem hozott döntést a képviselı-testület. A maga részérıl arra kérte a tisztelt képviselıket, hogy ne fogadják el a
Kulturális bizottság fentiekben említett határozati javaslatát,
ugyanis ha ez a javaslat elfogadásra kerül, abban az esetben az
általános iskolás gyerekeket 2-3 évenként állandóan vándorolni
fognak az osztályok között, mert az átlaglétszám állandóan emelkedik. Hiába indít az iskola elsı osztályt maximum 25 fı létszámmal, az már 6. osztályra már úgy is 25 fı alá fog menni, és
akkor már csoportokat kell összevonni. Ezzel szemben a 6 osztályos gimnáziumba most 25 fı az átlaglétszám, de kérdezi, hogy
lesz ebbıl két év múlva 32 fı, mert abban a korban már 32 fı
lesz az átlaglétszám. A módosított közoktatási törvény lehetıséget ad arra, hogy az átlaglétszámot ne vegyék figyelembe, éppen
ezért ismételten kérte a képviselı-testületet, hogy ne fogadják
el a szakbizottság azon javaslatát, hogy csak átlaglétszámmal
lehessen osztályokat indítani az általános iskolában.
Csorba Csaba jegyzı reagálva a Reprezentatív Szakszervezet elnö-
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kének kérésére elmondta, a a képviselı-testület a május 23-i
ülésén döntött a Kulturális bizottság javaslatáról, amelyben nem
a csoportbontás, hanem az átlaglétszám került elfogadásra.
Halászné dr. Balog Erzsébet arra kérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben lehetıség van rá, úgy bírálják felül az átlaglétszámmal kapcsolatban hozott döntésüket.
Csorba Csaba jegyzı a maga részérıl teljesen értelmetlennek tartotta az F kategóriáról ismételt vitát nyitni, mivel ez már az
érvényes munkaszerzıdésekbe beszabályozásra kerületek, kinevezésekben szerepelnek, ezt már visszavonni nem lehet. Kérte a tisztelt testületet térjenek vissza a középiskolák helyzetének vizsgálatára.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó fontosnak tartotta elmondani,
hogy mivel a módosított közoktatási törvényben lényegesen nem
változtak a csoport átlaglétszámok és a maximális létszámok,
ezért a testületi határozatot nem lehet a törvénymódosítás miatt
érvénytelennek tekinteni, hiszen abban nem mondta ki a testület,
hogy az általános iskolák hány osztályt indítsanak, csupán annyi
kitételt tett, hogy az indítandó csoportok évfolyamonkénti átlaga nem lehet kisebb, mint a Közoktatási törvényben évfolyamokra
meghatározott átlaglétszám. Ezen belül az intézményvezetı hatásköre, hogy a csoportokat hogyan alakítja ki és az İ felelıssége,
hogy az adott gazdasági évre rendelkezésre álló pénzbıl hogyan
tud gazdálkodni.
Ha az intézményvezetı úgy látja, hogy a csoportbontást meg kell
csinálni és az adott évfolyamban kevesebb csoportot indít- betartva a törvényben meghatározott létszámot -, akkor nem járt el
törvénysértıen. Ezen intézkedésének megtételét nem kell 30 nappal elıbb közölnie a szülıkkel, mivel a végsı létszámot csak a
javítóvizsgák lezárása után tudja kialakítani.
R. Nagy János bizottsági elnök annyiban kívánta kiegészíteni az
elhangzottakat, miszerint a május 23-i döntéssel egy alapelvet
kívánt lefektetni a testület. Ez azért érdekes, mert a jelenlegi
csoportlétszám vizsgálatkor ugyan ehhez az alapelvhez tartotta
magát a szakbizottság, hiszen ott is vannak kis és nagy létszámú
csoportok, és ezért javasolta a bizottság a kis létszámú csoportok indítását pl. a Zene Iskolában, mert a csoportok száma elérte az átlaglétszámot.
Nyilván való, hogy a középiskolák is azért hajtottak végre csoportösszevonásokat, hogy ehhez az átlaglétszámhoz valamennyire
közelítsenek. Amennyiben ez nincs meg, úgy a képviselı-testület
felelısséggel élhet az intézményvezetı felé.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök óva intette a tisztelt testületet attól, hogy nem teljesíthetı kötelezettséget vállaljon fel a
döntéshozatal során.
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Csorba Csaba jegyzı a beterjesztett határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, a 2-4 pontok szorosan összefüggnek egymással, ugyanis a szakbizottságok egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szerkezetben a három szakközépiskola nem finanszírozható. Egyrészt azért mert igazságtalan lenne a Mezıgazdasági Szakközépiskolával szemben, mivel az abszolút alul finanszírozott,
ezzel szemben a másik két szakközépiskola valamilyen szinten
normatíva felett finanszírozott.
A határozati javaslat 4. pontjával mindez úgy függ össze, hogy a
képviselı-testületnek el kell döntenie, hogy a jelenlegi finanszírozási formát folytatja, vagy felvállalja azt a döntést, hogy
a középiskolák számát csökkenti.
A képviselı-testület mostani döntése szorosan kapcsolódik ahhoz
az oktatási koncepcióhoz, amiben a testületnek ki kell alakítani, és el kell dönteni, hogy mit és milyen szakmákat és ezen belül milyen más oktatási formát kíván finanszírozni.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket
térjenek rá a döntéshozatalra. Javasolta, hogy a beterjesztett
határozati javaslat egyes pontjairól külön-külön szavazzanak.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl csak a határozati javaslat 1 pontját javasolta elfogadásra. A 2-4 pontról ne
döntsön a testület.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok egyetértett a Valach képviselı véleményével, hiszen a jövı évi költségvetés készítése során a 2-4 pontban foglaltak úgy is elı fognak kerülni.
Csorba Csaba jegyzı nem értett egyet a képviselı urak véleményével. A képviselı-testület mostani döntése a jövı évi költségvetésre irányul elı, hiszen a 1997. évi költségvetési évben az
1996-ban meghatározott szempontok szerint kell finanszírozni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint a jövı évi
költségvetés készítéséig részletesebben elıkészíthetı az intézmények esetleges összevonása és a finanszírozási lehetısége. Elhamarkodottnak tartaná a döntést akár a finanszírozásról, akár
az összevonásról. Elegendı idı áll rendelkezésre ahhoz, hogy
ezek megfelelıen kidolgozásra kerüljenek.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként az alábbi javaslatot tette.
A beterjesztett határozati javaslat 1. pontját javasolta elfogadásra, a 4. pontot pedig az alábbi kiegészítéssel javasolta elfogadni: a képviselı-testület három középiskolát a késıbbiekben
nem tud mőködtetni, ezért a közoktatás politikai koncepcióban
kidolgozott racionalizálás szempontjai alapján a középiskolákat
átszervezi, ezen belül 1996. október 31. napjáig a Kulturális
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Bizottság tegyen javaslatot a középiskolák esetleges összevonására.
A beterjesztett határozati javaslat 2-3. pontját pedig a testület vegye le napirendrıl.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/1996./VIII.29./KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a középiskolák helyzetérıl készült elıterjesztést elfogadja.
A Képviselı-testület három középiskolát
hosszú távon nem tud mőködtetni, ezért a
közoktatás-politikai koncepcióban kidolgozott racionalizálás szempontjai alapján a
középiskolákat szükségesnek látja átszervezi. Ezen belül a Képviselı-testület megbízza
a Kulturális, Oktatási, Sport és Kisebbségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottságot, tegyen javaslatot a középiskolák esetleges összevonására.
A Képviselı-testület a középiskolák normatív finanszírozására, illetve a pedagógusok F kategóriába sorolásával kapcsolatos javaslatokat leveszi
napirendrıl.
Határidı: 1996. október 31., illetve 1996.
dec. 31.
Felelıs : R. Nagy János bizottsági elnök
Dr. Kovács Béla oktatási tanácsnok
A középiskolák 1996/97-es tanévben indítandó csoportszámainak
engedélyezése
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta az elıterjesztést.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök arra kérdezette rá, hogy a kereskedelmi szakközépiskola miért nem tudott új osztályt indítani.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok és mint a Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatója a kérdésre válaszolva elmondta, mivel a kereskedelmi képzésre jelentkezık száma
22 fı volt, ebbıl 17 fı jelölte meg elsı szándékon ezt az iskolát, míg a fennmaradó 5 fı második, vagy harmadik helyen, így
mivel szakközépiskolai osztályt 30 fı alatt nem lehet indítani,
nem indult kereskedelmi képzésnél I. osztály.
V. c. osztályként az intézmény beindította a kereskedelmi tech-
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nikusi képzést az elızı évben a kereskedelmi szakközépiskolában
érettségizett gyerekekkel. Ez a képzés jelenleg egy évre szól, a
következı éveket a testület majdani döntése fogja meghatározni.
R. Nagy János bizottsági elnök és mint a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı iskola igazgatója a beterjesztett határozati javaslat
b. pontját annyiban kívánta kiegészíteni, miszerint a 2. A szakmunkás osztály 46 fıre került betervezésre, azonban a javítóvizsgák lezárása után az osztály létszáma 39 fı-re változott, és
ehhez jön még 4 fı érettségizett tanuló. Ez azt jelenti, hogy a
közismereti oktatásban 39 fı fog részt venni, ez lesz a tényleges osztálylétszám. A fennmaradó 4 fı érettségizett tanuló a
szakképzésben vesz részt, a szakcsoport létszámát fogja növelni.
Az 1. A osztály esetében a tervezett létszám 39 fı volt, de a
további jelentkezések és utóvizsgák következtében az osztály
létszám 43 fıre emelkedett, amely a módosított közoktatási törvényben megengedett létszámot 1 fıvel túllépi, ugyan is a törvény rendelkezése értelmében amennyiben egy osztállyal indul a
képzés, abban az esetben 20 %-al a maximumot át lehet lépni, ami
ebben az esetben 42 fıt jelent és ehhez jön még 1 fı, és így
lesz az induló létszám 43 fı. Ez egy igen magas létszám, hiszen
köztudott, hogy szakmunkásképzıbe milyen felkészültséggel lépnek
be a tanulók. Mindezekre figyelemmel, arra kérte a testületet,
hogy a határozati javaslatban beterjesztett 2. A szakmunkásosztály megosztása helyett engedélyezzék az I. évfolyamban két osztálynak az indítását, úgy, hogy az a II. évfolyamban összevonásra kerül.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta az
igazgató úr kérését, javasolta a beterjesztett határozati javaslatot az alábbiakkal kiegészíteni. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari
Szakközépiskola az 1. A szakmunkás osztályban két csoportot indítson az utólagos létszámnövekedés miatt.
A képviselı-testület a polgármester úr módosító javaslatát 13
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.
Ezt követıen a polgármester arra kérte a képviselıket, hogy a
fentiekben elfogadott javaslat figyelembevételével a beterjesztett határozati javaslatról döntsenek.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 fı tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
város középiskoláinál az 1996/97-es tanévben
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indítandó csoportszámokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1./

Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában: csoportok száma: 12
A 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában szakmunkásképzı évfolyamon: 7 csoport
/ 24 szakmai csoporttal /
szakközépiskolai csoportok száma: 4
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskolában:
szakmunkásképzı osztályok száma: 7
Szakközépiskola osztályok száma: 7

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul a
617. sz. Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola 1. A szakmunkás osztály csoportbontásához.
Határidı: 1996/97-es tanév elıkészítésének idıszaka
Felelıs: Intézmény vezetık

A Városi Zene-és Mővészeti Iskolában az 1996/97-es tanévben indítandó csoportlétszámok engedélyezése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
amennyiben egyetértenek a Kulturális bizottság által megtárgyalt
és elfogadásra javasolt határozati javaslattal, úgy azt fogadják
el.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 15 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
209/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
jóváhagyja az 1996/97-es oktatási évben a
Városi Zene-és Mővészeti Iskolában indítandó
18 szolfézs és 6 néptánc csoportot.
Határidı: az 1996/97-es oktatási év elıkészítése
Felelıs: Holubné Hunya Anikó megbízott igazgató
A gyomaedrıdi óvodák 1996/97-es nevelési évben indítandó csoportszámai és a beiratkozott létszám tagóvodánként
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Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıket
a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
210/1996./VIII.29./számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az 1996/97-es nevelési évben a 2.
számú Napközi Otthonos Óvoda tagóvodáiban
indítandó csoportonkénti gyermeklétszámot az
alábbiak szerint:
Fİ ÚTI ÓVODA:
Nyuszi csoport:
23 gyermek
Törpi csoport: 27 gyermek
JÓKAI ÚTI ÓVODA:
Buci-Maci csoport: 25 gyermek
Manó csoport: 27 gyermek
Mókus csoport: 28 gyermek
KOSSUTH ÚTI ÓVODA:
Breki csoport: 26 gyermek
Maci csoport: 25 gyermek
Mókus csoport: 26 gyermek
Nyuszi csoport:
24 gyermek
Süni csoport:
24 gyermek
VÁSÁRTÉRI ÓVODA:
Margaréta csoport: 23 gyermek
Pillangó csoport:
23 gyermek
Szivárvány csoport: 22 gyermek

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja az 1996/97-es nevelési évben az 1.
számú Napközi Otthonos Óvoda tagóvodáiban
indítandó csoportonkénti gyermeklétszámot az
alábbiak szerint:
ÖREGSZİLİ:
Osztatlan csoport: 25 gyermek
BLAHA ÚTI ÓVODA:
Kiscsoport:
23 gyermek
Középsı csoport:
20 gyermek
Nagycsoport:
31 gyermek
SZABADSÁG ÚTI ÓVODA:
Kis-középsı csoport: 29 gyermek
Nagycsoport:
28 gyermek
SELYEM ÚTI ÓVODA:
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Mini csoport:
Kiscsoport:
Középsıcsoport:
Nagycsoport:

14
21
32
32

gyermek
gyermek
gyermek
gyermek

Határidı: az 1996/97-es nevelési év elıkészítése
Felelıs: intézményvezetık
Oktatási intézményi ellátás normatív kedvezménye
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeit.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztésben lényegében arról van szó, hogy a vidéki tanulók után beszedendı térítési díjak önkormányzatnál történı nyilvántartásáról, számlák rendezésérıl van szó. A beterjesztett határozati javaslat 1. változatának lényege, hogy nem a ténylegesen térítést vonja el az önkormányzat az iskolától, hanem amennyi vidéki tanulója van az iskolának. A 2. változat szerint pedig azt vonja el folyamatosan az
önkormányzat, amely az intézményhez ténylegesen befizetésre kerül.
Miután több észrevétel, vélemény nem hangzott el dr. Frankó Károly polgármester javasolta a határozati javaslatot a 2. változat
szerint elfogadni.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
211/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete "
az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos
törvények módosításáról" szóló 1996. évi
XXII. tv. 28. § végrehajtásaként a kollégiumokban, diákotthonokban elhelyezettek, a
menzai ellátásban részesülı vidéki tanulók
normatív kedvezménye után a tanuló lakóhelye
szerint illetékes önkormányzat tényleges térítése után
- a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola,
- a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola,
- a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
saját bevétel elıirányzat emelését, az
önkormányzati támogatás ugyanannyi összeggel
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történı csökkentését rendeli el. Ezzel
együtt a Polgármesteri Hivatal " Egyéb oktatási tevékenység " szakfeladat dologi kiadását az intézmények támogatás csökkentésével
egyezı összeggel megemeli.
A képviselı-testület utasítja az intézmények
vezetıit, hogy a befolyt bevételrıl minden
hónap 15-ig tájékoztassák Gyomaendrıd Város
Jegyzıjét.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt,
hogy a Polgármesteri Hivatal 1996. november
30-ig ellenırizze az intézményeknél a normatív kedvezmények térítésének rendszerét, a
befolyt összeg nagyságát.
A képviselı-testület utasítja továbbá a jegyzıt,
hogy a tényleges adatok ismeretében a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet készítse elı.
Határidı: tájékoztatás megadására: 1996. szept. 15.,
okt. 15., nov. 15., dec. 15.
Felelıs: intézményvezetık
Határidı: ellenırzés lefolytatására: 1996.november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Határidı: költségvetési rendelet módosításra: 1996.
december 31.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
A 65/1996./III.26./Kt. számú határozat 1. pontja alapján a NAT
1998-as bevezetésébıl adódó feladatok
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl a Kulturális bizottság által elıterjesztett határozati javaslatot elfogadhatónak tartotta, kérte a képviselıket annak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
212/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elrendeli, hogy az alábbi munkaterv alapján
a programban szereplı felelısök készítsék el
a város közoktatás politikai koncepcióját és
a koncepcióból kiindulva a NAT bevezetéséhez
a közoktatási intézmények a munkatervben
szereplı határidıig dolgozzák ki a pedagógiai programjukat.
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A közoktatás politikai koncepció készítésének
munkaprogramja
1./

A közoktatási törvénymódosítás megjelenését
követıen az oktatási koncepció készítésének
feladatait az intézményvezetıkkel megbeszélni és javaslatukkal a munkacsoportot létrehozni.
Határidı: 1996. augusztus 30.
Felelıs: Dr. Kovács Béla oktatási tanácsnok, Kóris
Györgyné oktatási elıadó.

2./

Közoktatás igényfelmérés a lakosság körében.
A kérdıívek kiértékelése.
Határidı: 1996. október 15.
Felelıs: intézményvezetık
a kérdıívek kiosztása és összegyőjtése, kiértékelése Kóris Györgyné oktatási fıelıadó

3./

Az oktatási intézmények pedagógusaival az
igények ismertetése és szakmai megoldásukra
javaslatok kikérése.
Határidı: 1996. október 30.
Felelısök: intézményvezetık, R. Nagy János, Dr. Kovács
Béla

4./

Az új igények pénzügyi vonzatának meghatározása.
A koncepció elkészítése és az érdekegyeztetı fórumokkal történı megvitatás.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs: Pénzügyi csoport, Intézményirányító csoport

5./

A közoktatás politikai koncepció Képviselı-testület
elé terjesztése
Határidı: Képviselı-testület december havi ülése
Felelıs: Kóris Györgyné oktatási fıelıadó

6./

Alapító okiratok módosítása
Határidı: 1997. januári ülés
Felelıs: Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
A pedagógiai programok kidolgozásának ütemezése
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3./

Intézményekben a munkacsoportok meghatározása és a
program készítéséhez felhasznált órakedvezmények bérköltségének bejelentése.
Határidı: Az 1997-es költségvetés készítésének idıszaka
Felelıs: Intézményvezetık, Pénzügyi csoport.

4./

A koncepció alapján elızetes változat kidolgozása
Határidı: 1997. február
Felelıs: intézményvezetık

5./

Érdekegyeztetés
- szülık,
- iskolaszék,
- diákönkormányzat,
- szakszervezet,
- közalkalmazotti tanács,
Határidı: 1997. március
Felelıs: intézményvezetık

6./

Módosítások végrehajtása és a végleges változat elfogadása.
Határidı: 1997. április 30.
Felelıs: intézményvezetık

7./

A pedagógiai programok benyújtása a fenntartóhoz.
Határidı: 1997. május 15.
Felelıs: intézményvezetık

8./

A programok szakmai véleményeztetése. Reprezentatív
Szakszervezet véleménye.
Határidı: 1997. augusztus 30.
Felelıs: Kóris Györgyné oktatási fıelıadó

9./

A pedagógiai programok elıterjesztése a fenntartóhoz
jóváhagyásra.
Határidı: 1997. szeptember-október Képviselı-testületi
ülés
Felelıs: Kóris Györgyné oktatási fıelıadó

10./ Helyi tantervek kidolgozása az elfogadott program
alapján.
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Határidı: 1998. március
Felelıs: intézményvezetık
11./ A
-

helyi tantervek ismeretében
tantárgyfelosztás,
SZMSZ módosítás,
Házirend módosítás.

Határidı: 1998. június
Felelıs: intézményvezetık
Határidık: a határozatban foglalt munkaterv alapján
Felelısök: a munkatervben megjelölt személyek
A 89/1996./V.25./KT. számú határozat végrehajtása. A 617. számú
Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskolában foglalkoztatottak létszáma
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket,
fogadják el R. Nagy János igazgató jelentését az intézményben
foglalkoztatottak létszámáról.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a jelentés elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
213/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elfogadja a
89/1996./IV.25./Kt. számú határozat
végrehajtásaként a 617. számú Ipari Szakmunkásképzı és Cipıipari Szakközépiskola igazgatójának jelentését az intézményben foglalkoztatottak létszámáról.
Határidı: azonnal
Pedagógusok óraszám emelése
Dr. Frankó Károly polgármester az elıterjesztés rövid ismertetése után átadta a szót Kóris Györgyné oktatási fıelıadónak.
Kóris Györgyné fıelıadó felszólalásában elmondta, a közoktatásról szóló törvény módosítás három idıpontot jelölt meg a pedagógusok kötelezı óraszámának emelés bevezetésére vonatkozóan. Mivel a törvény módosítása július végén jelent meg a Magyar Közlönyben ezért nem volt elegendı idı a szeptember 1-jei bevezetés
elıkészítésére, ezért javasolta a Kulturális bizottság, hogy az
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oktatási intézmények október 30-i határidıre dolgozzák ki az
óraszám emelés létszám és bérigényét 1997. február 1. és 1997.
szeptember 1-jével történı bevezetésre vonatkozóan.
A képviselı-testület részérıl észrevétel, vélemény nem hangzott
el, így a polgármester a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
214/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elrendeli, hogy az oktatási intézmények vezetıi dolgozzák ki a pedagógus kötelezı óraszámemelés létszám és bérigényét az 1997.
február 1-jétıl és 1997. szeptember 1-jétıl
történı bevezetésre vonatkozóan.
Határidı: 1996. október 30.
Felelıs: oktatási intézmények vezetıi
Tájékoztató a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitva tartásának szüneteltetésérıl
A képviselı-testület utólagosan tudomásul vette a 2. számú Napközi Otthonos Óvoda tagóvodáiban a nyitva tartás szüneteltetését.
Tájékoztató a 2. számú Általános Iskola Napközi konyha nyári
nyitva tartásának szüneteltetésérıl
A képviselı-testület utólagosan tudomásul vette a 2. számú Általános Iskola Napközi konyhájának nyári nyitva tartás szüneteltetését 1996. július 8-tól augusztus 11-ig.
A Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának kiegészítése
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a tisztelt képviselıket
a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
215/1996./VIII.29./számú határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
281/1995./X.26./KT. számú határozattal jóváhagyott Kner Imre Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának 8-as pontjában " A használatba adott
ingatlanok helyrajzi szám szerint:" rész a
következı szövegrésszel egészül ki:
" Bónom-zugi ingatlan Hrsz: 15061/25."
Határidı: azonnal
Városi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek a Szociális és Egészségügyi Bizottság által beterjesztett határozati
javaslat elfogadását.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
216/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
278/1994./III.17./KT. számú határozattal elfogadott Városi Gondozási Központ alapító
okiratának 2. számú pontját az alábbiak szerint módosítja:
Székhelye: Gyomaendrıd, Fı út 66. szám
Jogelıdje: Gyomaendrıd, Sallai u. 4. szám
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi
Gondozási Központnál történt feladatcsökkenés /
Idısek Gondozóháza / miatt a
278/1994./XI.17./KT. számú határozat 3.
b. pontjának harmadik francia bekezdését hatályon kívül helyezi.
Határidı: azonnal
Gyomaendrıdi Híradó mőködésének áttekintése
Dr. Frankó Károly polgármester véleménye szerint bár mennyire is
veszteségesnek tőnik a Gyomaendrıdi Híradó mőködtetése, mind addig, amíg a helyi kábeltelevízió hálózat nem épül ki a városban
kell, hogy legyen egy olyan információs rendszer, amely napra
készen tájékoztatja a város lakosságát az önkormányzat híreirıl.
Ezt követıen dr. Frankó Károly polgármester rövid idıre átadta
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az ülés vezetését az alpolgármester részére. Jelenlévı képviselık száma 14 fı.
Czibulka György alpolgármester kiegészítve a polgármester úr által elmondottakat elmondta, amennyiben a képviselı-testület az
önkormányzat híreirıl szórólapokon keresztül próbálná a lakosságot tájékoztatni, az sem kerülne kevesebb összegbe, mint a híradó mőködtetése.
Bíró Károly úr a híradó felelıs szerkesztıje a beterjesztett
elıterjesztéshez mellékelt egy kiegészítést, amelyben kéri a
képviselı-testületet, hogy engedélyezze a lakossági hirdetések
apróhirdetéseire vonatkozó díjtételnek az eltörlését.
Kérését azzal indokolta, miszerint a díjtétel eltörlésével esély
mutatkozna arra, hogy az apróhirdetési rovat kibıvülne, amely
fellendítené a lap eladási forgalmát.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök módosító indítványként a beterjesztett határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolta kiegészíteni.
A képviselı-testület a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolóját fogadja el. A képviselı-testület a Gyomaendrıdi Híradót, mint a város saját lapját tartsa fent a helyi kábeltévé
beüzemeléséig. A képviselı-testület utasítsa a lap felelıs szerkesztıjét, hogy évente számoljon be az újság mőködésének alakulásáról, és törekedjen a lap nullszaldós mőködtetésére.
A képviselı-testület engedélyezze a lakossági hirdetések apróhirdetéseire vonatkozó díjtétel eltörlését.
Czibulka György alpolgármester kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a Valach képviselı úrnak a határozati javaslat kiegészítésére tett módosító javaslatával, miszerint
-a képviselı-testület a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolóját fogadja el. A képviselı-testület a Gyomaendrıdi Híradót, mint a város saját lapját tartsa fent a helyi kábeltévé
beüzemeléséig. A képviselı-testület utasítsa a lap felelıs szerkesztıjét, hogy évente számoljon be az újság mőködésének alakulásáról, és törekedjen a lap nullszaldós mőködtetésére. A képviselı-testület engedélyezze a lakossági hirdetések apróhirdetéseire vonatkozó díjtétel eltörlését-, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
217/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolóját elfogadja.
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A képviselı-testülete a Gyomaendrıdi Híradót,
mint az önkormányzat lapját fenntartja a helyi
kábeltévé beüzemeléséig.
A Képviselı-testület utasítja a Gyomaendrıdi
Híradó szerkesztıjét, hogy évente számoljon
be az újság költségvetési pozíciójának alakulásáról, valamint törekedjen a lap nullszaldós mőködtetésre.
A képviselı-testület 1996. október hó 1
napjától a lakossági apróhirdetések díját
eltörli.
Határidı: azonnal, illetve beszámolásra: 1997.
augusztus 31.
Felelıs : Gyomaendrıdi Híradó felelıs szerkesztıje
A 167/1996./VII.4./Kt. számú határozat módosítása
Czibulka György alpolgármester az elıterjesztés ismertetése után
kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a szakbizottságok
által beterjesztett határozati javaslattal, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
167/1996./VII.4./KT. számú határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Sakk-szakosztály számára a Dévaványa SE külön számlájára - számlaszám: Dévaványa OTP
1733106-20010757- utal át 78.481.-Ft-ot,
csökkentve ezzel a GYSTK részére az 1996.
évre odaítélt, 1.500.000 Ft összegő önkormányzati támogatást.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt
a költségvetési rendelet módosítására.
Határidı: 1996. november 30.
Felelıs: Csorba Csaba jegyzı
Együttmőködési megállapodás
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Czibulka György alpolgármester kérte a képviselık témával kapcsolatos véleményeit.
Dr. Szendrei Éva bizottsági elnök véleménye szerint elıre vállal
kötelezettséget a képviselı-testület akkor, ha vállalja, hogy
1997. évben is legalább az 1996. évre tervezett támogatást
nyújtja a Tőzoltó Egyesületnek.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök reagálva a képviselı asszony
véleményére elmondta, ahhoz, hogy garantálni tudjuk a Tőzoltó
Egyesület létét- hiszen szükség van rájuk- valamilyen szintő önkormányzati támogatás mindenképpen szükséges adni részükre.
Több hozzászólás, vélemény nem lévén, Czibulka György alpolgármester felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
219/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a
végrehajtása tárgyában kiadott
116/1996./VII.24./Korm. rendelet 1. §
/6/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva együttmőködési megállapodást köt az
Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel az alábbi feladatok ellátására:
-

segíti az önkormányzat jogszabályban meghatározott tőzmegelızési feladatit,
-segíti a tőzvédelmi követelmények érvényesülését,
-részt vesz a lakosság tőzvédelmi felvilágosításában,
-gondoskodik a tőzoltás elıfeltételeinek
biztosításáról,
-elkészíti a mőködési területéhez tartozó
településre vonatkozó tőzoltási tervet,
-tőzoltási és mőszaki mentési feladatokat
lát el

A képviselı-testület utasítja a polgármestert az együttmőködési megállapodás megkötésére.
Határidı: 1996. augusztus 29.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
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Kiss Jánosné Gyomaendrıd, Kölcsey u. 5. szám alatti lakos szolgálati lakás cseréjének kérelme
Czibulka György alpolgármester véleménye szerint fentnevezett
kérelmezı munkaköréhez nem lenne kötelezı az önkormányzatnak
szolgálati lakást biztosítani. Azt, hogy kérelmezı ezt a szolgálati lakást tovább használhatja, még nem indokolja, hogy az önkormányzat azt kisebbre cserélje.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Kulturális bizottság kérelmezınek a konkrét lakáscserére vonatkozó kérelmét nem támogatta. A
Vásártéri lakótelepen lévı szolgálati lakásokat lényegesen kedvezıbben lehet hasznosítani fiatal pályakezdık részére.
Annak azonban semmi akadálya nincs, hogy annak aki szolgálati
lakásban lakik és határozatlan idıre szól a kinevezés, mint Kiss
Jánosné esetben, lakáscserét engedélyezzen a testület.
Több vélemény, hozzászólás nem lévén, Czibulka György alpolgármester felkérte a tisztelt képviselıket a döntés meghozatalára.
/Dr. Frankó Károly polgármester megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 15 fı./
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
220/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
elutasítja Kiss Jánosné Gyomaendrıd, Kölcsey
u. 5. szám alatti lakos szolgálati lakás
cseréjére benyújtott kérelmét.
Határidı: azonnal
László Gabriella Kunszentmárton, Erdı tér 25/A. szám alatti lakos pedagógus szolgálati lakás iránti kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a tisztelt képviselıket támogassák fent nevezett szolgálati lakás iránti kérelmét.
A képviselı-testület a kérelmet egyhangúlag, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
221/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
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Gyomaendrıd, Apponyi u. 24. szám alatti
szolgálati lakást László Gabriella /
Kunszentmárton, Erdı tér 25/A./ angol-magyar
szakos tanár részére határozott ideig 1996.
szeptember 1-tıl 1997. június 30-ig kiutalja.
Határidı: azonnal
Nádasdi János fellebbezése háztartási tüzelıolaj támogatás ügyben
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat beterjesztés szerinti elfogadására, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az Áe. értelmében az elsı fokon eljáró
szerv nem vehet részt a másodfokú döntéshozatalban, ezért a polgármestert a döntéshozatalból ki kell zárni.
A képviselı-testület a beterjesztett határozati javaslatot egyhangúlag 14 igen szavazattal / dr. Frankó Károly polgármester
nem szavazott / és az alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
222/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testület
Nádasdi János Gyomaendrıd, Erkel u. 7. sz.
alatti lakos fellebbezését elutasítja, s a
Polgármester által hozott VI. 2509-2/1996.
számú elutasító határozatot helyben hagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozatot sérelmesnek tartó fél, a
határozat kézhezvételét követı 30 napon belül kifogással élhet, jogszabálysértésre való hivatkozással, a Gyulai Városi Bíróságnál.
INDOKOLÁS
Nádasdi János Gyomaendrıd, Erkel u. 7.
sz. alatti lakos fellebbezési kérelmet terjesztett elı, mivel nem értett egyet a Polgármester által hozott VI. 2509-2/1996. számú határozattal.
A Képviselı-testület a fellebbezést
megvizsgálta, s a többször végzett helyszíni
környezettanulmány alapján megállapította,
hogy a kérelmezı a téli főtését nem HTO felhasználásával oldja meg. A lakószobában -

341

ahol életvitelszerően tartózkodnak - villanykályha van. A konyhában levı olajtüzelés
támogatásához a 12/1996.(IV.26.) NM-PM-BMIKM rendeletével módosított 4/1996/II.16./
NM-PM-BM-IKM együttes rendelete nem ad lehetıséget.
A Képviselı -testület a fent említett,
valamint 12/1996/V.29/ KT.sz.rendelet 1. §
alapján a fellebbezést elutasítja.
Határidı: 1996 augusztus 31.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Étkezési térítési díj fellebbezés
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl egyetértett Demeter Ilona Gyomaendrıd, Bercsényi u. 3. szám alatti lakos étkezési térítési díj fellebbezése ügyében beterjesztett határozati
javaslattal, kérte a képviselıket annak elfogadására.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az Áe rendelkezése értelmében az
elsı fokon eljáró szerv nem vehet részt a másodfokú döntéshozatalban, ezért a polgármestert ki kell zárni a döntéshozatalból.
A képviselı-testület a beterjesztett javaslattal egyhangúlag, 14
igen szavazattal / dr. Frankó Károly polgármester nem szavazott
/ egyetértve az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
223/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület a
polgármester nevében hozott VI. 3753/1996.
ikt. számú határozatot helybenhagyja, s Demeter Ilona Gyomaendrıd, Bercsényi u. 3.
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja.
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
Demeter Ilona gyermeke részére étkezési térítési
díj támogatást kért.
Az eljárás során megállapítottuk, hogy a család
havi 1.800.- Ft összegben rendszeres nevelési segélyben részesül és 1996. április 24-én 2.500.Ft, 1996. május 28-án 2.500.- Ft átmeneti nevelési segélyt kapott, így a rendeletben meghatáro-
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zott segélyezési alkalmakat kimerítette.
11/1996. (V.29.) számú rendelet 8. §. /2/ bekezdésében foglaltak alapján kérelmét el kellett
utasítani.
"Rendszeres nevelési segélyben részesülı család
átmeneti segélyben évente legfeljebb kettı alkalommal részesíthetı."
Határidı: azonnal
A Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola kérelme
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, az intézmény vezetıje
az iskola nevében azzal a kéréssel fordult a képviselı-testület
felé, miszerint járuljanak hozzá, hogy az iskola pályázatot
nyújtson be a Békés Megyei Munkaügyi Tanács által meghirdetett
munkaerı piaci 1996. évi Decentralizált Szakképzési Alap felhasználására. Az iskola az I. sz tanüzemében meglévı állattartó
színben kíván kialakítani ló és szarvasmarha istállót, szerszámost és hozzá kapcsolódó helyiségeket. A pályázattal megvalósuló
beruházás összköltsége 2.253.019 Ft. Az istálló kialakítása nem
jelent többletköltség igényt, új képzés beindítását, a jelenlegi
gyakorlati oktatást és állattartást kívánja megfelelı szinten
biztosítani.
Az intézmény kéri továbbá a képviselı-testület azon hozzájárulását, miszerint a pályázati összeg elnyerése estén a megítélt támogatásból megvalósuló ingatlanra az elidegenítési és terhelési
tilalmat bejegyezhessék.
A polgármester kérte a tisztelt képviselıket támogassák a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola kérelmét.
A képviselı-testület a kérelmet 15 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
224/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép-és Szakmunkásképzı Iskola pályázatot nyújtson be a Békés Megyei
Munkaügyi Tanács által meghirdetett munkaerı
piaci 1996. évi Decentralizált Szakképzési
Alap felhasználására.
A pályázattal megvalósuló beruházás az I. sz. tanüzemben kialakítandó ló és
szarvasmarha istálló és a hozzá kapcsolódó
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egyéb helyiségek - összköltsége: 2.253.019.Ft.
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázati összeg elnyerése esetén a
megítélt támogatásból megvalósuló ingatlanra
/ hrsz: 0977/4./ az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön.
Határidı: azonnal
Egészségügyi Szakfeladat mőködtetése
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket, járuljanak
hozzá az elıterjesztésben felsorolt szakfeladatok további mőködtetéséhez.
A képviselı-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
225/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
hozzájárul az alábbi szakfeladatok további
mőködtetéséhez:
- 851 21 9
Háziorvosi szolgálat,
- 851 24 2
Ügyeleti szolgálat,
- 851 28 6
Fogorvosi szolgálat,
- 851 29 7
Védınıi szolgálat,
- 851 27 5
Járóbeteg szakorvosi szolgálat
ezen belül mőködik:
- általános belgyógyászat,
- általános sebészet,
- általános szemészet,
- nıgyógyászat,
- onkológiai gondozás és szőrés,
- tüdıgyógyászat,
- tüdıgondozás és szőrés,
- labordiagnosztika,
- általános röntgen,
- ultrahang/ nıgyógyászat /,
- ultrahang / egyéb /,
- EKG vizsgálatok
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos
Gyomaendrıdön az Endrıd 12, és 15 kat. sz. számú kút megszünte-

344

tésének kérdése
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıknek, hogy a
Városfenntartó, Fejlesztı és a Pénzügyi bizottságok által megtárgyalt és beterjesztett határozati javaslatát,- amely szerint
a fenti számú kutak megszüntetésére 300.000 Ft+ÁFA összeget az
1997. évi költségvetésbıl biztosítson a képviselı-testület - fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
226/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Endrıd 12, és 15 kat. számú kút megszüntetésére 300.000.-Ft+ÁFA összeget az 1997.
évi költségvetésbıl biztosít.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, folytasson tárgyalásokat vállalkozóval, hogy a munka elvégzése 1996. évben
megtörténhessen.
A munka ellenértékének kifizetése 1997.
évben történik meg.
Határidı: 1997. évi költségvetés elfogadása
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A határozat meghozatala után R. Nagy János bizottsági elnök,
mint a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Iskola igazgatója az alábbi kéréssel fordult a tisztelt képviselı-testület felé.
A képviselı-testület a 214/ 1995./VIII.24./ számú határozatában
támogatta az iskola tetıtér beépítésére benyújtandó pályázatát.
Az akkori pályázaton elnyert összegbıl a tetıtér beépítését csak
részben tudták megvalósítani, ezért annak befejezésére ismételt
pályázatot kívánnak benyújtani a Decentralizált Szakképzési
Alaphoz, melyhez kérnék a képviselı-testület hozzájárulását.
Dr. Frankó Károly polgármester a maga részérıl támogatta az intézményvezetı kérését, felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület a kérelmet 15 igen szavazattal támogatta és
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
227/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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hozzájárul ahhoz, hogy a 617. számú Ipari
Szakmunkásképzı Iskola pályázatot nyújtson
be a Decentralizált Szakképzési Alaphoz a
cipıipari tanmőhely tetıtér beépítéséhez.
A pályázat elnyerése esetén a
gyomaendrıdi 6774. helyrajzi számú, természetben Gyomaendrıd, Fı út 81/2. szám alatti
ingatlanra az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a támogatási összeg 150
%-a erejéig hozzájárul.
A képviselı-testület a jelzálogjog
szerzıdés megkötésével megbízza a polgármestert.
Határidı: azonnal
Dr. Frankó Károly polgármester a következıkben javasolta a képviselı-testületnek, az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének a-b. pontjára
figyelemmel a zárt ülés elrendelését. Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület a polgármester úr javaslatát egyhangúlag,
15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
228/1996./VIII.29./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
az Ötv. 12. § /4/ bekezdésének a-b. pontja
alapján zárt ülést rendel el.
Határidı: azonnal
A polgármester megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd felkérte Gyuricza Máté vagyongazdálkodási csoportvezetıt és dr.
Debreceni Gizella jogászt a zárt ülésen való részvételre.
K. m. f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Dr. Valach Béla
hitelesítı
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