Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
18/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. július 26-i üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné
Timár Irén, Putnoki László, Dr. Palya József, Rácz Imre, Szabó Balázsné és
Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Paróczai Zoltán,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetők,
Tárgyalási joggal az egyes napirendi pontoknál érintett meghívottak,
Oktatási intézmények vezetői, a helyi sajtó képviselői,
érdeklődő állampolgárok
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzőkönyvvezetők

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelenlévő tagjait, az Alpolgármester urat,
a Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, a meghívottakat és minden kedves érdeklődőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület teljes létszámmal jelen volt, 17 fő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Szabó Balázsné képviselőket.
Ezt követően szólt az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
Elsősorban a Százszorszép Óvoda vezetőjének köszönte meg a fényképalbumokat, melyek az óvodai
életről adnak betekintést. A hivatal folyosóján rajzkiállítás tekinthető meg a város környezetszépítő
versenyére beérkezett és díjazott rajzokból, melyeket óvodás és kisiskolás gyermekek készítettek.
Elsején éjszaka érkeztek haza a testvérvárosból Pilznoból, nagyon szép kisváros, jobban élnek, mint
mi. Áttekintették a testvérvárosi kapcsolat eddigi eseményeit, elképzelhető, hogy ősszel egy busz helyi
lakosokból álló csoportja kilátogat Pilznoba és Pilznoból is érkeznének vendégek hozzánk.
Július 5-én a Közösségi Házban Lehóczkiné Timár Irén és a Polgármester beszámoltak a lakosságnak,
főleg a Csókási Zugi vízzel kapcsolatosan. A Csókási zug belső oldalán élők örülnek a víz
frissítésének, a Fő út felőli lakók viszont nem. Jelentősen javult a víz minősége a holtágak
összekötésével is, de egy teljes iszapkotrással még jelentősebb javulás érhető el.
Július 7-én a Kertbarátok körének volt vacsora.
Július 14-én volt a megnyitó Budapesten a Francia napoknak, ahol a megye képviseltette magát.
Tulajdonképpen ezen a napon kezdődött a franciák által meghirdetett gazdasági év, Békés megye
szeretne szoros kapcsolatot tartani a franciákkal ezen belül Gyomaendrődnek jutna fontos feladat,
francia testvérvárosi kapcsolat kialakítása.
Július 21-én több barátságos futball mérkőzés volt a településen. Ezen a hétvégén volt a Körös Kupa
kajak verseny a gyomai szabad strandnál. Szintén ezen a hétvégén rendezte meg Cibere a 30. Cibere
gyermeknapot Besenyszegen.
Július 22-én vasárnap volt Szarvas város újratelepítésének 285. évfordulója, valamint 240 évvel ezelőtt
kezdte meg tevékenységét Tessedik Sámuel lelkész.

Július 25-én VII. néprajzi tábor ünnepélyes megnyitójára került sor itt a nagyteremben. Szonda István
vezetésével egy eredményes néprajzkutatás folyik városunkban.
További bejelentése nem volt, megkérdezte a képviselőket, a jelenlévőket van e kérdésük, észrevételük
az elhangzottakkal kapcsolatban, esetleg egyéb napirend előtti bejelentésük.
Bejelentés, hozzászólás nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban
feltüntetett sorrendet javasolta kiegészíteni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
208/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A tanácsnoki tisztséget szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról
2. Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.)
KT rendelet módosítása
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003 (VII.07.) KT rendelet módosítása
4. Városi Zene- és Művészeti Iskolában 2007/2008-as tanévben fizetendő térítési és tandíj
összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
5. Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2006/2007 nevelési
évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
6. Közoktatási intézmények beszámolói a 2006/2007. tanévről
7. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2007/2008-as tanévben
indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
8. Nevelési-oktatási intézmények névhasználatának felülvizsgálata
9. Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
10. Csárdaszállás Község Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata közötti feladatellátási szerződés megkötése óvodai feladatellátásra
11. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelési programjának fenntartói jóváhagyása
12. Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2007. évi
érettségi vizsga eredményéről
13. Tájékoztatás az Endrődi Tájházban és a Városi Könyvtárban megtartott szakfelügyeleti
vizsgálatokról
14. Városi Egészségügyi Intézmény tervezett beruházásai
15. Beszámoló a Pénzügyi osztály által kimutatott kintlévőségek behajtási cselekményeiről 2007.
jún. 30-ig
16. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-6 havi finanszírozási helyzetéről
17. Kistérségi Iroda (Projektmenedzseri Iroda) 2007. I. félévi beszámolója
18. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2006. évi, valamint 2007. I. félévi pályázatairól
19. Fő úti kerékpár út III. ütem –GKM pályázat
20. Selyem út III. ütem megépítése- DAOP pályázat
21. Polgármesteri Hivatal kirendeltségének akadálymentesítésére pályázat benyújtása
22. 2007-2008 évben megépítésre kerülő belterületi utak kiválasztása
23. Közmunka irányítására szerződéskötés a Gyomaszolg Ipari Park Kft-vel
24. A közhasználatú zöldfelületek gondozására vonatkozó szerződés-tervezetek
25. Települési környezetvédelmi intézkedési terv elkészítése
26. Játszótéri eszközök első, kötelező felülvizsgálatának eredménye
27. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történő értékesítés
eredményéről
28. Az önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítése
29. Az önkormányzat tulajdonában álló Magirus-Deutz gépjárműfecskendő értékesítése

30. Az önkormányzattól állandó megbízást kapott, az önkormányzat képviseletében eljáró
személyek beszámolója
31. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kérelme
32. Emléktábla elhelyezése a Hősök terén
33. Szolgálati bérlakás biztosítására irányuló kérelem
34. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
35. A kéttényezős vízdíjrendeletek felülvizsgálata
36. Tájékoztató a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program jelenlegi helyzetéről
37. Békés Megyei Temetkezési Vállalat vagyonátadásával kapcsolatos megállapodás
38. Az endrődi vásártér területéből való értékesítésre kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok
39. 2006. évben árvízkárosult utak -Kocsorhegyi út és Dobi utca- helyreállítására pályázat
benyújtása
40. Temálkút bekötés a Liget Fürdőben
41. Bejelentések
Határidő: azonnal
A Polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján Városi Könyvtár
igazgatói állása, a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjének iskolai végzettsége és
a rendkívüli gyermekvédelmi /beiskolázás /támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása miatt
érkezett fellebbezés, valamint a kisajátítási eljárás kezdeményezése a „Gyomaendrőd, 46. sz. főút
41+235 – 42+400 km szelvény között kerékpárút” megépítéséhez és az Ipari Park területéből történő
telekértékesítés tárgyú előterjesztések zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra.
Az első napirend megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselőket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 181/2007. (VI. 26.) Kt az Egészségügyi Intézmény
továbbműködtetésének felülvizsgálata tárgyú határozata, mellyel kapcsolatosan a tárgyalások
megkezdődtek, de szükséges még a lakosságot megkérdezni erről a kérdésről, ezért a napirend
elnapolását javasolják az október havi ülésre.
Hozzászólás, kérdés a jelentéssel kapcsolatban nem volt, a Képviselő-testület egyhangú, 17 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
209/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 339/2006.(XI. 30.), 29/2007.(I.25.),
73/2007.(II.22.), 98/2007.(III.29.), 107/2007. (III. 29.), 139/2007.(IV.26.), 152/2007.(V.31.),
162/2007.(V.31.), 166/2007.(V.31.), 178/2007.(VI.26.), 179/2007.(VI.26.), 191/2007.(VI.26.),
102/2007.(III.29.), 181/2007.(VI. 26.) KT. számú határozatok végrehajtásáról készült jelentést
elfogadta.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A tanácsnoki tisztséget szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról
Várfi András polgármester elmondta, hogy szerepelt a korábbi SZMSZ-ben ilyen tanácsnoki tisztség,
jelenleg a betöltése nem történik meg, ezért nem indokolt ezt a tisztséget fenn tartani. A módosítás azt
tartalmazza, hogy nem lesz ilyen tisztség a képviselő-testületben nálunk.
Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztés készítőjét van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.

A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. rendeletét
a tanácsnoki tisztséget szabályozó önkormányzati rendeletek módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli.
1. § Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT
számú rendelet 26/A §-a, valamint a rendeletet módosító 16/1995. (VI. 15.) KT rendelet 17. §-a
hatályát veszti.
2. § a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT számú rendelet 3. § (3)
bekezdése hatályát veszti.
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. július

( Várfi András )
polgármester

( Dr. Csorba Csaba )
jegyző

E rendelet 2007. július hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. július 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
2. napirendi pont
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT
rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a korábbi esetekben voltak méltányossági elbírálások, de
egy rendeletet be kell tartani, ezért módosítani kell, oly módon, hogy a kérelmeket a bankokhoz
igazodva havonta bírálják el a kérelmeket. Eddig sok esetben az volt a gond, hogy a bank már
folyósította a hitelt és megtörtént a jelzálog bejegyzés és ez nem volt összhangban az önkormányzati
támogatással.
Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztés készítőjét van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. rendelete
az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló
2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján és a lakáscélú állami támogatásokról szóló
többször módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az első lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló 2/2004 (II. 10) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A R. 8. § (1) bekezdés a), b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Osztályánál.”
„b) A támogatás iránti kérelem elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság a kérelem benyújtását
követő hónap (ülésterv szerinti) rendes ülésén dönt.”
Záró rendelkezések
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 8.
§ (4) bekezdésének első mondata.

Gyomaendrőd, 2007. július
Várfi András s. k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző

E rendelet 2007. július hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. július 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
3. napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003 (VII.07.) KT rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület rendelettel szabályozta a településen
szervezett szociális ellátásokra vonatkozó változást, a jelenleg érvényes élelmezési
nyersanyagköltséget és az igénybe vett szociális ellátások intézményi térítési díját. Figyelemmel a Kis
Bálint Általános Iskola feladatbővülésére, szükséges az óvodás korcsoport élelmezési
nyersanyagköltségek összegének rendeletben történő meghatározása.
Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztés készítőjét van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város szociális
biztonságának megteremtése érdekében az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 138.
§-a felhatalmazása alapján, a 17/2003. (VII.7.) KT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a
következő rendeletet alkotja:
1. § (1) a R. 1. számú melléklet táblázata az alábbiakkal egészül ki:
Korcsoport Egész napi Részétkezés
és
Összesen:
intézmény
Óvoda
225,4-6 éves

adatok forintban
Nyersanyagköltség részletekre bontva
reggeli

Tízórai

ebéd

Uzsonna

Vacsora

-

51,-

141,-

33,-

-

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2007. július
Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. július hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. július 30.
Dr. Csorba Csaba
Jegyző
4. Napirendi pont
Városi Zene- és Művészeti Iskolában 2007/2008-as tanévben fizetendő térítési és tandíj
összegének megállapítása
A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú
rendelet módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy az oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj
mértékét tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának alapján kell
meghatározni, mely összeget a tanuló tanulmányi eredményétől függően csökkenteni kell.
Megkérdezte a képviselőket, az előterjesztés készítőjét van e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a rendelet megalkotására. A szavazás előtt felhívta a
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. Rendelete
a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló
19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. ( a
továbbiakban: Kt) 102. § (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt. 117. § (4)
bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül.
2. § E rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba
Gyomaendrőd, 2007. július
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

E rendelet 2007. július hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Gyomaendrőd, 2007. július 30.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
5. Napirendi pont
Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák vezetőinek 2006/2007 nevelési évről
készített szakmai beszámolójának elfogadása
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közoktatási intézmények vezetői
minden tanítási év végén június 30-ig küldik be az intézményi beszámolókat. Az intézményvezetők
által elkészített szakmai beszámolók megvitatásával és elfogadásával valósul meg az önkormányzati
minőségirányítási programban meghatározott évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység. A
bizottsági üléseken tárgyalták és javasolják elfogadásra a beszámolókat.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület az intézmények beszámolóit egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
210/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi
Százszorszép Óvodai Oktató Kht. képviselőjének Dr. Csoma Antal Gábornénak, a
Százszorszép Óvoda vezetőjének 2006/2007. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Óvodai Oktató
Kht. képviselőjének Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák vezetőjének 2006/2007.
nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal

III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató
Kht. képviselőjének Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda vezetőjének 2006/2007. nevelési
évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai
Oktató KHT. képviselőjének Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda vezetőjének
2006/2007. nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
V.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi
Margaréta Óvodai Oktató KHT. képviselőjének Kovács Péternének, a Margaréta Óvoda
vezetőjének 2006/2007. nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai
beszámolóját.
Határidő: azonnal
VI.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szabó Istvánné Óvodai
Oktató Kht. képviselőjének Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda vezetőjének
2006/2007. nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
VII.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szivárvány Gyermekkert
KHT. képviselőjének Lázárné Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda vezetőjének 2006/2007.
nevelési évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
VIII.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
Csoda-Vár
Gyermekcentrum Alapítvány képviselőjének Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár
Bölcsőde vezetőjének 2006/2007. nevelési évben végzett tevékenységéről készített bölcsődei
szakmai beszámolóját.
Határidő: azonnal
IX.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, tekintettel az
óvodáskorú gyermekek számának folyamatos csökkenésére, hogy a Gyomaendrődi óvodai
férőhelyek számával a települési óvodai feladatellátást megfelelő szakmai színvonalon
biztosítottnak látja és további óvodai férőhelyekre nem kíván feladat-ellátási szerződést kötni.
Határidő: azonnal
Dr. Csoma Antal Gáborné a Százszorszép Óvoda vezetője el kívánta mondani, hogy a testület elé
letett albumokat, azért hozta el, hogy az elkészített írásos beszámolót kiegészítse, szemléletesebbé

tegye. A beszámolóból nem derül ki, hogy már 39 éve van ezen a pályán, ebből 32 évet
óvodapedagógusként töltött. Óvodavezetőként megköszönte mindazoknak, akikkel együtt dolgoztak
az elmúlt évek folyamán. Mindenkinek kívánt a jövőben jó egészséget és további jó munkát.
6. napirendi pont
Közoktatási intézmények beszámolói a 2006/2007. tanévről
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és a Zeneiskola elmúlt
tanévről készített beszámolóját tartalmazza az előterjesztés.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját,
a Kis Bálint Általános Iskola egész évben benyújtott és nagyrészt sikeres pályázatait. A HEFOP –
pályázat által megvalósult szakmai nap, melyen mindenki, aki itt részt vett láthatta, hogy milyen
hasznosak ezek a gyakorlatban. Ugyanezt el lehet mondani a Térségi Gondozási Központ esetében is,
ahol szintén rendeztek egy szakmai napot. Az általános iskolákban a napközit változó mértékben
veszik igénybe, míg az alsó tagozatos iskolások esetében 86%-os a kihasználtság, a felső tagozat
esetében már csak 6%. Nagyon jó, hogy több iskolán kívüli tevékenységet biztosítanak a gyermekek
részére, szakköröket, tehetséggondozást, különösen jó a szülőkkel való kapcsolattartás.
Várfi András polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte van e még
valakinek további kiegészíteni valója.
A képviselő-testület az intézmények beszámolóit egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
211/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fülöp Istvánné a Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolóját a 2006/2007. tanévről.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Holubné Hunya
Anikó a Városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatójának beszámolóját a 2006/2007. tanévről.
Határidő: azonnal
7. napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2007/2008-as tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása.
Várfi András polgármester megkérdezte a jelenlévőket van e valakinek észrevétele, kérdése a
tanulócsoportokkal és a létszámokkal kapcsolatosan.

Putnoki László képviselő véleményében elmondta, hogy amikor a képviselő-testület döntött a
Százszorszép Óvoda Kis Bálint Általános Iskolához való csatolásáról, bízott benne, hogy az óvodai
dolgozók maradnak az intézményben és a gyerekek maradnak a megszokott peddagógusnál. A szülők
keresték meg problémájukkal, hogy az óvodában személyi változások lesznek és nem tudják kezelni a
dolgot, félnek, sok óvodapedagógus nem lesz már az óvodában, továbbá elmondták azt is, hogy
személyhez íratták a gyerekeket. A jelengi információi szerint a pedagógusok összetétele képzetlenebb
lesz az előzőekhez képest és még csökken az ovónők létszáma is. Igaz, hogy annak idején négy
csoporttal fogadta el a képviselő-testület az óvodai működést, de szakmai szempontból utánanézett
ennek és nem igazán találták helyesnek ezt a lépést. Jó lett volna, ha megmarad az öt csoport. Nagyon
hátrányos ha gyermektől elveszik a pedagógusát.
További felvetése és kérdése, hogy elhangzott egy bizonyos kijelentés, amely nem képviselőhöz,
illetve köztisztviselőhöz méltó kijelentés. Aki letette az esküt és szolgálatot vállal a lakosságért és
ilyen kijelentést tesz, nem helyén való. Erről kérne tájékoztatást.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólást, majd megkérdezte van e valakinek további
hozzsászólása, észrevétele. Összegezve elmondta, hogy van egy óvoda, amely megszünt a további
működtetést a Kis Bálint Általános Iskola veszi át. Azt nem lehet biztosítani, hogy mindenki maradjon
az óvodánál alkalmazásban, az igazgatónő eredményesen működteti az iskolát, bízunk benne, hogy jól
fog működni az óvoda is.
Szabó Balázsné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta ezt
a napirendi pontot. A képviselő-testület döntött az óvoda tovább működtetéséről, ezt követően az
ottani óvonőknek teljes jogszerűséggel megszűnt a munkaviszonyuk a korábbi fenntartóval, innentől
kezdve a Kis Bálint Általános Iskola igazgatónőjének a feladata, hogy szakmailag hogyan és kivel
működtesse tovább az óvodát.
A kijelentéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az ilyen jellegű problémák megoldására is megvan a
megfelelő hely és a lehetőség, meg kell kérdezni a kijelenetést tevő személyt is. A képviselő-tetsületet
nem terhelneti fellőség sem az óvoda feladtaellátását illetően, sem a kijelnetést illetően.
Putnoki László képviselő hangsúlyozta, hogy nem akar vádaskodni a kijelentést illetően, de szeretne
választ szeretne kapni, hogy valós e.
Szakmailag utánanézett, hogy helyesen döntött e képviselő-testület arról, hogy az óvodában négy
csoportot működtessen, vagy maradjon a korábbi öt csoport, ami szakmailag jobb volt. Az igazgatónő
döntése, hogy kivel és hogyan működteti tovább az óvodát, de erről meg kellett volna kérdezni a
szülőket is. Egy gyermeknek nagy törést okoz, ha másik nevelőhöz kerül nem csak óvodában
iskolában is. Az a döntés lett volna jó, ha marad az öt csoport, az óvodapedagógusok közül volt olyan
óvonő, aki jelezte, hogy a jelengi feltételekkel nem tudja tovább vállalni a feladatát. Itt minőségi
romlás következhet be, az óvodapedagógusok képzettségét illetően is és a létszám tekintetében.
Várfi András polgármester megköszönte a képviselő úrnak, hogy kellően utána járt az intézményt
érintő kérdéseknek. Megkérdezte van e még valakinek további kiegészíteni valója.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, hogy van egy alapvető oktatási törvény alapján
meghatározott, hogy egy oktatási intézményben a fennatrtó milyen létszám keretek
figyelembevételével hagyahtja jóvá a csoportlétszámot. Mindig az egy pedagógusra jutó
legalacsonyabb gyermeklétszám a legkedvezőbbnek vélt elméleti szám, ez azonban bekorlátozott a
fenntartó mindenkori anyagi lehetőségének függvényében. Természetesen az volna a jó, ha minél
kevesebb gyerek jutna egy pedagógusra, de van normatíva előírás és van költségvetési előírás. Az
okatási törvényben is maximálták a csoportlétszámokat. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
esetében az óvodai csoportlétszámok nem haladják meg a törvényben előírt létszámot, hiszen ha
meghaladná a maximális létszámot, szükséges volna az OKÉV jóváhagyása. Amennyiben eltér a
törvényben előírt csoport létszám, szükséges teljesen független külső szakértő intézet jóváhagyása.

Tovább fogalkoztatásra egyetlen egy alkalommal sem nyilatkozott a képviselő-testület, azt nyilatkozta,
hogy a Százszorszép Óvoda fenntartója végelszámolással megszűnik, azt követően, amennyiben a
tovább foglalkoztatásra a lehetőség megnyílik, abban az esetben gondoskodni kell a
továbbfogalalkoztatás lehetőségéről. Véleménye szerint az újonnan az intézményhez kerülő
dolgozóknak és megbízott intézményvezetőnek a szakmai tisztességét megkérdőjelezni bármilyen
külső szakértői véleménnyel, akik nem is ismerik az érintettek munkáját, nem szerencsés.
Természetesen a szülőknek meg van a véleményezési lehetőségük, de ezt az oktatási előadóval sem
észlelték. Azok a szakmai programok,a melyek az óvodában elindultak, azok megmaradnak és tovább
folyamatosan működnek. Ha bármilyen jogszabálysértés lett volna, akkor a véleményező szakértőnek
erre ki kellett volna térni. Természetesen egy intézményi váltásnál mindig is lesznek
létszámmozgások, ezt a jogszabály keretei között az érintett feleknek tudomásul kell venni. Ez a
folyamat nem most indult, mindenki előtt ismert és tudott volt, ha bármilyen gond van az érintett
szakmai tevékenység tekintetében, akkor össze kell hívni a szülői értekezletet és ott az érintettek a
megfelleő választ meg fogják adni.
Az önkormányzatnak közel nyolcszáz dolgozója van, ebbe a körbe a képviselők nem tartoznak bele,
hogy ki milyen kijelentést tett vagy tesz, az mindenképpen szerencsétlen dolog, de a nyilvánosság előtt
közvetve vagy közvetetten valakikinek a rossz hírét kelteni, akkor meg kell nevezni.
Fülöp Istvánné igazgatónő hozzászólásában elmondta, hogy az intézmény váltás miatt szülői
értekezletet hívtak össze, ahol 90 %-os volt a részvétel. Ott elhangzott, hogy a szűűkös lehetőségekhez
mérten biztosítani fogják az állandóságot, de lesznek változások. Éppen ezért maradnak a vegyes
csoportok, csoportonként 2 óvonő, 1 dajka lesz. Egy óvonő és egy dajka maradt minden csoportnál a
régi dolgozók közül. Minden változást követ bizonyos személyi változás is, bizonyos feltételekkel
nem tudták vállalni a munkát leendő kollégák. A folytonosságot azonban bizonyos tekintetben
biztosították. Valamennyi kolléga szakképzett kolléga, egy óvonő pályakezdő, Cserenyecz Éva húsz
éve óvodapedagógus, jelenleg óvodavezető intézményi szinten. 113 gyereket írattak be az óvodába,
csak 3 gyermek esetében kérték az óvonő személyét. Mindenképpen biztosítani kívánják a
folytonosságot. Bármilyen probléma merül fel, kérné, hogy keressék meg vele, vagy a Cserenyecz
Évát vagy személy szerint őt, adják meg az esélyt a pályakezdők részére és az új kollektíva részére is.
Putnoki László képviselő megköszönte a tájékoztatásokat, elmondta, hogy egy dolgot kívánt felvetni,
ami több ember problémája, mindenkinek sok sikert és jó munkát kívánt.
Várfi András polgármester megkérdezte van e még valakinek további hozzászólása, kérdése. Jó
munkát és további sikereket kívánt Cserenyecz Éva óvodavezetőnek.
A képviselő-testület a Kis Bálint Általános Iskola csoportszámokra vonatkozó javaslatát 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
212/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007/2008-as tanévben a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
-Óvodai nevelés
Százszorszép tagóvoda 4 csoport
Napraforgó tagóvoda 1 csoport
-Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam
24 csoport
- Napközi otthonos ellátás
10 csoport
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését:
Osztály

Tanulók

Sajátos

Nevelési

Átszámított

Maximális

Engedélyez-

száma
1. a
1. b
4. a
4. b

26
25
25
25

Határidő:
Felelős:

nevelési
igényű
1
1
2
1

tanácsadóban
nyilvántartott
2
2
4
3

létszám

létszám

29
28
31
29

26
26
26
26

hető max. 20
%-os eltérés
31
31
31
31

2007. augusztus 31
Fülöp Istvánné igazgató

A képviselő-testület a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium csoportszámokra
vonatkozó javaslatát 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
213/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007/2008. tanévben a Kner
Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok indítását
engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez,
az intézmény köteles a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok
ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani.
Határidő:
Felelős:

9-12. évfolyam
Kollégium

12 tanulócsoport
2 tanulócsoport

2007. szeptember 30.
Dr. Kovács Béla igazgató

A képviselő-testület a Városi Zene- és Művészeti Iskola csoportszámokra vonatkozó javaslatát
egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
214/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezető
asszonyt, hogy a szeptemberi beíratkozást követően a szeptemberi testületi ülésen az kérje a
fenntartótól a 2007/2008-as tanévben indítandó csoportok számának és létszámának engedélyezését. A
csoportok kialakításánál vegye figyelembe az 58/2007. (II. 22.) Gye. Kt. számú határozat I. pontjában
meghatározott fenntartói előírásokata csoportok kialakítására vonatkozóan.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezető
asszonyt, hogy a tényleges tanulólétszám ismeretében mutassa ki, hogy a beiratkozott tanulók után
hány főre vehető igénybe az állami normatíva és ez milyen hatással van az intézmény finanszírozására.
Határidő:
Felelős:

2007. szeptember 30.
Holubné Hunya Anikó igazgató

A képviselő-testület a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda osztály és csoportszámokra vonatkozó
javaslatát 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
215/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata

IV.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 95/A § (8) bekezdésében foglaltak alapján kérelemmel fordul az OKÉV Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságához, melyben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában a maximális osztály
és csoportlétszámokat meghaladó óvodai csoportok és osztályok esetében az osztály és
csoportlétszámokat engedélyezését kéri.
Határidő:
Felelős:

2007. augusztus 15.
Várfi András polgármester

8. napirendi pont
Nevelési-oktatási intézmények névhasználatának felülvizsgálata
Várfi András polgármester elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium rendelete alapján felül kell
vizsgálni a már működő intézmények esetében a fenntartónak a névhasználatot 2007. július 01.
napjáig, szükség esetén módosítja az intézmények alapító okiratát.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület az intézmények névhasználatáról készített felülvizsgálatot egyhangú, 17 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
216/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda fenntartója a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.
22.) OM rendelet 5. § (2) értelmében felülvizsgálta az intézmény elnevezését és megállapítja, hogy az
intézmény elnevezése minden megfelel fenti rendelet előírásainak.
Határidő: azonnal
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium fenntartója a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló
31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 5. § (2) értelmében felülvizsgálta az intézmény elnevezését és
megállapítja, hogy az intézmény elnevezése minden megfelel fenti rendelet előírásainak.
Határidő: azonnal
III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Városi Zene- és
Művészeti Iskola fenntartója a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII.
22.) OM rendelet 5. § (2) értelmében felülvizsgálta az intézmény elnevezését és az alapító okirat
módosításával 2007. szeptember 01. napjával az intézmény nevét Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény –re változtatja.
Határidő: azonnal
9. napirendi pont
Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Várfi András polgármester elmondta, hogy több okból szükségessé vált az intézmények alapító
okiratainak módosítása.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.

A képviselő-testület az alapító okiratok módításáról készített javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
217/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Zene- és Művészeti
Iskola 290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2007. szeptember 01.
napjával az alábbiak szerint módosítja:
•
•
•
•

Az alapító okirat 2.) pontjában az intézmény elnevezése törlésre kerül „Városi Zene- és
Művészeti Iskola” és helyébe az alábbi hivatalos elnevezés kerül: „Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény”
Az alapító okirat 3.1. pontjában a szakágazat száma törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „801000”
Az alapító okirat 3.1. pontjában a TEÁOR szám törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg
kerül: „TEÁOR szám 8010”
Az alapító okirat 3.1.1.pontjában a Zeneművészeti Ág szövegrész törlésre kerül és helyébe az
alábbi szövegrész kerül:

„3.1.1.

Zeneművészeti Ág

- Klasszikus zene hangszeres tanszakai:

- Népzene hangszeres tanszakai:
- Elektroakusztikus zene hangszeres
tanszakai:
Zeneművészeti Ág összesen
•

Citera
Szintetizátor

5 fő
5 fő
205 fő

Az alapító okirat 3.1.2.pontjában a Táncművészeti Ág szövegrész törlésre kerül és helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
3.1.2. Táncművészeti Ág

- Balett tanszak:
•

Tanszakok
Maximális létszám -székhelyen
Zongora
75 fő
Hegedű
20 fő
Fafúvós:furulya,
20 fő
fuvola
20 fő
Rézfúvós:trombita,
5 fő
klarinét,
5 fő
szaxofon,
5 fő
kürt,
5 fő
harsona
5 fő
Gitár
30 fő
Tangóharmonika
5 fő

Maximális létszám székhelyen
60 fő

Az alapító okirat 3.1.3.pontjában a Képzőművészeti Ág szövegrész törlésre kerül és helyébe
az alábbi szövegrész kerül:
3.1.3. Képzőrművészeti Ág
Maximális létszám -

székhelyen
Kézműves tanszak
•

Az alapító okirat 3.1.4pontjában a Színművészeti Ág szövegrész törlésre kerül és helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
3.1.4. Színművészeti Ág

Színjáték tanszak

•

200 fő

Maximális létszám székhelyen
60 fő

Az alapító okirat 3.2. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg kerül:
3.2.1. Gyomaendrőd Város közigazgatási területén az alapfokú zeneművészeti, táncművészeti,
képzőművészeti, színművészeti képzés.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
képzőművészeti ág: kézműves tanszak
140 fő
zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
30 fő
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Gyomaendrőd, Selyem u. 109/2.
képzőművészeti ág: képzőművészeti tanszak
20 fő
zeneművészeti ág: (előképző, egyéni és elméleti foglalkozás)
45 fő
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
színművészeti ág: színjáték tanszak:
40 fő
Katona József Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
40 fő
színművészeti ág: színjáték tanszak:
3.2.2. Hunya Községben képzőművészeti képzés, Helye: 5555 Hunya Óvoda u. 10.
képzőművészeti ág: kézműves tanszak
40 fő

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő:

azonnal

II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola
288/1999.(X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
• Az alapító okirat 2.) pontja az intézmény tagintézménye szövegrész után az alábbi
szövegrésszel egészül ki: „
Telephelye: Óvoda Csárdaszállás Kossuth u. 23.”
• Az alapító okirat 4.1. pontja az első mondat után az alábbi szövegrésszel egészül ki: „TEÁOR
8010”
• Az alapító okirat 4,2. pontja a TEÁOR 8010 szövegrész előtt az alábbi szövegrésszel egészül
ki: „Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23.”
• Az alapító okirat 4.2. pontjának ötödik francia bekezdés az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Százszorszép Óvoda”
• Az alapító okirat az alábbi hatodik francia bekezdéssel egészül ki: „A Százszorszép Óvoda
csárdaszállási telephelyén felvehető maximális létszám: 25 fő. Kötelező felvételre
vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe.”
• Az alapító okirat 6.) pontjában a használatba adott ingatlanok felsorolása az alábbi
szövegrésszel egészül ki: „Csárdaszállás, Kossuth u. 23.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidő:

azonnal

III.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 19/1998. (II. 29.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
•

Az alapító okirat 3.) pontjában a Fő tevékenység szakágazat szám 802100 kiegészül a szakmai
középfokú oktatás szakágazat számmal: „802200”

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Dr. Csorba Csaba
jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő:

azonnal

10. napirendi pont
Csárdaszállás Község Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata közötti feladatellátási szerződés megkötése óvodai feladatellátásra
Várfi András polgármester elmondta, hogy Csárdaszállás Község Önkormányzata az óvoda és az alsó
tagozat helyben tartása mellett döntött, az óvodai feladatellátást a Kis Bálint Általános Iskola biztosítja
a csárdaszállási óvodáskorú gyermekek óvoda ellátását, mely megfelel a kistérségi normatíva igénylés
feltételeinek.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
218/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
található feladat-ellátási szerződés alapján 2007. szeptember 01. napjától határozatlan időre a Kis
Bálint általános Iskola és Óvoda intézményével biztosítja Csárdaszállás Község Önkormányzatának a
közigazgatási területén élő óvodás korú gyermekek számára az óvodai feladatellátást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Határidő:

azonnal

11. napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelési programjának fenntartói jóváhagyása
Várfi András polgármester elmondta, hogy az intézmény elkészítette az óvodai nevelési programot,
mely a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Külső közoktatási szakértő véleménye alapján az
óvodai nevelési program szakmai szempontból igényes, összhangban van az óvodai nevelést
szabályozó központi szakmai dokumentummal.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
219/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen elkészített
szakértői vélemény alapján jóváhagyja a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelési
programját, azzal, hogy a többcélú intézmény egységes pedagógiai programját az intézményvezető
2008. április 30-ig fenntartói jóváhagyásra nyújtsa be.
Határidő: azonnal
12. napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2007. évi érettségi vizsga
eredményéről
Várfi András polgármester elmondta, hogy az elmúlt tanévben a Kner Imre Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégiumban 76 fő nappali tagozatos tanuló tett érettségi vizsgát. A vizsgázók
közül kettő tanuló nem felelt meg az érettségi követelménynek, ezért javítóvizsgát tehetnek.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület a beszámolót 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
220/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban 2007. évben érettségi vizsgát tett tanulók eredményeiről készített
tájékoztatót.
Határidő. azonnal
13. napirendi pont
Tájékoztatás az Endrődi Tájházban és a Városi Könyvtárban megtartott szakfelügyeleti
vizsgálatokról
Lehóczkiné Timár Irén képviselőasszony hozzászólásában elmondta, hogy 2007. Májusában
szakfelügyeleti vizsgálatot tartottak városunk két jelentős intézményében, az Endrődi Tájházban és a
Városi Könyvtárban. A Tájház vizsgálati anyagában nagyon sok szép, elismerő szó olvasható, melyek
a vezető Szonda István alapos, energikus munkáját dícsérik. Ezúton szeretné megköszönni az Erdei
Iskola megvalósítását, az értékes időszaki kiállítások megszervezését. A Városi Könyvtár
szakfelügyeleti vizsgálat célja a minőségi képesség felmérése volt, az összefoglaló jelentés kiemeli,
hogy a könyvtár mindenki számára elérhető és használható. Az ott dolgozó könyvtárosok
elhivatottságának érdeme, hogy még tudja nyújtani a könyvtártól várható szolgáltatást, de már
mutatkoznak a negatív tendenciák a szolgáltatások tekintetében. Az elektronikus feltárás lassú külső
kommunikáció hiányos. A jelentés szerint hiányoznak a könyvtár önértékelési stratégiai terve, ateljes
tevékenységet elemző beszámolók és munkatervek egyaránt. A hiányok pótlására a szakértő javaslatot
tesz a könyvtárvezető és a fenntartó számára is.
Putnoki László képviselő annyival egészítette ki az elhangzottakat, hogy a könyvtárban dolgozók
szakmai munkája és segítőkészsége maximális. Viszont a katalógus rendszer hiánya nagyon érezhető.
Nagyon szükséges volna a két település között egy új, korszerű könyvtárat létrehozni.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselőket, hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
221/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Endrődi Tájház szabadtéri
néprajzi szakfelügyeleti célvizsgálatáról valamint a Városi Könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatáról
szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
14. napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény 2007. évi tervezett beruházásai
Várfi András polgármester elmondta, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa
tájékoztatásul megküldte a tavalyi évi TB pénzmaradvány terhére tervezett beruházási, valamint
felújítási
tervezetet,
melyet
az
idén
kívánnak
kivitelezni.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
222/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény 2006.
évi TB pénzmaradványa terhére tervezett beruházási, valamint felújítási tervezetről készített
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Beszámoló a Pénzügyi osztály által kimutatott kintlévőségek behajtási cselekményeiről 2007.
június 30-ig
Várfi András polgármester elmondta, hogy egy beszámoló arról, hogy milyen kintlévőségei vannak a
városnak. Természetesen akkor tud egy város jól gazdálkodni, ha a kintlévőségeit mind lejjebb
szorítja.
Megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
223/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi osztály által kimutatott kintlévőségek, és azok
behajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
16. napirendi pont
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és intézményei 1-6 havi finanszírozási helyzetéről
Várfi András polgármester megkérdezte van e valakinek kérdése, észrevétele.

Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hoyg ebben az anyagban szerepel a számítási tervezet a
költségvetés hiány alakulásáról. Tulajdonképpen itt részlesen kiderül, mi az amit nem tudnak ebben az
évben teljesíteni és mi az, ami pótlólagosan kerüllt be a költségvetésbe és hogyan alakul a hiány az
évvégéig. Azzal van problémája, hogy amikor elkészítették a város fejlesztési tervét, akkor a
Bánomkerti szennyvízberuházás elsőként szerepelt a programban és itt tulajdonképpen
pénzmaradványként szerepel, mivel nem volt céltámogatás kiírás és ez egy 220 millió ft-os beruházás,
így a tervezett kiadás, ami önrészként van feltüntetve, megtakarításként szerepel. A bánomkerti
lakosok szeretnék tudni, hogy mikor lehet náluk a közművesítést elkezdeni, mivel addig utat sem
lehetépíteni, amíg nincs közmű. Vannak úttervek, itt megint csak a bánomkert úttervének hiányára
hívná fel a figyelmet.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, hogy lehet minden képviselőnek kívánsága, de a képviselőtestület egyhabgúlag fogadta el a költségvetést, akkor is megszavazták tudták, hogy bizonyos célokat
csak pályázatok útján tudnak megvalósítani, önerőből semmit. Jelenlegi adatok is már változtak, mert
több pályázatot nyújtottak be, melyekhez a szükséges önerőt biztosítani kellett.
Pelle Andrásné Bánomkerti lakos elmondta, hogy január februárban, amikor személyesen volt
polgármesternél, határozott ígéretet kapott. Ugyanolyan állampolgárok, mint ők és nekik semmiféle
közmű nincs azon arészen, mint másnak. Ha most nem fognak eredményeket elérni, minden követ
megmozgat a kitűzött cél elérése érdekében. Annak idején 98%-os szándéknyilatkozatot adott be,
nincs megtervezve még az út sem. A takarékszövetkezetnél már kapnának az ottani lakosok hitelt a
beruházásokra. Ez így nem állapot, sem a mentő nem tud bemenni, sem a tűzoltó ha nagyobb eső esik.
Legalább egy útalapot lehetne csinálni, hofgy be tudjanak járni, a ami világban már nem lehet út
nélkül lenni. Az elmúlt években több százezreket költöttek már arra, hogy törmeléket hozattak, de már
ez sem megfelelő.
Várfi András polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a tervek készítésére már
benyújtották a pályázatot. Egy település nem csinálhatja me egy etelpülésrész teljes közművét.
Paróczai Zoltán ügyintéző elmondta, hoy ebben az évben augusztusban minden útra vonatkozóan
megcsináltatják a terveket.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
224/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és intézményei I-VI. havi
gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
17. napirendi pont
A Kistérségi Iroda (Projektmenedzseri Iroda) 2007. I. félévi beszámolója
Várfi András polgármester elmondta, hogy a városüzemeltetési osztály keretein belül működik a
menedzseri iroda, ahol pályázatírással foglalkoznak, nagyon összefogott, igényesen összeállított
anyagot készítettek.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdése volt, hogy mit takar a tájékoztatóban a nem releváns
kifejezés a megvalósítás várható befejező időpontjánál?

Dr. Csorba Csaba jegyző válaszában elmondta, hogy vannak olyan pályázatok, amelyek konkrét
határidőhöz kötettek, valamelynél nem meghatározott és ezt takarja a nem releváns kifejezés.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a képviselőket, hozzák meg
döntésüket a tájékoztatóval kapcsolatosan.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
225/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Iroda I. félévi beszámolóját.
Határidő:

azonnal

18. napirendi pont
Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 2006. évi, valamint 2007. I. félévi pályázatairól
Várfi András polgármester elmondta, hogy a társulás az elmúlt évi, valamint az idei év első felében
benyújtott pályázatairól készített egy tájékoztatást.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
226/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Békési Kistérség Társulás 2006. évi, valamint
2007. I. félévi pályázatairól szóló beszámolót.
Határidő:

azonnal

19. napirendi pont
Fő úti kerékpárút III. ütem – GKM pályázat
Várfi András polgármester elmondta, hogy helyileg endrőd Kodály utcától a közúti hídig terjed.
Korábban az olajos kútig terjed, ki, de előzetes információk alapján a 2008-as évben a külterületi
kerékpárutakat fogja az állam 100%-ban támogatni. Jó volna ha lenne egy Mezőtúrt és
Gyomaendrődöt összekötő kerékpárút.
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
227/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi, valamint a Pénzügyminisztériummal egyetértésben,
és
a
Regionális
Fejlesztési
Tanácsokkal
összhangban
meghirdetett
Kerékpárutak
építésének/tervezésének 2007. évi támogatása c. pályázati felhívására, Fő úti kerékpárút – III. ütem
címmel.
A beruházás forrásösszetétele:
A beruházás összes költsége (100 %): 113 967 EFt

Az igényelt támogatás (60 %):
Saját erő (40 %):

68 380
45 587

EFt
EFt

A Képviselő-testület a saját forrást, azaz 45 587 EFt-ot a 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
20. napirendi pont
Selyem út III. ütemének megépítése – DAOP-pályázat
Várfi András polgármester elmondta, hogy a saját erő változása miatt külön tájékoztatót készítettek
az ülésre, mely már a helyes adatokat tartalmazza.
Megkérdezte van e valakinek észrevétele, hozzászólása.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
228/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által a Dél-alföldi Operatív Program keretében, DAOP-2007-3.1.1/B kódszámmal Belterületi
útfejlesztés támogatására kiírt pályázati felhívás alapján, a Selyem út III. ütemének megvalósítására.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 15 %-át, 6 941 427 forintot a 2007. évi
költségvetéséből (4/2007. (II. 26.) KT. számú rendelet) biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (85%):
Saját erő (15 %):

46 276 177 Ft
39 334 750 Ft
6 941 427 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. november 16.
Felelős: Várfi András polgármester
21. napirendi pont
Polgármesteri Hivatal kirendeltségének akadálymentesítése
Várfi András polgármester elmondta, hogy A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Dél-alföldi
Regionális Operatív Program keretében pályázatot hirdetett a közszolgáltatásokhoz való
akadálymentes hozzáférés biztosítására.
Megkérdezte van e valakinek észrevétele, hozzászólása.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
229/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által a Dél-alföldi Regionális Operatív Program keretében a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes
hozzáférés biztosítására kiírt pályázati felhívás alapján a Polgármesteri Hivatal kirendeltségének
akadálymentesítésére.

Önkormányzatunk a saját forrást, az átalakítás költségeinek 10%-át, 1 099 789 forintot a 2007. évi
költségvetéséből biztosítja.
A beruházás költsége (100%):
10 997 886 Ft
Igényelt támogatás (90%):
9 898 097 Ft
Saját erő (10%):
1 099 789 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. november 16.
Felelős: Várfi András polgármester
22. napirendi pont
2008. évben megépítésre kerülő belterületi utak kiválasztása
Várfi András polgármester megkérdezte kinek van észrevétele, hozzászólásaa tervezett utakkal
kapcsolatosan.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, hogy a Kató József utca 20 m-es szakaszát be kellene
tervezni, mert ott csak azt a kis területet kellene kijavítani, mert az utca elején is van út és az utca végé
is, csak ez a kis szaksz maradt ki.
Izsó Csaba bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a képviselőasszony által elmondott
útszakasz valóban ehangzott, mint útjavítás, de itt az új utaknál nem, de a felújításra javasolt utaknál
betervezik.
Várfi András polgármester elmondta, hogy itt most a betervezett 8 utca kerülne megépítésre, a Kató
József utca javítására a városfenntartó bizottság elnöke ígéretet tett és ez megvalósul.
További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangú 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
230/2007. (VII. 26.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2007-2008. évben megépítendő 8 db utca
Polányi utca V.ütem (Selyem-Sugár út között), Polányi utca VII. ütem (Blaha-Sugár utca
között),
Polányi utca VI. ütem (Toronyi-Mohácsi utca között), Bessenyei György utca, Fő út (BartókTamási
Áron utca között), Nap utca, Kisfok utca, Egressy Béni utca becsült költségének, azaz kb.
bruttó
67.402.500,- Ft biztosítására az önkormányzat 2008. évi költségvetéséből fedezetet biztosít,
az útépítési
beruházás megvalósítására kötelezettséget vállal. Továbbá, felhatalmazza a polgármestert az
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására, a
szükséges
intézkedések megtételére.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 8 db belterületi lakóút útépítése tárgyában indított
közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:
Csányi István
Dr. Palya József
Lehóczkiné Tímár Irén
Béres János

Szujó Zsolt
Paróczai Zoltán
Tóthné Gál Julianna
3. A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg:
Várfi András
Izsó Csaba
Szabó Balázsné
Hangya Lajosné
Vass Ignác
Határidő: azonnal

eljárás

