Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
14/1992.

Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1992. június
30-i ülésérıl.

Jelen vannak:
alpolgármeste

dr.

Farkas
rek,

Zoltán

és

Gellai

József

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Béláné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla
képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Gellai Attiláné, Pápai
Pálné,
Nagy
Mária,
Nagy
Istvánné,
Balog
Károlyné,
Uhrin
Zoltánné
csoportvezetık,
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs,
a 2. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal
Sipos
Tas
Töhötöm
református
lelkész,
az
endrıdi katolikus plébánia részérıl Iványi
László katolikus plébános és Szabó Ince, a gyomai katolikus plébánia részérıl Tímár Mihály,
a 3. napirend tárgyalásánál tanácskozási joggal
Ladányi Gáborné, Gubucz József,
az 5. napirendi pont tárgyalásánál a körzeti
orvosok tanácskozási joggal,
gazdálkodó egységek, intézmények, pártok, társadalmi szervezetek képviselıi,
valamint az érdeklıdı gyomaendrıdi állampolgárok.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester tisztelettel köszöntötte a
képviselı-testület tagjait, a megjelent kedves vendégeket, az
érdeklıdı állampolgárokat.
Ismertette, hogy dr. Frankó Károly polgármester és dr. Valach
Béla bizottsági elnök továbbképzésen vesznek részt.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, 16 fı van

jelen, dr. Koleszár József jelezte késését.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek Hunya Lajos
képviselıket jelölte ki.

és

Bátori

Gyula

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére.
1./

A 4/1992./III.02./KT. sz., Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1992. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítása

2./

Egyházi ingatlanok átadásával kapcsolatos megállapodás

3./

Iskola igazgatói pályázatok elbírálása, igazgatók
kinevezése /3. sz. Általános Iskola, Bethlen Gábor
Mezıgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet/

4./

Intézmények alapító okiratainak elfogadása

5./

Bejelentések
- Sallai utcai ÖNO kialakítása /volt HNF székházban/
- Központi orvosi ügyeleti rendszer módosítása

A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Az alpolgármester átadta a szót az öregszılıi Idısek Klubja
képviselıinek, akik megköszönték a testületnek a televíziót és
a videót, amelyet vásároltak a klub részére.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester ismertette az elmúlt testületi ülés óta milyen rendezvényeken vett részt a polgármester
úr.
Június 14-én a gyomai katolikus plébánián volt bérmálás, utána
beszélgettek a gyomai katolikus plébánia helyzetérıl.
Június 16-án a 3. sz. Általános Iskolában vett részt az évzáró
ünnepségen.
Június 17-én a KÖZÚTI Igazgatóság megyei üdülıjének átadásán
vett részt.
Június 18-án az OTP megyei vezérigazgatójával találkozott.
Június 19-én a 3. sz. Általános Iskola tanévzáró értekezletén
volt jelen, június 22-én pedig az 1. sz. Általános Iskola
értekezletén.
Június 23-án a Polgári Védelmi Bázison a Védelmi Bizottság
ülésén vett részt. Itt felmerült az a kérés, hogy a polgári
védelmi bázis maradjon meg kisebb területi központnak, ne
pedig Szarvas legyen.
Június 24-én dr. Farkas László államtitkárral folytattak
beszélgetést a polgári védelmi bázis sorsáról.
Ezek után átadta a szót Gellai József alpolgármester úrnak.
Gellai József alpolgármester ismertette, hogy június 26-án
Bodzás Lajos, mint hivatalos felügyelı részvételével /aki a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagja/

- 248 megalakult a Magyar Vállalkozói Kamara Gyomaendrıdi Alcsoportja 15 fıvel.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester ismertette, hogy a Katona
József Mővelıdési Központban megnyitotta amatır mővészeknek a
kiállítását.
Az elıterjesztések megvitatására került sor. Elıször kérte a
testület véleményét a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentésrıl.
Mivel senki nem szólt hozzá, ennek megfelelıen javasolta a
képviselı-testületnek, hogy fogadják el a jelentést.
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a eljárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, s ennek megfelelıen a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
138./1992./VI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
4/1992./I.21./,
51/1992./III.24./,
63/1992./III.24./,
82/1992./IV.23./,
86/1992./IV.23./,
87/1992./IV.23./,
91/1992./IV.23./,
95/1992./IV.23./,
104/1992./V.12./,
108/1992./V.12./,
123/1992./VI.11./,125/1992./VI.11./,
133/1992./VI.11./, 7/1992./I.21./, 84/1992./IV.23./,
126/1992./VI.11./,43/1992./III.24./,44/1992./III.03.
/,
48/1992./III.24./,51/1992./III.24./,
78/1992./IV.23./,
79/1992./IV.23./,
82/1992./IV.23./,
84/1992./IV.23./,
85/1992./IV.23./,
91/1992./IV.23./,
95/1992./IV.23./,
96/1992./IV.23./,
113/1992./VI.04/,
127/1992./VI.11./,
132/1992./VI.11./,
36/1992./II.25./,
102/1992./V.12./,
103/1992./V.12./,
105/1992./V.12./, 106/1992./V.12./, 11/1992./I.21./,
48/1992./III.24./,
120/1992./VI.04./,
57/1992./III.24./,
58/1992./III.24./,
88/1992./IV.23/, 89/1992./IV.24./, 90/1992./IV.23./,
94/1992./IV.23./ számú lejárt határidejő határozatokról szóló jelentést elfogadta.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester rátért az elsı napirendi
pontra, az 1992. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosító
tervezetére.
Hozzászólás nem lévén, javasolta a képviselı-testületnek, hogy
a rendelet-tervezetet fogadják el.
A javaslatnak megfelelıen egyhangú szavazással - 16 fı egyetértı szavazata alapján - a képviselı-testület megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
28/1992./....../KT. számú rendeletét
az 1992. évi költségvetésrıl szóló
4/1992./III.02./KT. sz. rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester az egyházi ingatlanok átadásával kapcsolatos elıterjesztésre tért rá. Az elsı elıterjesztés a Gyomai Római Katolikus Plébánia és az önkormányzat által
kötendı
megállapodás-tervezetet
tartalmazta.
Érdeklıdött
afelıl, hogy az egyház képviselıjének van-e kiegészítése.
Az egyház képviseletében Tímár Mihály szót kért.
Tímár Mihály megállapítása az volt, hogy az elıterjesztésben
szereplı 1.670.000.- Ft-ért nem tud az egyház másik két elfogadható állapotú lakást vásárolni, ami a lakóknak is megfelel.
A továbbiakban a háttér megállapodásra utalva elmondta, hogy
az önkormányzat feladata legyen a jelenlegi két lakó átköltöztetése.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elfogadhatónak tartotta, hogy
az említett összegért nem lehet két lakást vásárolni. Azonban
a felértékeltetés szerint a Fı út 222. szám alatti ingatlan
értéke 1.670.000.-Ft.
Csorba Csaba jegyzı szintén reálisnak tartotta az elıbb említett észrevételt, mivel ezért az összegért nem biztos, hogy
kapnak két megfelelı lakást. Meg lehet próbálni magasabb
értéken szerepeltetni azt a két ingatlant, ez úgy lehetséges,
hogy az egyház értékelteti fel.
Jenei Bálint képviselı felvetette, hogy az 1. sz. illetve a 2.
sz. Általános Iskolák épületének átadásával kapcsolatban jobb
lenne, ha a megváltás irányába menne a dolog, tehát ha ezeknek
a megfelelı értékét lehetne megigényelni a katolikus egyház
részére. Ha az átadás létrejön, felléphet késıbb egy olyan
probléma, hogy az önkormányzatnak új iskolát kell építenie.
Hunya Lajos képviselı nem értette Jenei Bálint képviselı
hozzászólását, mivel egy pár testületi üléssel ezelıtt a
gyomai református egyház beadványát a testület maradéktalanul
elfogadta. Nem érti, miért kellene különbséget tenni az egyházak között.
Jenei Bálint felvetette, hogy a ref. egyház nem kérte vissza a
központi iskolát.
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szereplı
ingatlanoknak
a
címe
van
feltüntetve,
pedig
egyértelmőbb lenne sokak számára, ha a régi nevük szerepelne
az elıterjesztésben, pl. nagylányi iskola, szarvasvégi iskola
stb. Továbbá felvetette, hogy az árvaház vonatkozásában /1.
sz. Általános Iskola központi épülete/ vitás a tulajdonjog.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs elmondta, hogy ezek az épületek
a tulajdoni lap szerint így vannak nyilvántartva. A minisztériumba is így kell elküldeni.
Dr. Kulcsár László képviselı ismertette, hogy tulajdonjog
megállapítási per van folyamatban. Véleménye az volt, hogy
amíg nem születik döntés a tulajdonjoggal kapcsolatban, addig
ezt a megállapodást felesleges dolog megszavaztatni, ez így
elbírálásra nem alkalmas.
Csorba Csaba jegyzı felhívta azonban a figyelmet arra, hogy
van egy bizonyos eljárási idı, amit be kell tartani. A megállapodás az említett ingatlanra nem terjed ki, a többi ingatlant érinti, s azok vonatkozásában a tulajdonjog tisztázott.
Tímár Mihály elmondta, hogy elfogadja az elıterjesztésben
szereplı összeget, amennyiben az önkormányzat is elfogadja
azt, hogy a továbbiakban intézi a lakások megfelelı módon
történı átalakítását.
Kruchió Lajos képviselı hozzátette, hogy a
következıen nem az önkormányzat kötelessége.

megállapodásból

Gellai József alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a
törvény kimondottan a tulajdon rendezésrıl szól, nem pedig az
egyházi oktatásról, ne keverjék bele. A törvény úgy rendelkezik, hogy ezeket az ingatlanokat csak a használat mértékében
kapja vissza az egyház. A törvény rendelkezik arról, hogy
minden elızı év március 31-ig lehet jelezni, hogy a következı
évben melyek azok az ingatlanok, amelyekre mégsem tart igényt
az egyház.
Végezetül elmondta, hogy részérıl elfogadható a megállapodástervezet.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy a megállapodás tervezeteket fogadják el
azzal a módosítással, hogy az ingatlanok értékét ismételten
fel kell becsültetni, s az értékbecslést az egyház végezteti
el.
A javaslattal a képviselı-testület 10 szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 1 ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
139./1992./VI.30./számú határozata
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kötendı megállapodás-tervezetet elfogadja azzal a
módosítással, hogy a lakások értékének meghatározását módosítani kell az egyház által végeztetett ingatlanértékelés alapján.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésével.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
140./1992./VI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az elıterjesztésben szereplı Gyomai Római Katolikus Plébániával
kötendı háttérmegállapodást elfogadja azzal a módosítással, hogy az ingatlanok értékét ismételten meg
kell becsültetni, az értékbecslést az egyház végezteti el.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester ismertette a következı elıterjesztést, ami az Evangélikus Egyház tulajdonjog átvételével
kapcsolatos.
Hozzászólás nem lévén, javasolta a képviselı-testületnek, hogy
az elıterjesztésben szereplı megállapodás-tervezetet fogadják
el.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
141./1992./VI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az Evangélikus
Egyházzal kötendı megállapodás-tervezetet elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésével.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr.

Farkas

Zoltán

alpolgármester

rátért

az

Endrıdi

Római
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Kérte az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat.
Iványi László plébános kérte, hogy a megállapodásban kerüljön
kijavításra a 2. oldal b. pontjában szereplı következı mondat.
Az igénylı köteles elvégezni a rendeltetésszerő használathoz
szükséges munkálatokat.
Javítva:
Az igénylı elvégzi a rendeltetésszerő használathoz szükséges
munkálatokat, ha az összeget megkapja.
Továbbá a 4. oldal tetején javasolta átírni a második mondatot
a következıre:
Igénylı 1993. január 1. napjával használatba kívánja venni,
ott havonta egyszeri hitéleti tevékenységet is folytat.
A tulajdon átvételre 1998. január 1. napján kerül sor a berendezési tárgyakkal, funkciókkal együtt.
Továbbá érdeklıdött afelıl, hogy a felújításra, kártérítésre
mikor kapják meg a pénzösszeget.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy érdemben nem tud nyilatkozni a pénzzel kapcsolatban. Az állami költségvetés hiányos,
nem lehet tudni mikor kerül sor a kárpótlási kérelmek elbírálására, kielégítésére.
Bátori Gyula képviselı felvetette, hogy Endrıdön a népháznál
vannak alsó épületek is, s ezeknek mi lesz a sorsa.
Iványi László plébános ismertette, hogy ezek az alsó részek is
hozzátartoznak a népházhoz.
Hozzátette, hogy ugyan úgy fog mőködni a népház, a testépítık
és a modellezık számára is felajánlotta a további mőködés
lehetıségét.
Hornok Lajosné képviselı érdeklıdött afelıl, hogy mi lesz a
sorsa a könyvtárnak?
Iványi László plébános ismertette, hogy annak idején az az
épület népháznak épült, továbbra is Gyomaendrıd lakosságát
fogja szolgálni a benne lévı funkciókkal.
Dr. Kovács Béla képviselı javasolta, hogy az önkormányzat
kössön egy külön megállapodást a testépítık és a modellezık
további mőködésének biztosítása érdekében.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a vita lezárásaként javasolta
képviselı-testületnek, hogy a megállapodás tervezetet a 2.
oldalon, valamint a 4. oldalon említett módosításokkal fogadják el.
A képviselı-testület 15 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta és a következı határozatot hozta.
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142./1992./VI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete az Endrıdi Római Katolikus Plébániával kötendı megállapodástervezetet elfogadja.
A képviselı-testület megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésével, továbbá azzal, hogy kössön
külön megállapodást az egyházzal a testépítık és a
modellezık további mőködésének biztosítására.
Határidı: 1992. június 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Csorba Csaba jegyzı ismertette, hogy azért kerül ismét a
testület elé a református egyházzal kötendı megállapodás
aláírás nélkül, mivel az egyház képviselıje nem írta azt alá
azzal az indokkal, hogy nem lát garanciát arra, hogy az általuk igényelt 8.000.000.- Ft-ot megkapják. Éppen ezért elıterjesztést készített a hivatal, melyben kéri a testületet döntsön abban a kérdésben, hogy vállal-e garanciát az egyházakkal
kötendı megállapodások anyagi fedezetére. Azért került az
elıterjesztésbe 23.670.000.- Ft, mivel ez a város területén
lévı valamennyi egyház igényét magában foglalja.
Sipos Tas Töhötöm lelkész nem értette, hogy miért az a két
alternatíva került bele az elıterejsztésbe, majd ismertette,
hogy egy korábbi beszélgetés során szóbeli ígéretet kapott
arra, hogy a 8 millió forintot az önkormányzati költségvetésbıl megkapja. Azonban ez most a jelenlegi megállapodásban nem
szerepel.
Két alternatívát sorolt fel.
Abban az esetben, ha az önkormányzat nem vállal garanciát a 8
millió forintra, akkor ezt a megállapodást nem írja alá, hanem
az alábbi két alternatívát terjeszti a képviselı-testület elé
megfontolásra.
Maradjon ez a megállapodás, de egy külön pontba kell
venni,
hogy amennyiben 1994. december 31-ig az állami
költségvetés
bıl nem kapja meg a 8 millió forintot, akkor
1997. augusztus
1-el a önkormányzattól kéri a 2. sz.
Általános Iskola
központi épületét. Ennek fejében a Kisréti
utcai óvodát és
iskolát nem kéri vissza.
A másik alternatíva szerint visszakéri a központi iskolát,
a zeneiskolát, valamint az ipari iskolát, ennek
fejében
lemond a Kisréti utcai iskoláról és óvodáról. Ebben
az
esetben 2 millió forintot kér az önkormányzattól 1992-94
évre.
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következı mondatát:
A megállapodást a Református Lelkészi Hivatal nem írta alá,
mivel nem látja biztosítva, hogy az egyház részére a szerzıdésben szereplı 10 millió forint kifizetésre kerül.
Véleménye szerint nem vállalhat a város 10 millió forint
garanciát egyik egyháznak, ugyanis a városban négy egyház van,
s mindegyik élhet az önkormányzat felé ilyen igénnyel.
Dr. Kovács Béla képviselı elmondta, hogy Hunya Lajos képviselıvel ellentétben nem méltatlankodik a református egyház
kérésén, ugyanis még nincs késı, a megállapodást még nem írták
alá, még a tárgyalás stádiumában vannak, tehát Sipos Tas
Töhötöm kérhet bármit.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester felvetette, hogy az egyház
kérhet halasztást. Tehát ezt el kell napolni, újra kell tárgyalni az egyházzal. Érdeklıdött a jegyzıtıl, hogy van e olyan
lehetısége a testületnek, hogy ezt a döntést elhalasszák.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy mindenféleképpen van lehetısége a testületnek elhalasztani az ügyet.
Sipos Tas Töhötöm felvetésére elmondta, hogy valószínőleg
félreértés történt a tárgyalások során, ugyanis csak arra
vállalhat a képviselı-testület garanciát, hogy amennyiben a
minisztérium a megállapodást és a benne szereplı összeget
elfogadja, ami esetleg egy késıbbi idıpontra vonatkozik /pl.
1994. december 31-ig kellene az egyháznak megkapnia/, akkor
ezt az összeget megelılegezi úgy, hogy az egyház év elején
megkapja ezt a pénzt.
Jenei Bálint képviselı emlékezete szerint az elmúlt testületi
ülésen szavazásra került a református egyház ügye, akkor a
lelkész úr nem nehezményezte a most felmerült dolgokat. Akkor
egyértelmő döntés született. Most olyan érzése van, hogy az
önkormányzat valamilyen formában beszorításra került. Ugyanis
ezekkel az ingatlan átadásokkal éri az önkormányzatot egy
bizonyos sérelem, veszteség, s még azon kívül garanciát is
kellene vállalnia, s kérik, hogy anyagi eszközöket is tegyen
le. Kérdése volt, hogy a Fı út 171. szám alatti ingatlan
melletti lakás az melyik, ugyanis nem konkrét meghatározás
szerepel a megállapodás-tervezetben.
Sipos Tas Töhötöm lelkész ismertette, hogy a volt ipari iskolával egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan. Elismerte,
hogy a mérlegelésnél az önkormányzat veszít egy olyan ingatlant, amelyet a egyháztól vettek el. Gondolkodni kell azon az
önkormányzatnak, hogy megér e neki egy 13 millió forintos
ingatlan 4 millió forintot.
Bátori Gyula képviselı javaslata az volt, hogy ebben a dologban ma ne döntsenek, halasszák el egy késıbbi idıpontra.
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egyház aggodalmát abban a dologban, hogy vajon mikor juthatnak
ehhez a pénzhez. Ha már egyszer a katolikus, református és
evangélikus emberek pénzén építették fel ezeket az épületeket,
akkor nem lenne szerencsés, ha még egyszer velük vásároltatnánk meg részben, vagyis a helyi költségvetésbıl egészítenénk
ki.
Felvetette, a minisztériumtól kérni kellene, hogy az igényeinket soron kívül, vagy minél elıbb rendezzék, hiszen a közösségünk javát szolgálná.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, beszéltek a minisztériummal, s elmondták, hogy nem tudnak ık sem garanciát
vállalni a az említett dolgokkal kapcsolatban. A minisztérium
1992. évi költségvetésébıl már kifutottunk. Semmiféle gyakorlat nincs arra, hogy ez a dolog hogyan alakul, még csak tervek
vannak. Hiába is kérnénk, hogy a mienket tárgyalják meg elıször, ezt mindenki kérhetné.
Sipos Tas Töhötömnek címezve elmondta, hogy azért ez a két
alternatíva került az elıterjesztésbe, mert a beszélgetések
során nem említette a lelkész úr, hogy esetleg más iskolát
kérne vissza.
A képviselı-testület felé elmondta, hogy kérjék meg a lelkész
urat, kérjen a minisztériumtól határidı halasztást, s újra le
kell ülni és meg kell tárgyalni.
Hunya Lajos képviselı véleménye szerint nem elfogadható álláspont, hogy az önkormányzat vállaljon garanciát. Miért nem
teszi meg az egyház azt, hogy visszaigényli a 14 millió forintos épületet és eladja.
Pocsaji Zsolt képviselı felvetette, hogy az elızetes megbeszélésekrıl nem lett tájékoztatva a testület, most tudtak meg
néhány dolgot. Az egyház képviselıinek mondta, hogy kérjék
vissza az összes ingatlant.
Csorba Csaba jegyzı ismertette, valóban arra is van lehetıség,
hogy az egyház az összes iskolát visszaigényelhetné, akkor az
önkormányzat kérjen kárpótlást azokra a plusz építkezésekre,
amelyeket már ık végeztek el az egyházi épületeken. Nem lenne
arra sem garancia, hogy az önkormányzat mikor kapja meg az
összeget, ugyanis nem lehet tudni, hogyan alakul az állami
költségvetés.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a vita lezárásaként javasolta
a képviselı-testületnek, hogy ezt a megállapodás-tervezetet
napolják el, s tárgyalják újra. Továbbá kérjék meg a lelkész
urat, hogy kérjen a minisztériumtól halasztást.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett és
a következı határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete
143./1992./VI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete a
Egyházzal kötendı megállapodás-tervezetet
ja, továbbá megkéri Sipos Tas Töhötöm
lelkész urat, hogy kérjen a Mővelıdési és
si Minisztériumtól halasztást.

Református
elhalasztreformátus
Közoktatá-

Határidı: az augusztusi testületi ülés
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
/Dr. Koleszár József megérkezett./
Ezek után a képviselı-testület a 3. napirendi ponttal folytatta az ülést.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a két oktatási
intézményben kiírt igazgatói pályázatokat az érintett tantestületek megvitatták.
A Hivatal a Kultúrális Bizottság véleményének figyelembevételével elkészítette az elıterjesztést.
Kérte az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményeket.
Dr. Kulcsár László képviselı javasolta a tisztelt testületnek,
hogy miután személyi kérdésrıl van szó, illetve a pályázók
személyiségének védelme érdekében a testület a pályázók meghallgatását zárt ülésen folytassa le.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester a képviselıi indítvány alapján megkérdezte mind a képviselıket, mindt pedig a pályázókat,
hogy a javaslattal egyetértenek-e.
Miután a testület tagjai, illetve a pályázók a javaslattal
egyetértettek, így az alpolgármester a következı határozati
javaslatot terjesztette a testület elé.
A képviselı-testület az iskolaigazgatói állásra benyújtott
pályázatokat - a pályázók személyiségi jogainak védelme érdekében - zárt ülésen vitassa meg.
A javaslatnak megfelelıen a testület 12 szavazattal, 5 tartózkodás mellett zárt ülést rendelt el és a következı határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144./1992./VI.30./ számú határozata

- 257 Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 3. számú Általános Iskola és Diákotthon, valamint a
Bethlen Gábor Mezıgazdasági Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola igazgatói állására kiírt pályázatok elbírálásának idejére zárt ülést rendel el.

A határozat meghozatala után a testület úgy itélte meg, hogy a
zárt ülésen a képviselı-testület tagjainak, a jegyzınek, az
érintett pályázóknak, az Intézményirányítási csoport oktatási
fıelıadójának, valamint a jegyzıkönyv vezetıjének jelenlétét
látja szükségesnek.
Ennek megfelelıen a fentiek kivételével a megjelentek elhagyták a termet.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Bátori Gyula
hitelesítı

Hunya Lajos
hitelesítı

