Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/1993.
Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1993. május
14-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hornok Béláné,
Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint,
Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László,
Martinák Csaba, Pocsaji Zsolt, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné,
Gellai Attiláné, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné csoportvezetık, Tímárné Binges Irén
csoportvezetı helyettes, Varga Gyuláné
közmővelıdési fıelıadó, Hajdú László pályázó.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselıtestület megjelent tagjait, a hivatal dolgozóit és a megjelent
Szó-Beszéd szerkesztıjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképez, hiányznak más elfogaltságuk miatt Knapcsek Béla, dr.
Kovács Béla, dr. Koleszár József és Hangya Lajosné képviselı
társak.
A jegyzıkönyv hitelesinek kijelölte Martinák Csaba és Pocsaji
Zsolt képviselıket.
Elmondta, hoy a rendkivüli ülésnek egyetlen napirendje van,
melynek elıterjesztését a tisztelt képviselık írásban megkapták.
Átadta a szót a jegyzınek, aki a testületi ülés döntésével
kapcsolatosan kifogást emelt.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen
-1993. május 11-én - a Katona József Mővelıdési Központ igazgatói állására kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatos elı-
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terjesztés tárgyalásánál 11 képviselı volt jelen. A vita után
a testület határozatot hozott, mely szerint 7 fı egyetértett
azzal, hogy Hajdú László kinevezésre kerüljön a Mővelıdési
Központnál igazgatónak, 3 fı tartózkodott a szavazástól, 1 fı
ellene szavazott.
Az Ötv. szerint kinevezéshez minısített többségő szavazati
arányra van szükség. A testületi ülésen tehát ennek megfelelıen tévesen került kihírdetésre a határozat, hiszen az ötv. és
az SZMSZ rendelkezését figyelembe véve a szavazás eredménytelen volt.
A fentiekre hivatkozva kérte a testületet, hogy a határozat
téves kihírdetésének tényét vegye tudomásul, illetve az eredménytelen szavazás miatt írjon ki ismételt pályázatot a Katona
József Mővelıdési Központ igazgatói állására.
Dr. Kulcsár László képviselı kérte a testületet, hogy a jegyzı
úr által elmondottakat fogadják el és vegyék tudomásul a hozott döntés téves kihírdetését.
A Képviselı-testület tagjai a vita során egyetértettek abban,
hogy a hozott határozat értelmében - figyelembe véve a minısített többségő szavazási eredményt - a testületi döntés tévesen
került kihírdetésre.
Néhány képviselı úgy ítélte meg, hogy az isméltelt pályázat
kiírásával csak húzzák az idıt, és az intézmény vezetı nélkül
marad. Néhányuk megítélése szerint több pályázó nem lesz,
ezért nem tartják indokoltnak, hogy ne tárgyaláják Hajdú László kinevezését ismételten.
Dr. Farkas Zoltán alpolgármester, a Kulturális Bizottság elnöke -miután a május 11-i ülésen nem tudott részt venni, elmondta, hogy a maga részérıl támogatja Hajdú László pályázatának
elfogadását.
Az általa felvázoltakat jónak, tartalmasnak tartotta. Az, hogy
gazdasági számításokat nem tartalmaz, illetve a költségvetéssel nincs összehangolva nem vetette fel hibaként. Megítélése
szerint egy jó gazdaságvezetıt kell mellette alkalmazni, és
akkor minden rendben lesz.
Gellai József alpolgármester a pályázatot jónak, többnyire
megvalósíthatónak tartotta. Megítélése szerint mindenképpen
olyan emberrre kell bízni az intézmény vezetését, aki önként
jelentkezett. A megbízott vezetıt nem tartja jó megoldásnak.
Az intézmény vezetısét olyan emberre kell bízni aki akarja a
feladatot, és tervei elképzelései is vannak. Kérdésként vetet-
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te fel, hogy akarja-e a testület, hogy legyen vezetıje a Mővelıdési Központnak, vagy sem? Mit vár a testület a következı
pályázati kiírástól?
Jenei Bálint képviselı nem támogatta azt, hogy ismételten tárgyaljanak a május 11-i ülés elıterjesztésérıl, új pályázati
kiírás mellızésével Hajdú László kinevezésérıl. Ezt azért sem
támogatta, mert amennyiben erre sor kerül, elıfordulhatna,
hogy minden olyan esetben, amikor egy-egy csoport számára kedvezıtlen döntés születik, addig szavaznak újra meg újra, míg a
döntés nem megfelelı.
Emellett a törvény szellemében kell eljárnia a testületnek.
Pocsaji Zsolt képviselı elmondta, hogy a május 11-i ülésen
Hajdú László mellett szavazott, azonban az elmúlt napokban néhány dolognak utána járt, és arra a következtetésre jutott,
hogy elızıleg tévesen tette le voksát Hajdú úr mellett. Ma már
másképpen szavazna.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy a
jegyzı úr általi törvényességi kifogást vegye tudomásul, illetve a Katona József Mővelıdési Központ igazgatói állására
írjon ki ismételt pályázatot. A pályázat kiírásának feltételeit a központi jogszabály határozza meg.
A javaslatnak megfelelıen a testület 13 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal a következı határozatot hozta.
Gellai József alpolgármester nem szavazott, így a jelenlévı 15
képviselı közül 14 képviselı adta le szavazatát.
A szavazás után a polgármester megállapította, hogy a testület
13 igen szavazattal 1 ellenszavazattal a pályázat kiírását határozta el, és meghozta a következı határozatot:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/1993./V.14./számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, figyelembe véve a testület 1993. május 11-én hozott
határozatára, a Katona József Mővelıdési Központ igazgatói állására pályázatot ír ki.
A pályázat kiírásánál a
150/1992./XI.20./Korm. rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.

- 160 -

Határidı: a pályázat kiírására: 1993.május 25.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen bejelentette, hogy
a sportcsarnokban ismételten levegıszennyezettségi mérést végezte, melynek eredményérıl készült jegyzıkönyvet a testület
elıtt felolvasta. /A mérési jegyzıkönyv a testületi ülés jegyzıkönyvének melléklete./
Mivel a jegyzıkönyvbıl, illetve a korábbi mőszaki szakértıi
véleménybıl megállapítható, amennyiben a csarnok szellıztetése
az elıírásoknak megfelelıen történik, úgy a levegı formaldehid
tartalma a megengedett mérték alá csökken, ezért kérte a testületet, hogy járuljon hozzá a csarnok szellıztetı berendezésének elıírás szerinti használatához. Amennyiben a csarnok
szellıztetı berendezése a szakértıi vélemény figyelembevételével történik, úgy a csarnok mőködési kiadása jelentısen növekszik - az áramszámla miatt.
A képviselı-tetület a mőködési költség növekedését tudomásul
vette.
Több napirend, bejelentés nem lévén a polgármester az ülést
bezárta.
K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Pocsaji Zsolt
hitelesítı

Martinák Csaba
hitelesítı
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