Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6 /1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994.április 14
-i rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Márton Gábor, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, dr. Koleszár József, dr.
Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László,
Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Kolohné Kulik Éva, Tímárné
Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Liszkainé Nagy Mária, Pápai Pálné, Szabó Beáta, Jenei Bálintné
csoportvezetık, Szujó Györgyné kirendeltség vezetı,
a 2. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási
joggal volt jelen dr. Bánki Gyula és dr. Csaba
Kálmán pályázó,
önkormányzati intézmények vezetıi, pártok és a
sajtó képviselıi,

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a megjelent képviselıket, vendégeket és a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes jelen van 17 fı.
Martinák Csaba és Pocsaji Zsolt képviselık távolmaradásuk okát
nem jelezték. A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte dr. Farkas Zoltán alpolgármestert és dr. Kovács Béla képviselı urat.
Ezt követıen röviden tájékoztatta a képviselıket arról, hogy
dr. Latorcai János Ipari és Kereskedelmi Miniszter a napokban
jelezte, miszerint eleget tesz az április 30-i városi ünnepségre kapott meghívásnak.
Szintén az elmúlt napokban érkezett a MÁV vezérigazgatójának
azon értesítése, amelyben a Gyomaendrıdrıl -Békéscsabára vasárnapi napokon induló vonatok zsúfoltságáról, illetve a menetrenddel kapcsolatos lakossági észrevételek orvoslásáról tájékoztat.
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Miután az alpolgármester uraknak, illetve a bizottsági
elnökönek napirend elıtti bejelentésük nem volt a polgármester
javaslatot tett az ülés napirendjére, mely javaslatot a testület elfogadott.

1./

Gyomaendrıd 1987-1992 között kiépített középnyomású gázelosztó vezeték alapján történı részvénytulajdon megállapítása

2./

A Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetıi állásának elbírálása

3./

Bejelentések

Gyomaendrıd 1987-1992 között kiépített középnyomású gázelosztó
vezeték alapján történı részvénytulajdon megállapítása
Dr. Frankó Károly polgármester a napirend ismertetéseként elmondta, 1994. április 8-án került sor az önkormányzat által a
DÉGÁZ Rt. felé benyújtott részvénytulajdon igény megállapítására.
A DÉGÁZ Rt. az önkormányzat által csatolt okmányokat felülvizsgálta, és ezek alapján 56.329.129.-Ft összegő lakossági és
önkormányzati befizetést ismert el többszörös egyeztetés alapján. A fenti beruházási összeg alapján megállapított részvényhányad a törvényben leírt % figyelembevételével 27.429.287.Ft.
Az egyeztetı tárgyaláson az önkormányzat részérıl kértük, hogy
a gázvezeték építése során végzet és közösen elismerten dokumentált társadalmi munka értékét a DÉGÁZ Rt. pótlólag vegye
figyelembe. Az önkormányzat az 1994. évi költségvetésében 33
millió Ft bevételt irányzott elı a részvények bevételébıl .
Amennyiben a bevételi összeg módosul, úgy a költségvetési rendelet módosítása válik szükségesség.
Hunya Lajos képviselı kérdése az volt mikorra várható a pénzösszeg átutalása?
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta,
a DÉGÁZ Rt. igérete szerint 1994. harmadik negyedévben.
Miután több kérdés vélemény nem hangzott el a polgármester javasolta a testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a
DÉGÁZ Rt-nél lévı önkormányzati vagyonrészt -27.429.287-Ft ér-
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tékő részvényt- a 310/1993./XI.09./ számú határozatában meghatározottak alapján eladja a DÉGÁZ Rt-nek. A vezeték építése
során végzett társadalmi munka értékének elismertetésére további tárgyalások folytatásával bízza meg a polgármestert.
Amennyiben a bevételi összeg módosul, úgy a képviselı-testület
felkéri a jegyzıt a költségvetési rendelet módosítására, valamint megbízza a polgármestert a részvények eladásáról szóló
szerzıdés megkötésével.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértve a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/1994./IV.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a DÉGÁZ Rt-nél lévı önkormányzati vagyonrészt - 27.429.287-Ft értékő részvényt - a
310/1993./XI.09./számú határozatában meghatározottak alapján eladja a DÉGÁZ Rtnek.
A vezeték építése során végzett társadalmi munka értékének elismertetésére
további tárgyalások folytatásával bízza
meg a polgármestert.
Az önkormányzat az 1994. évi költségvetésében 33 millió Ft bevételt irányzott
elı a részvények értékesítésébıl.
Amennyiben a bevételi összeg módosul,
úgy felkéri a jegyzıt a költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
A Képviselı-testület megbízza a polgármester a részvények eladásáról szóló
szerzıdés megkötésével.
Határidı: 1994. május 1.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetıi állásának elbírálása
Dr. Frankó Károly polgármester emlékeztette a tisztelt képviselıket arra, hogy az elmúlt ülésen napirendi pontként tárgyalták az igazgató fıorvos kinevezését. A tárgyalás során a
kinevezéshez szükséges minısített többségő szavazatott egyik
pályázó sem kapta meg, így a képviselı-testület a
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86/1994./IV.05./számú határozatában úgy határozott, hogy az
igazgató fıorvos kinevezésérıl a soron következı ülésén dönt.
Mindezek figyelembevételével a polgármester ismételten felkérte a testület tagjait döntsenek az igazgató fıorvos kinevezésérıl. A maga részérıl javasolta a kinevezésrıl titkos szavazással dönteni.
A képviselı-testület az elhangzott javaslatot 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/1994./IV.14./ számú határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
a Városi Egészségügyi Intézmény igazgató
fıorvos kinevezésérıl titkos szavazással
dönt.
Határidı: azonnal
Ezt követıen a polgármester javaslatot tett a szavazatszámláló
bizottság összetételére. A bizottság elnökének javasolta dr.
Kulcsár László képviselı urat a Jogi és Ügyrendi Bizottság
tagját, tagjainak Hornok Lajosné és Bátori Gyula képviselıket.
Felhívta a képviselık figyelmét arra, hogy a SZMSZ értelmében
a kinevezéshez minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület a polgármester javaslatáról 17 igen szavazattal a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
101/1994./IV.14./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
a titkos szavazat lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot alakít.
A bizottság tagjai: dr. Kulcsár László a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja,
Hornok Lajosné és Bátori Gyula képviselık.
Határidı: azonnal

A határozatok meghozatala után dr. Frankó Károly polgármester,
a szavazólapok elkészítéséig szünetet rendelt el.
Szünet után dr. Kulcsár László a szavazatszámláló bizottság
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elnöke ismertette a szavazás menetét, majd kiosztotta a szavazólapokat a jelenlévı képviselık között.
A szavazólapok urnában történı elhelyezése után a szavazatszámláló bizottság megkezdte a szavazatok összesítését, majd
az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselı-testületet.
Dr. Kulcsár László a szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta, a leadott 17 szavazatból mind a 17 szavazat érvényes,
ennek megfelelıen a következı eredményt állapította meg a bizottság. Dr. Bánki Gyula fıorvos 12 szavazatot kapott, míg dr.
Csaba Kálmán fıorvos személyére 5 fı adta le szavazatát.
A szavazati arányok alapján dr. Kulcsár László megállapította,
hogy a képviselı-testület dr. Bánki Gyula fıorvost nevezi ki a
Városi Egészségügyi Intézmény igazgató fıorvosának, majd pedig
kihirdette a határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
102/1994./IV.14./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
kinevezi dr. Bánki Gyula tüdıgyógyász fıorvost a Városi Egészségügyi Intézmény
igazgató fıorvosának 1994. április 15-tıl
5 évre - 1999. április 14-ig, részmunkaidıs foglalkoztatásban. Munkaideje heti 20
óra.
Dr. Bánki Gyula illetménye a mindenkori teljes
munkaidıs besorolás szerinti közalkalmazotti alapbér
50 %-a, + a magasabb vezetıi pótlék 50 %-a.
Határidı: 1994. április 30.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
A meghívóban szereplı napirendek megtárgyalása után kérdésekre, interpellációkra került sor.
Liszkainé Nagy Mária a mőszaki csoportvezetıje az alábbi kéréssel fordult a tisztelt képviselı-testület felé.
A képviselı-testület az 59/1994./III.08./ számú határozatában
úgy határozott, hogy a Liget-Fürdı vízforgató berendezésének
beruházási költségénél jelentkezı forráshiányt, mely az 1994.
évi költségvetésben nem szerepel pályázatok, illetve hitel
felvétel útján biztosítja. A képviselı-testület egyben utasította a polgármestert nyújtson be pályázatot az Idegenforgalmi
Alap, és a Területfejlesztési Alap elnyerésére.
A Területfejlesztési Alap elnyerésére a pályázat benyújtása
megtörtént, azonban a pályázatot csak úgy fogadják el, ha a
képviselı-testület külön határozatban rögzíti miszerint pályá-
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zatot nyújt be a Területfejlesztési Alaphoz és a beruházáshoz
szükséges fedezetet az adatlap szerinti ütemezésben a költségvetési rendeletben biztosítja.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a képviselıket amennyiben
egyetértenek a csoportvezetı által elmondottakkal miszerint a
képviselı-testület pályázatot nyújt be a Területfejlesztési
Alap elnyerésére, és a beruházáshoz szükséges fedezetet az
adatlap szerinti ütemezésben a költségvetési rendeletben biztosítja, úgy az határozatban kerüljön rögzítésre.
A Képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag,
vita nélkül egyetértett, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
103/1994./IV.14./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Liget- Fürdı fejlesztésével.
Utasítja a polgármestert, hogy a Területfejlesztési
Alap pályázatot nyújtsa be.
A beruházáshoz szükséges fedezetet az
adatlap szerinti ütemezésben a költségvetési rendeletben biztosítja.
Határidı: 1994. április 14.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester
Liszkainé Nagy Mária a mőszaki csoportvezetıje a határozat
meghozatala után elmondta, a képviselı-testület a
90/1994./IV.05./számú határozatában úgy határozott, hogy a határozatban felsorolt településrészek szennyvízcsatorna építésére Vízügyi Alap támogatását kéri.
Az idıközben megjelenı Vízügyi Alap pályázat feltételei a korábbiakhoz képest annyiban változtak, hogy vissza nem térítendı támogatást csak a sérülékeny vízbázissal rendelkezı települések kérhetnek. Mivel Gyomaendrıd nem tartozik ezen települések közé, így csak kamatmentes visszatérítendı támogatásra
nyújthat be pályázatot.
A benyújtott pályázattal 20 %-os támogatás nyerhetı, amit
1997. évtıl kell visszafizetni három éven belül.
Amennyiben a képviselı-testület továbbra is egyetért a pályázat benyújtásával a 90/1994./IV.05./számú határozat módosítása
szükséges. Vagyis a képviselı-testület egyetért a határozatban
felsorolt településrészek szennyvízcsatorna hálózat Vízügyi
Alap kamatmentes visszatérítendı támogatással megvalósulandó
önkormányzati beruházással. A képviselı-testület a 80 %-os saját forrást a beruházási adatlap szerinti ütemezésében, vala-
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mint a támogatás visszatérítésének fedezetét az éves költségvetési rendeletben biztosítja.
Jenei Bálint képviselı véleménye szerint, mivel a kamatmentes
visszatérítendı támogatás többlet terhet nem jelent a városnak
a maga részérıl a pályázat benyújtását támogatta.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hangsúlyozni kívánta jelen
esetben a pályázat be, illetve nem benyújtásáról kell dönteni
a testületnek. Amennyiben a pályázat benyújtása mellett döntenek annak esetleges elnyerése esetén még mindig lehetısége van
a testületnek elönteni, hogy igénybe veszi-e a kamatmentes
visszatérítendı támogatást, vagy nem. A maga részérıl a pályázat benyújtását támogatta.
Hunya Lajos képviselı egyetértve az elıtte felszólaló képviselıkkel elmondta, ennek a lehetıségnek az elmulasztását nem engedheti meg a testület.
Dr. Frankó Károly polgármester a vita lezárásaként javasolta a
testületnek amennyiben egyetértenek a mőszaki csoportvezetı
által tett módosító javaslattal, miszerint a képviselı testület egyetért a 90/1994./IV.054./ számú határozatában felsorolt
településrészek szennyvízcsatorna hálózat Vízügyi Alap kamatmentes visszatérítendı támogatással megvalósuló önkormányzati
beruházással.
A képviselı-testület a 80 %-os saját forrást a beruházási
adatlap szerinti ütemezésben, valamint a támogatás visszatérítésének fedezetét az éves költségvetési rendeletben biztosítja, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület az elhangzott módosító javaslatot egyhangúlag 17 igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
104/1994./IV.14./ számú határozata
1./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
egyetért a Csókási területrész szennyvízcsatorna hálózat vízügyi alap kamatmentes
visszatérítendı támogatással megvalósulandó 18.483.000 Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját forrást a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, valamint
a támogatás visszatérítésének fedezetét - az éves
költségvetési rendeletben biztosítja.

142

2./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Hısök - Bajcsy területrész szennyvízcsatorna hálózat
vízügyi alap kamatmentes visszatérítendı támogatással megvalósulandó 61.164.000 Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját forrást a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, valamint
a támogatás visszatérítésének fedezetét - az éves
költségvetési rendeletben biztosítja

3./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a
Népliget területrész szennyvízcsatorna hálózat vízügyi alap kamatmentes visszatérítendı támogatással
megvalósulandó 13.278.000 Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját forrást a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, valamint
a támogatás visszatérítésének fedezetét - az éves
költségvetési rendeletben biztosítja

4./

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Árpád - Hantoskert területrész szennyvízcsatorna hálózat vízügyi alap kamatmentes visszatérítendı támogatással megvalósulandó 68.811.000 Ft összköltségő önkormányzati beruházással.
A Képviselı-testület a 80 %-os saját forrást a beruházási adatlap szerinti ütemezésben, valamint
a támogatás visszatérítésének fedezetét - az éves
költségvetési rendeletben biztosítja
Határidı: 1994. április 15.
Felelıs: dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester több bejelentés, kérdés, interpelláció nem lévén az ülést bezárta.
K.m.f
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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