Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994.június 30-i
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármeterek,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Márton
Gábor, Hornok Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár József, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár
László, Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László fımunkatárs, Balog Károlyné, Kolohné Kulik Éva, Kurilla János, Pápai Pálné, Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges Irén csoportvezetık.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a rendkívüli testületi ülésen résztvevıket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Knapcsek Béla
és Martinák Csaba képviselıket.
Ridegné dr. Török Annna fogszakorvos felmondásának visszavonása
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, a testület felhatalmazásának megfelelıen beszélt Ridegné dr. Török Annával felmondásának indokairól. A beszélgetés után a doktornı felmondását visszavonta. Miután az orvosok munkáltatója a Képviselıtestület, így a felmondás visszavonását is a képviselıtestület fogadhatja el.

Amennyiben a tisztelt képviselık a felmondás visszavonását elfogadják, úgy kérte a testületet, hogy az elmúlt ülésen hozott
146/1994./VI.07./ számú határozatot vonják vissza.
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A Képviselı-testület 16 igen szavazattal elfogadta a
polgármeter javaslatot és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
173/1994./VI.30./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
146/1994./VI.07./ számú határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester
Gyomai piac energia ellátása
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte a jegyzıt az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a piac tervezése és átadása után
néhány olyan probléma jelentkezett, melyet elıre nem lehetett
látni. Egyrészt nem volt ismeretes, hogy hány butikhoz lesz
területre szükség, illetve akkor még a ZSORT Kft. üzletháza
sem merült fel.
Miután az önkormányzat döntése alapján a piac területén közmővesített telkeket kinált eladásra, így természetes, hogy biztosítani kell az elektromos hálózatra való rácsatlakozást is.
Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudja az önkormányzat hálózatfejlesztést kell végezni. A vezeték kiépítése mellett költségként
jelentkezik a hálózatfejlesztési hozzájárulás is, azonban ezt
a vállalkozók magukra vállalták.
A fenti költség biztosítására az önkormányzatnak kötelezettséget kellene vállalni, hogy az 1995-ös költségvetésben ezt biztosítja.
Dr. Frankó Károly polgármester kérte a testületet, hogy az
elıterjesztést és a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselı-testület a javaslattal egyetértve, 15 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következı döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
174/1994./VI.30./ számú határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Gyomaendrıd Pásztor János utcai piactér
elektromos hálózatának bıvítését megrende-
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li a TITÁSZ Rt.-nél.
A Képviselı-tetület a hálózatfejleztés kivitelezési költségét a 1995-ös költségvetésben biztosítja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a butikok tulajdonosaival az
energiai igényre és az ehez tartozó
hálózatfejelsztési költségek megfizetésére
vonatkozó megállapodástokat kösse meg.
Határidı: azonnal, ill. a szerzıdések megkötésére: 1994.júl.15.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Mindezek elhangzása után dr. Frankó Károly tájékoztatta a
tisztelt képviselıket a következı ülés idıpontjáról, arról miszerint a Tájház vezetıje lévelében fordult hozzá, melyben jelezte a tájház állagával kapcsolatos problémákat.
Ezt követıen tolmácsolta a testület felé a fürdı vezetıjének
meghívását a jelenleg próbaüzem alatt lévı medence megtekintésére.
Több hozzászólás, bejelentés nem lévén megköszönte a jelenlétet és az ülést bezérta.
K.m.f.

Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Knapcsek Béla
hitelesítı

Martinák Csaba
hitelesítı
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