Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
25/1992.

Jegyzıkönyv
/Közmeghallgatás/
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének 1992. november 24-i ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hangya Lajosné, Hornok Lajosné, Hunya Lajos, Knapcsek Béla, dr.
Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos, dr. Kulcsár László, Martinák Csaba, Szeretı Béla, dr. Valach Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Balog Károlyné, Gellai
Attiláné, Nagy Mária, Nagy Istvánné, Pápai
Pálné, Uhrin Zoltánné csoportvezetık, Szujó
Györgyné kirendeltség vezetı, Kolohné Kulik Éva
fımunkatárs,
valamint kb. 80 fı gyomaendrıdi állampolgár.

Dr. Frankó Károly polgármester tisztelettel és szeretettel köszöntötte a megjelent gyomaendrıdi állampolgárokat, akik érdeklıdésükrıl tesznek tanúbizonyságot. Továbbá köszöntötte a
Képviselı-testület tagjait, a polgármesteri hivatal megjelent
dolgozóit, valamint a sajtó képviselıit.
Ismertette a lakossággal, hogy amennyiben a mai napon nem tudnak pontos, kielégítı választ adni a felvetett problémára, úgy
30 napon belül írásban tájékoztatják ıket.
Megállapította, hogy a képviselıtestület 16 fıvel határozatképes. Igazoltan van távol Jenei Bálint képviselı, Hornok Béláné
és Pocsaji Zsolt képviselık távollétüket nem igazolták.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek dr. Farkas Zoltán és Gellai József alpolgármestereket jelölte ki.
A lakossággal ismertettet, hogy a törvény elıírja, hogy a polgármester köteles két évenként beszámolni addig végzett munkájáról, valamint a képviselıtestület tevékenységérıl. Két év
telt el a választások óta, ez az idıszak nem volt problémamentes, most errıl szeretnék beszámolni.
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Ezek után beszámolt az eltelt két év alatt végzett polgármesteri és képviselı-testületi munkáról, az írásos beszámolónak
megfelelıen.
Utána felkérte az állampolgárokat, ha van kérdésük, tegyék
fel.
Neibort László állampolgár érdeklıdött afelıl, mennyibe került
az a fásítás, amelyet a Fı úton végeztek, továbbá kinek a tanácsára hajtották végre.
Talán ezt az összeget, amelyet erre áldoztak, lehetett volna
valami közúti építményre fordítani. Lehetett volna vasúti
alul- vagy felüljárót építeni.
A sportcsarnok mint hallottuk kb. 40 millió forintba került, s
két éve nem használják, senki nem kapta meg ezért az elmarasztalást, senki nem szólt semmit, még akinek ez legalábbis felelıssége lett volna, az sem. Talán más helyre kellett volna
építeni.
Az új ipari iskolát szépnek találta, de felvetette, hogy talán
általános iskolának kellett volna építeni, hiszen a környékbıl
a kisiskolás gyerekeknek messzire kell menniük.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nyárszegi utcában, ahol lakik az út kb. 20 cm-t lejt, ha esı van, akkor el kell lapátolni a vizet, hogy be tudjanak menni a lakásba.
Dr. Frankó Károly polgármester a felvetéssel egyetértett, valóban nagyon rossz állapotban vannak az utak, azonban errıl
Nagy Pál a GYOMASZOLG Kft. ügyvezetıje tud felvilágosítást adni.
Az ipari iskolával kapcsolatosan elmondta, hogy tizenéves gyerekek közé nem volna célszerő kisiskolásoknak járni. Ennek lélektani és egyéb pedagógiai okai vannak.
A Sportcsarnokhoz kapcsolódó felvetésére ismertette, törvény
jelent meg, mely szerint az ilyen irányú gondok, problémák
elévülnek, tehát nem lehet igazán számon kérni senkit sem.
Mindent elkövetünk, hogy ez az építmény használható legyen, a
mennyezete elkészült. A levegıt kell megvizsgáltatni, tartalmaz-e még formaldehidet, ha nem akkor abban a percben használható lesz a csarnok. Ahhoz, hogy igazi levegıcsere lehessen,
építeni kell egy kb. 8 millió forint értékő levegıztetı berendezést, ezt végképp kihagyták. Az történt, hogy jóhiszemően,
jóindulatúan hibák sorozatát követték el elıdeink, hiszen
kényszerítette ıket az idı.
Az alul- vagy felüljáró építése több száz millió forintba kerül. A fák ültetése kb. 1 millió forintba került. Az akácfa
nem lehet egy város fı utcájának a fája. Szakemberek segítségével végeztük el a fásítást.
Érdeklıdtek afelıl, hogy a kerékpárút javításának lesz-e foly-
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tatása?
Nagy Mária mőszaki csoportvezetı ismertette, hogy a kerékpárút
javítása két ütemben történik, a jövı év elején folytatják.
Tímár Bálint állampolgár felvetette, hogy a kerékpárút új aszfalt rétege már meg van szakadva, nem megfelelı aszfalt lett
rátéve. Továbbá a kerékpárúton áll a víz, lyukak vannak rajta.
Dr. Frankó Károly polgármester jogosnak tartotta a kritikát,
de sajnos az Önkormányzat által finanszírozott beruházásokat
nem tudjuk ellenırizni, hiszen nincsenek olyan embereink, akik
utána járnak, végig mennek az elvégzett munkán. Ígéretet tett
arra, hogy megnézik a kerékpárutat.
Varga Mihály állampolgár ismertette, hogy Besenyszegen lakik,
ahol nincs megoldva a világítás.
Knapcsek Béla az illetékes területi képviselı ismertette, hogy
erre a területre vonatkozóan két kérése volt, és ezek tervezésre is kerültek. A költségvetésben szerepel a járda helyreállítása, valamint minden egyes oszlopra világító test kerül.
Erre valószínőleg az idén már nem kerül sor, de jövıre mindenképpen.
Gombkötı Vilmos állampolgár felvetette a városi autóbusszal
kapcsolatban kérte - mivel kint laknak a Ridegvároson -, jó
lenne ha az autóbusz legalább naponta kétszer járna arra.
Az ivóvízzel kapcsolatban felvetette, hogy drága, neki vannak
jószágai, s ezeknek inni kell adni. A kövesút állagát nem tartotta megfelelınek, hiszen mindig megreped, törik.
Továbbá felvetette, hogy a rendırségnek nagyobb hatalmat kellene adni a rend fenntartásához azért, hogy tiszteljék, becsüljék ıket.
Dr. Frankó Károly polgármester remélte, hogy meg fog hamarosan
születni a rendırségrıl szóló törvény, mert anélkül a rendır
nem tud intézkedni, hiszen nem tudja törvényesen mit tehet.
Sok pénz kellene a rendırségnek is, több rendırre lenne szükség. Az Önkormányzat a nyáron 3 hónapon keresztül támogatta a
rendırséget 30.000.- Ft-tal. Tulajdonképpen a rendırtıl nem
félni kellene, hanem azt az embert kellene benne látni, aki
vigyáz ránk. Az utakkal kapcsolatban ígértet tett arra, hogy
felírják, ellenırzik, s megpróbálják korrigálni.
Az ivóvízzel kapcsolatban elmondta, hogy mindenki annyi vizet
fizet, amennyit fogyaszt, ha több jószág van, nagyobb a vízdíj.
A Ridegvárosba többször ki fog menni naponta az autóbusz.
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Köszl Ottó a GYOMAKÖR képviseletében a költségvetéshez főzött
néhány gondolatot. Elvetette azt a felvetést, amelyet hallott,
mely szerint a költségvetésben figyelembe kell venni, hogy
Gyoma és Endrıd között hogyan alakulnak bizonyos kiadások. Talán nem ezzel a gondolattal kellene foglalkozni, amikor a város területén termelıszövetkezeteket számolnak fel, vállalatok
mennek tönkre. A költségvetés hiánya az összköltségvetés több
mint
10 %-a. Ennek persze van fedezete, pl. a tervezett kiadások
csökkentése, elhagyása. Lehetséges ennek a finanszírozása hitel felvétellel. Nem javasoljuk ezt, mivel a hitelnek elég
nagy a kamata. A hiány finanszírozását megoldhatják úgy, ha a
bevételeket növelik, de semmiképpen nem a lakossági terhek növelése jelenti ezt. Azonban számolnia kell az Önkormányzatnak
azzal, hogy a gazdálkodó szervek részérıl sem várható az Önkormányzatot illetı adó növekedése. A kérdésem az, hogy a hiány finanszírozására milyen megoldást lát a képviselıtestület.
További kérdése, volt e olyan kezdeményezés, indítványozás,
hogy bizonyos nagyobb volumenő helyi munkák kivitelezését pályáztatták, hiszen milliós eltérések lehetnek.
Amikor a hiányról beszéltünk, nem találkoztunk olyan költségtétellel, hogy a vállalkozások segítése, azonban a vállalkozások segítségével számolni kellene. Érdeklıdött afelıl, hogy a
költségvetés 1/b mellékletében miért szerepel a kiszámlázott
ÁFA, mint bevétel, valamint az ÁFA visszaigénylés, mint bevétel. Hiszen úgy tudja, hogy a törvény szerint erre nincs lehetıség. Felvetette, hogy a Hısök út, Fı út és Pásztor János utca által határolt terület szennyvíz elvezetése nem megoldott,
s a jelenlegi feltételek mellett nem is megoldható. Gerincvezetéket kellene építeni, azonban lakossági pénzbıl ez nem megoldható. Úgy hiszem jogos az a kérdés, hogy valamilyen formában figyelembe vette e ezt az Önkormányzat vagy figyelembe
fogja venni a költségvetés készítésénél.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetı ismertette, hogy az ÁFA
törvényt az Országgyőlés még nem fogadta el. A törvénytervezet egyes területeken az Önkormányzatok számára megadja a
visszaigénylés lehetıségét. Ezzel számoltunk a költségvetés
készítésénél.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy Békés megyében
3 milliárd forint hiányzik az Önkormányzatoknál az 1993-as
költségvetésben. A Parlament megszavazott olyan dolgokat, amelyeket kötelezıen végre kell hajtani, azonban pénzt nem adott
hozzá.
A vállalkozások segítésére nagyon jó dolog volna, ha lenne elkülönítve pár millió forint. Azonban erre nincs lehetısége az
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Önkormányzatnak, ugyanis nincs tartalék pénze a városnak.
Sajnos az a jellemzı, hogy a vállalkozók nagy része kocsmát
akar nyitni. A pályázatokkal kapcsolatban felvetette, hogy
zömmel a helyi embereknek, helyi cégeknek adták meg a lehetıséget a munkákra.
Úgy vélem, hogy a költségvetés hiánya kezelhetı lesz. Az adót
már tovább nem akarjuk növelni a lakosság felé, valamint hitelhez sem szeretnénk folyamodni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kiegészítésként elmondta,
hogy tavaly biztatták azzal, a város szennyvíz gerinceket, fıgyőjtıket ki tudjuk építeni városi pénzbıl. Sajnos az év közben jött kormány intézkedések a jövı évi lehetıségeinket lényegesen bekorlátozták. Amikor még mi egy koncepciót kidolgoztunk, akkor az állami szennyvíz támogatás 50 % volt, hozzá
jött a 20 % vízügyi alap, így az Önkormányzatnak 30 %-ba került a beruházás összköltsége. Jelen pillanatban a vízügyi
alapot Békés Megyében senki nem kapta meg, az egyéb hozzájárulást az állam lecsökkentette 30 %-ra. Ilyen körülmények között
normális és hosszú távú fejlesztési tervet készíteni nem tudunk.
Dinya Lajos állampolgár felvetette, hogy az a hír terjedt el,
be akarnak zárni bölcsıdét, óvodát. Ezt sérelmesnek tartja,
hiszen társadalmi munkában nem keveset dolgoztak az endrıdi
bölcsıdékért, óvodákért, iskoláért.
Továbbá olvasta a Szóbeszéd októberi számában, hogy egyes emberek a város szétválasztására törekszenek, azonban amikor
1992-t írunk, akkor inkább elıre kellene haladni, s nem viszszafele.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, nem akarnak bölcsıdét, óvodát megszüntetni, inkább nem lesz út, nem lesz szennyvíz. Azonban azt tudni kell, nagyon sok olyan gyerek van a
bölcsıdékben, óvodákban, akiknek nem ott kellene lennie, hiszen lehet a szülık otthon vannak, s tudnák gondozni a gyermeküket. Ezek után a gyerekek után is a Önkormányzat fizet.
Kovács Attila állampolgár érdeklıdött afelıl, hogy fizetik a
vállalkozási adót, s jövıre sor kerül-e az iparőzési adó bevezetésére.
Dr. Frankó Károly polgármester az iparőzési adó kivetése elsısorban azoknak szól, akik játéktermet üzemeltetnek, nincs
szándékunkban iparosokat, kisiparosokat terhelni ezzel.
Budai János gyomaendrıdi lakos a képviselı-testület munkásságát jónak tartotta, s a további munkához sok sikert kívánt.
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Véleménye az volt, hogy igazán kifizetıdı, gazdaságos autóbusz
járat csak úgy üzemeltethetı, ha a vonatjáratokhoz igazodik, s
nem kerülıvel közlekedik. Természetes dolognak tartotta, hogy
az Önkormányzatnak legyen saját autóbusza. Ez majd gazdaságossá
tehetı esetleg úgy, ha esetenként adódó lehetıségeket is felvállal /pl. temetés, esküvı, alkalmazkodik a hétvégi
discohoz./
Az országgyőlési képviselırıl is szó esett. Már ma gondolni
kell a következı választásokra, jelölni kellene hiteles embereket, akikbıl lehetne gyomaendrıdi képviselı és ne adjunk
esélyt a szarvasiaknak. Ezzel kapcsolatban a Gyomaendrıdi Híradó indíthatna egy olyan sorozatot, hogy az "Én képviselım".
Foglalkozni kellene a fiatalokkal, talán több átképzést kellene indítani a városban, s talán elég lenne 6 hónap is az elvégzésükhöz.
Továbbá érdeklıdött afelıl, lesz-e kábeltelevízió a városban.
Gellai József alpolgármester ismertette, a kábel tv-vel kapcsolatos tervek készülnek, az engedélyeztetés folyamatban van,
rövidesen elkezdik a hálózat megvalósítását.
Rojik Zoltánné gyomaendrıdi lakos érdeklıdött a városban lévı
telefon helyzetrıl.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta, hogy a városban közel
1300 a telefonigénylık száma. 1990-re ígérték, hogy egy 1000es automata központtal bıvítik a jelenlegi központot. A Magyar
Távközlési Vállalat privatizálódik, átalakul, így nem került
sor a bıvítésre. Jelenleg más cég is versenyezhetne, hogy telefon hálózatot hozzon létre, de a MATÁV-nak monopol helyzete
van, s így nem engedélyezi a rákötéseket. A MATÁV köteles pontosan kidolgozni, hogy egyes települések mikor fognak telefon
hálózat bıvítéshez jutni, erre azonban a mai napig nem kaptunk
visszajelzést.
Varjú József gyomaendrıdi állampolgár véleménye az volt, hogy
a költségvetés nem elég átvilágított, nem eléggé nyilvánosságra hozott. Ha a választópolgárok jobban lennének errıl tájékoztatva, talán akkor a település gondjai is enyhülnének.
Dr. Frankó Károly polgármester ismertette, hogy a költségvetést nem lehet nyilvánosságra hozni. December 15-én vagy 17-én
lesz képviselıtestületi ülés, akkor döntenek a költségvetésrıl.
Gombkötı Vilmos gyomaendrıdi lakos felvetette, hogy talán hangos bemondóval kellene hirdetni a képviselıtestületi ülések
idıpontját.
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Dr. Frankó Károly polgármester jó ötletnek tartotta a felvetést.
/Dr. Koleszár József képviselı távozott a testületi ülésrıl./
Ezek után más hozzászólás, kérdés nem volt az állampolgárok
részérıl így testületi ülésként folytatódott a közmeghallgatás.
Dr. Frankó Károly polgármester a Víz- és Csatornamő Vállalat
átalakulásával kapcsolatban felkérte Kolohné Kulik Éva fımunkatársat, hogy ismertesse a teendıket.
Kolohné Kulik Éva fımunkatárs ismertette, hogy hamarosan sor
kerül a Szindikátusi Szerzıdés aláírására, azonban szükséges a
testület hozzájárulása ahhoz, hogy a Polgármester Úr aláírhassa a szerzıdést, valamint ahhoz, hogy a megyei közgyőlés elnöke a kiválni szándékozókkal történı megállapodást kidolgozza.
Dr. Frankó Károly polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy bízzák meg a Szándéknyilatkozat aláírásával.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag - 15 igen szavazattal - egyetértett és a következı határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
298/1992./XI. 24./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza
dr. Frankó Károly polgármestert a korábban ismertetett Víz- és Csatornamő Vállalat Szindikátusi Szerzıdésének aláírásával, valamint a Békés megyei Közgyőlés Elnökét felhatalmazzák a kiválni szándékozókkal történı megállapodás kidolgozására.
Határidı: 1992. november 30.
Felelıs : dr. Frankó Károly polgármester

Dr. Frankó Károly polgármester mivel több észrevétel, bejelentés, hozzászólás nem volt, így megköszönte az állampolgároknak, a képviselı-testület tagjainak a megjelenést és az ülést
bezárta.
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hitelesítı

Gellai József
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