Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13 /1994.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1994. szeptember
15-i közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Gellai József,
dr. Farkas Zoltán alpolgármesterek,
Balázs Imre, Bátori Gyula, Hornok Lajosné,
Hunya Lajos, Jenei Bálint, dr. Koleszár József,
dr. Kovács Béla, dr. Kulcsár László, dr. Valach
Béla képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Dógi János etnikai szószóló,
a Polgármesteri Hivatal munkatársai, intézmények, pártok és a sajtó képviselıi,
a lakosság részérıl mintegy 50 fı.

Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a Képviselı-testület
jelenlévı tagjait, a polgármesteri hivatal dolgozóit, az intézmények vezetıit, és valamennyi megjelent gyomaendrıdi állampolgárt.
Megállapította, hogy az ülés határozat képes. Jelen volt az ülésen 12 fı. Tájékoztatásként elmondta, hogy Knapcsek Béla képviselı igazoltan van távol, Hangya Lajosné képviselı jelezte, hogy
késıbb fog érkezni, Kruchió Lajos képviselı betegség miatt nem
tud részt venni az ülésen.
Jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte dr. Farkas Zoltán alpolgármester urat és Horok Lajosné képviselıt.
Mindezek elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester ismertette a közmeghallgatás napirendjét mely megegyezett a testület
által meghatározottakkal.
Napirend:

287

1./

Gyomaendrıd Város Polgármestere beszámol a hosszú-és középtávú városfejlesztési koncepció teljesítésérıl valamint a
képviselı-testület négy éves munkájáról

2./

Kérdések, interpellációk, közérdekő bejelentések

/ Márton Gábor képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 13 fı. /
A napirendi pontok tárgyalása elıtt a polgármester elmondta, a
képviselı-testületnek törvény adta kötelessége, hogy évente egy
alkalommal közmeghallgatást hívjon össze. A mai közmeghallgatás
célja az hogy lehetıséget biztosítsunk a település lakosságának
arra, hogy nyilvánosan elmondják problémájukat, a képviselıtestület, a hivatal munkájával kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket, kérdéseket tegyenek fel amelyekre mind a képviselık,
mind pedig a hivatal megjelent munkatársai készségesen válaszolnak.
Sajnálatát fejezte ki a csekély érdeklıdés miatt. Így meglehetısen nehéz úgy végezni a testületnek a munkáját, hogy nem tudja
milyen a lakosság részérıl a visszajelzés, a lakosság szinte
csak a sajtóból, részinformációk alapján tájékozódik a testület
munkájáról, problémáiról.

A bevezetı elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester rátért
az elsı napirendi pont ismertetésére.
1991. május 21-én képviselı-testületi ülésen Gyomaendrıd Város
Képviselı-testülete elfogadta a hosszú-és középtávú városfejlesztési koncepciót, amelyet azt megelızıen közmeghallgatáson
véleményeztettek a lakossággal és társadalmi szervekkel.
A városfejlesztési koncepció elkészítése során a testület próbálta négy évre lebontani az általa elérhetı célokat, meghatározni azokat a feladatokat amelyeket a négy év alatt megtud valósítani.
Mielıtt a testület munkájáról szólt volna elmondta, 1990-ben az
önkormányzat a tanácstól egy befejezetlen iskolát, több millió
forint hitelt és egy sportcsarnok ügyet kapott örökségül. Ma ez
a leköszönı testület szintén több millió forint hitelt hagy hátra - mely arányaiban nem nagyobb mint az 1990-es -, illetve egy
megépítendı iskola terveit. 1990-ben az éves költségvetés 400
millió forint körül alakult, ma 850 millió forinttal gazdálkodik
a város.
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Ezt követıen a polgármester röviden ismertette a jelenlévıkkel,
hogy a rövidtávú fejlesztési programban meghatározott célok és
feladatok közül melyeket sikerült a testületnek megvalósítani és
melyek azok amelyekre ennek a testületnek már nem marad ideje.

/ Szeretı Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık
száma 14 fı. /
1991. a stabilizálódás esztendeje volt. Alapvetı feladata volt a
testületnek a városi intézmények zavartalan mőködtetése. Volt
egy szeméttelep, amely hosszú évekig szégyenfoltja volt a városnak. Ennek a helyén ma egy benzinkút áll, melynek megvalósításában a képviselı-testületnek jelentıs szerepe volt, hiszen a Kft.
tagjaként aktívan részt vett a Shell kút megépítésében. Késıbb
azonban a testület úgy ítélte meg, hogy a Kft.-bıl kilép.
Szeretett volna a testület egy bankot és egy biztosítót telepíteni a városba - ez nem sikerült.
Tervezték az öregszıllıi villanyvezeték rendezését, mely megtörtént, Megfelelı higiéniájú nyilvános WC-k kialakítását sajnos
nem sikerült megoldani.
Állandó feladatának tartotta a testület a folyamatos parkosítást, faültetést, melyre az elmúlt négy év alatt közel 5 millió
Ft-ot költöttek.
Az új piactér helyével kapcsolatban igen sok kritikát és ellenvéleményt kapott a testület. Meggyızıdése azonban, hogy az új
piactér igazolta magát, sikerült egy kulturált, sokkal nagyobb
választékot jelentı piacot építeni a város lakosai számára, mely
több mint 22 millió forintos beruházás volt.
A tervek között szerepelt a helyi közlekedés javítása is melynek
szervezését 1992-ben kezdte el az önkormányzat. Ma egy magánvállalkozó oldja meg a helyi tömegközlekedést, az induláshoz az önkormányzat támogatást nyújtott a vállalkozónak. Az országban elsıként vezették be az iskolabuszt, mely az elsı évben ingyen
szállította a diákokat.
Fontos feladatának tartotta a testület egy városi Tőzoltóság kialakítását, amely ez elmúlt évtıl állandó ügyeletet tart fenn.
Az elmúlt négy évben gondot okozott a városnak, hogy sorra felszámolásra kerültek a helyi tsz-ek, üzemek, vállalatok, amelyek
a település lakosságának évekig munkahelyet jelentett, biztosították a lakosság megélhetését. Ezek megszőntével rohamosan megemelkedett a városban a munkanélküliek száma. Egyre többen for-
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dulnak különbözı segélyekért az önkormányzathoz.
Voltak a városnak különbözı vállalkozásai, amelyek rajtunk kívül
álló okok miatt nem tudtak megvalósulni.
A szennyvíztisztító hálózat meglehetısen fontos a város infrastruktúrájának szempontjából. Az elmúlt négy évben minimális hálózat bıvítésére volt lehetıség mert a meglévı szennyvíztisztító
telep - amit közel 16 éve adtak át- annyira le van terhelve,
hogy további rákötéseket már nem bír el. Az új szennyvíztisztító
telep - mely 60 millió forintba kerül - megépítése után lehet
majd a hálózatot tovább bıvíteni.
Büszke arra, hogy endrıdın a központi iskola felújítása, átépítése megvalósult. A gyerekek az új épületben kezdhették el az
idei tanévet.
Átépítésre került a Bajcsy Zs. - Fı út, illetve a Pásztor J. uFı út keresztezıdése.
Az elmúlt négy év alatt mintegy 30,8 km hosszú gázvezetéket sikerült lefektetni. Jelenleg gondot jelent Nagylaposon a gázvezeték kiépítése.
Útépítésre 27 millió forintot költöttek. Elkészült 12.500 m2
hosszú új útszakasz.
A kerékpár utak építése jelenleg is folyamatban van. Még ebben
az évben megtörténik a Bajcsy Zs. úton az útszegély kiemelése.
A Csatornamő Társulások támogatására, illetve a tervezésekre közel 19 millió forintot költött a testület.
Jelentısen támogatott a testület különbözı alapítványokat. Amire
igazán büszke lehet a város, hogy a Soczó Elek által alapított
Motor Múzeum, amelyet a képviselı-testület évente 200.000 forinttal támogatott, bekerült Európa elsıszámú látványosságai közé.
Büszkeségként könyvelheti el a testület, hogy Békés megyében lévı három képtár közül az egyik Gyomaendrıdın került kialakításra.
Sajnos a Képviselı-testület által megalkotott csendrendeletnek
nem sikerült igazán érvényt szerezni. El kellene érni azt, hogy
az üdülıövezetekben az éjszakai órákban biztosítani lehessen a
pihenést. Az ifjúság egy része nem mindig kulturáltan szórakozik.
A város vagyongazdálkodása szempontjából fontosnak tartotta elmondani, hogy a településen lévı 14 holtág közül 12 az önkormányzat tulajdonába került, azonban a halászati jog nem az önkormányzaté.
Az egészségügy területén nagyobb problémák nincsenek, azonban az
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következı testületnek jóval többet kell majd az egészségügyre
költeni.
Sajnálatos módon a városban mőködı intézmények épületeinek felújítására, karbantartására évrıl évre egyre kevesebb pénzt tud a
város költeni.
Mindenki elıtt ismeretes, hogy van a városnak egy rosszul sikerült Sportcsarnoka melynek a rekonstrukciós munkálatai még ma is
folyamatban vannak.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az Állami Számvevıszék
rendszeresen ellenırzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
munkáját. Ellenırzi, hogy az államtól kapott pénzösszegeket hogyan használja fel az önkormányzat. Örömmel mondhatja, hogy a
szakemberek minden alkalommal elismeréssel szóltak a hivatal
munkájáról.
Végezetül elmondta, ez a heterogén összetételő képviselıtestület idınként nagyszerő háborúkat vívott meg egymással, minden képviselı a városért harcolt. A cél mindig az volt, hogy a
város mőködjön. Gyakorlatilag egy bölcsıde és egy mozi bezárásán
kívül a testület soha nem adott fel semmit. A testületi ülések
mindig nyíltan, nyitottan folytak a lakosságnak mindig lehetısége volt arra, hogy ezeken az üléseken résztvegyen.

Megköszönve a jelenlevık figyelmét, átadta a szót a lakosságnak.
Kovács Attila Gyomaendrıd, Attila u. 16. szám alatti lakos felszólalásában elmondta, a legutóbbi közmeghallgatáson a polgármester úr ígéretet tett arra, hogy az Ipartestület épülete elıtt
parkolót fognak építeni, amelynek a végleges megépítése a mai
napig nem történt meg, hiányzik a záróréteg.
A lakosság részérıl sok panasz hangzik el a város útjaival kapcsolatban. Véleménye szerint jobban oda kellene figyelni az utak
minıségére a mőszaki átvételek során. Vannak olyan útszakaszok a
városban amelyek egy tél eltelte után szinte elporlanak. Ezeket
a hibákat jó lenne korrigálni.
Végezetül arra a kérdésre kért választ, hogy miért kell a
gyomaendrıdi lakosságnak a szinte ihatatlan ivóvízért ilyen magas díjat fizetni?
Dr. Frankó Károly polgármester elsıként a feltett kérdésre válaszolva elmondta, sajnos a víz fajlagos költsége ilyen magas. Az
ivóvizünk jelentıs mértékben tartalmaz jódot, aminek megszüntetésére ez idáig nem tudtak megoldást találni, ugyanakkor ahhoz
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hogy fogyasztható legyen a víz, különbözı eljárásokkal tisztítani kell, aminek jelentıs költségvonzata van. Tulajdonképpen a
probléma megoldását az jelenthetné, ha a település a Körös-Maros
Regionális Vízmőtıl kapná az ivóvizet. Az erre történı rácsatlakozásra azonban a Vízügyi Igazgatóság nem ad vízjogi engedélyt.
Tulajdonképpen a település lakosságának is állampolgári jogon
járna az egészséges ivóvíz, melynek biztosítása a mindenkori
kormánynak a kötelessége.
A parkoló építésével kapcsolatban elmondta, amennyiben a város
anyagi helyzete engedi a parkolóban a záróréteget fel fogják
vinni.
Gomkötı Vilmos Gyomaendrıd, Akác u. 11. szám alatti lakos kérése
az volt, hogy a tejfelvásárlással foglalkozó Laposi Bt. munkáját
idınként ellenırizze az önkormányzat.
Kifogásolta az állatpiac elhelyezését a Zrínyi utca végéhez. Véleménye szerint ez az állattartóknak nem megfelelı.
Dr. Frankó Károly polgármester a kéréssel kapcsolatban elmondta,
a Bt. mőködésének ellenırzése nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Véleménye szerint a felmerült problémákkal valamelyik
érdekképviseleti szervet kell felkeresni.
A piac helyével kapcsolatos válasza az volt, hogy az állatok
tartását és árusításuk helyét önkormányzati rendelet szabályozza.
Kovács Mihály Gyomaendrıd, Fı út. 156. szám alatti lakos felszólalásában elmondta, elszomorító tény, hogy a város utcái, terei
gondozatlanok, piszkosak, a vízelvezetı árkok el vannak tömıdve.
Véleménye szerint mind az önkormányzatnak mind pedig a lakosságnak nagyobb gondot kellene fordítani arra, hogy a tisztaság
szempontjából is egy városhoz illı városképet mutasson településünk.
Megítélése szerint az eladásra meghirdetett hatósági vágóhíd nem
illik a városképbe. Célszerőbbnek tartaná azt lebontani és város
valamelyik külsı részén egy új, modern hatósági vágóhidat felépíteni.
Az egyik képviselı-testületi ülésen elhangzott az a lakossági
kérés, hogy a Városháza magas lépcsıjét alakítsák ki úgy, hogy
azon a rokkantkocsival közlekedık mozgássérültek is fel tudjanak
menni. Ez a kérés a mai napig nem teljesült.
Végezetül egyetértett a polgármester úr azon elmondásával, hogy
a fiatalok egy része sajnos nem tud kulturáltan szórakozni.
Gyakran elıfordul, hogy a fiatalok késı éjszaka randalirozva
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mennek haza a diszkóból, zavarják a lakosság, valamint nyári
idıszakban az itt nyaralók nyugalmát.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott felvetésekre elmondta, a város tisztaságának javítása érdekében az önkormányzat
elsıként alkalmazta azt a lehetıséget, hogy a város köztereit és
a Fı utak rendbentartását közösségi munkásokkal végezteti el.
A maga részérıl egyetértett azzal a véleménnyel, hogy a kényszervágóhíd valóban nem illik a városképbe. A kényszervágóhidat
bérbeadásra és nem eladásra hirdette meg az önkormányzat mivel
annak üzemeltetése nem tartozik az önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai közé, mindössze annyi a feladata, hogy az így
kimérésre kerülı hús hatósági húsboltban kerüljön árusításra.
A Városháza lépcsıjét az ısz folyamán alakítják ki úgy, hogy a
rokkantkocsival közlekedı mozgáskorlátozottak is betudjanak jutni a hivatalba.
Megítélése szerint a csendrendeletnek a betartása nem csak a fiatalokon múlik, hanem a vendéglátással foglalkozó vállalkozók
kulturáltságán, intelligenciáján is, hogy mennyire veszik azt
komolyan.
Jenei László Gyomaendrıd, Selyem u. 127. szám alatti lakos elsıként a THERMÁL INVEST-tel kötött korábbi megállapodást kifogásolta, véleménye szerint az jogszerőtlen volt. Kifogásolta a
holtágak vízminıségét, állapotát. Az ezzel foglalkozó önkormányzati szakember hasznos tanácsokkal láthatná el a vízparti telkek
tulajdonosait. A Kisréti Gyógyszálló tervét merész álomnak tartotta.
Aziránt érdeklıdött, hány pályázatot nyújtott be az önkormányzat
mőködése során, és hányat nyert meg.
Nem értett egyet a polgármester úr azon kijelentésével, miszerint a munkahelyteremtés nem az önkormányzat feladata. A lakosság körében általános az elmarasztalás ez ügyben a testület felé.
Az új piaccal kapcsolatosan a kereskedık és árusok kifogásolják,
hogy az un. KGST piac és a heti rendes piac külön lett választva, így jelentısen csökkent a forgalom. A jövıben célszerő lenne
a KGST piacot áthelyezni az új piactér melletti területre.
A fásítással kapcsolatosan megjegyezte, miszerint pl. a gyomai
liget évek óta nem volt olyan rossz állapotban, mint jelenleg.
Kifogásolta továbbá a közutak mentén elhelyezett nagy mennyiségő
közlekedési tíltó táblákat. Véleménye szerint jórészük szükségtelen és célszerőtlen.
Végezetül kérte a polgármestert mondja el mit tart legnagyobb
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sikerének, mit pedig kudarcának.
Dr. Frankó Károly polgármester elsıként az utolsó kérdésre válaszolva elmondta, legnagyobb sikerének azt tekinti, hogy sikerült
rábeszélni a testületet egy új piactér megépítésére. Itt kívánta
reagálni a KGST piaccal kapcsolatos felvetésre, miszerint jelenleg a KGST piac nem megengedett Magyarországon. Véleménye szerint az adófizetı vállalkozókkal szemben nem lenne tisztességes,
hogy a külföldiek akik semmiféle adót nem fizetnek ugyanazon a
helyen áruljanak ahol İk.
A Kisréti Gyógyszállóval kapcsolatosan nem tartotta bőnnek, ha
tervei vannak bizonyos csoportoknak. Az önkormányzat nincs anyagilag elkötelezve ez ügyben.
Megítélése szerint a holtágak állapota ma sem rosszabb mint négy
évvel ezelıtt volt.
Addig amíg a Halászati Tsz kezelésébe tartoztak a település
holtágai nem volt olyan nagy ügy azok állapota, mint amióta az
önkormányzat tulajdonába kerültek. Kétségtelen tény, hogy lépést
kell tenni a megmentésükre, de jelenleg a városnak nincs erre
anyagi fedezete.
Az önkormányzat igyekszik erkölcsileg támogatni a vállalkozókat,
azok munkahelyteremtı beruházásait, azonban anyagi támogatásra
nincs lehetısége.
A közlekedési táblák kihelyezése különbözı szakhatósági véleményeken alapul, jelentıs részét a Közúti Igazgatóság helyezi ki.
Megítélése szerint a mi településünkön sincs sokkal több közlekedési tábla mint a környezı városokban.
Uhrinné Baji Kinga Gyomaendrıd, Nyárszegi u. 9. szám alatti lakos mint a 2. számú Általános Iskola pedagógusa a Kisréti úti
iskola állapotáról kívánt néhány szót szólni.
Egyik évek óta visszatérı probléma, hogy nincs vízöblítéses WC
az iskolában. A XX. század végén ez már megengedhetetlen, hogy
egy oktatási intézményben ne legyen megfelelı WC.
Nagyon megnehezíti a pedagógusok munkáját az is, hogy az iskolának nincs telefonja. Naponta adódnak olyan helyzetek, amikor
szükség lenne a rá. Kérte az önkormányzat segítségét ez ügyben.
Az iskola udvara is meglehetısen elhanyagolt, csúnya. Szívesen
vennének néhány tı virágot, fákat az udvar szépítéséhez.
Még az iskolával kapcsolatos probléma, hogy a Bajcsy Zs. út és a
Rákóczi út sarkán, ahol a gyerekek nap, mint nap ebédelni járnak
egy kb. 1,5-2 m átmérıjő lyuk van a járdán. A lyuk esıs idıben
megtelik vízzel a gyerekek nem tudják átlépni, ahhoz, hogy kikerüljék kénytelenek a forgalmas kövesútra kimenni. Kéri, hogy eb-
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ben az ügyben valamilyen lépéseket tegyen a hivatal.
Magánjellegő kérdése az volt, hogy a Selyem út két szakaszán miért nincs közvilágítás?
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzott felvetésekre elmondta, véleménye szerint teljes egészében nem az önkormányzat
felelıs azért, hogy az iskolának évek óta visszatérı problémái
vannak. Az iskola egy önállóan gazdálkodó intézmény, saját költségvetésbıl gazdálkodik. Az iskolának az éves költségvetésébıl
kell megpróbálni a feladatokat megoldani.
Az, hogy az iskola udvara rendezett, tiszta, parkosított legyen
az szintén nem az önkormányzatnak a feladata.
A telefon kérdés az önkormányzattól független dolog, tulajdonképpen kiszolgálatatottjai vagyunk a MATÁV-nak. Jelenleg mintegy
1500 lakos vár telefonra a településen.
Az útszakasszal kapcsolatos problémát tolmácsolni fogja a Közúti
Igazgatóság felé ugyan is ez az útszakasz a Közúti Igazgatóság
kezelésébe tartozik.
A Selyem úton lévı közvilágítással kapcsolatban elmondta, az önkormányzat anyagi lehetıségeihez képest a következı években is
folyamatosan tervezi a város közvilágításának korszerősítését.
Bercsényi János Gyomaendrıd, Erkel u. 28 szám alatti lakos felszólalásában kifogásolta a város útjainak állapotát, az ivóvíz
minıségét, valamint arra a kérdésre kért választ, hogy mikorra
várható a telefonhálózat bıvítése a városban?
Dr. Frankó Károly polgármester mint azt az elızı válaszában is
elmondta a telefon hálózat bıvítése az önkormányzattól független
dolog. A legutóbbi értesülések szerint 1995-ben a megyében minden telefonigény kielégítésre kerül.
Az ivóvíz minısége valóban nagy gondja a városnak, de hasonlóan
a telefonhoz ennek a problémának a megoldása is az önkormányzattól független.
Dógi János etnikai szószóló hozzászólásában megköszönte a lehetıséget, hogy négy éven keresztül részt vehetett a Képviselıtestület munkájában. A maga részérıl elismeréssel szólt a testület négyéves tevékenységérıl.
Magánjellegő problémájaként elmondta, hogy a Halász utcánál az
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utcák úgy lettek kialakítva, hogy zsákutca lett belıle. Az utca
végén nincs a járda megépítve és azon a szakaszon nincs közvilágítás. Kérése az volt ezzel kapcsolatban, hogy a legalább a közvilágítást jó lenne ha megoldanák.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva az elhangzott felvetésre elmondta, a Halász utca nem zsákutca. Jelenlegi állapota valóban eltér
a tervezettıl, de véglegesen kialakításra kerül, megépül a járda
a csapadékelvezetı árkok, az utca a Táncsics utcába fog csatlakozni. A terület rendezéséhez azonban idıre van szükség nem megy
egyik napról a másikra.
Ezt követıen a felszólalásokban elhangzottakat néhány szóval kívánta kiegészíteni.
Jenei László azon kérdésére, hogy az önkormányzat hány pályázatot nyújtott be elmondta, minden pénzügyi pályázatot igyekeztek
igénybe venni. A pályázatok egy részén nyertek, másik része elutasításra került. A pályázatok benyújtásánál egyik legnagyobb
probléma, hogy jelentıs saját erıt követelnek.
Pályázatot nyert az Önkormányzat az új piac megépítéséhez, a
Bónom-zugi faház megvásárlásához, a szennyvíztisztítótelep megépítésére, egészségügyi gép-mőszer beszerzésére szinte minden
évben, a Kner Imre gimnázium és kollégium átalakítására, az Enci
tanmőhelye megvásárlásához.
Valóban elfogadható kritika, hogy a város tulajdonában lévı
holtágak állapota évrıl évre romlik. Ennek oka egyrészt az évek
óta visszatérı szárazság, melynek következménye, hogy a hínár
elszaporodott, oxigén hiány miatt a halak pusztulnak. A másik
oka, hogy az összekötı csatornák állapota évek óta nem megfelelı. A holtágak állapotának javítására lehetıség lenne pályázatot
benyújtani, ehhez azonban jelentıs a saját erıvel kellene rendelkezni az önkormányzatnak. Összeségében mintegy 5 -10 millió
forint az az összeg amelyet a város a holtágak állapotának javításra fordított.
A település útjainak minıségével kapcsolatos kritikákat is elfogadhatónak tartotta. Tudni kell azonban, hogy a város útjainak
egy része az önkormányzat, másik része pedig a Közúti Igazgatóság kezelésébe tartozik. Tulajdonképpen sem az önkormányzat, sem
pedig a Közúti Igazgatóság nem végzi folyamatosan az utak karbantartását. Látni kell azonban, hogy az önkormányzati utak mindig a költségvetési lehetıségek szerint készülnek el. Mind az
önkormányzatnak mind pedig a lakosságnak kevés a pénze, így az
utak nagyrésze úgy készül, hogy hiányzik róla a záróréteg, amely
meggátolná a gyors kopást és a lyukak kialakulását.
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Dr. Csoma Antalné a 2.számú Önálló Napközi Otthonos Óvoda vezetıje a település óvodáiba járó gyermekek és az intézményekben
dolgozók nevében megköszönte a polgármester úrnak és képviselıtestületnek azt az erıfeszítést, áldozatvállalást, melyet tettek
azért, hogy a település óvodái mőködıképesek maradjanak az elmúlt négy évben. Tették ezt annak ellenére, hogy az önkormányzati törvény értelmében az óvodák fenntartása nem tartozik a kötelezıen ellátandó feladatok körébe.
Dr. Frankó Károly polgármester miután több hozzászólás nem hangzott el összefoglalásként elmondta, hihetetlen sok pénzre van
szükség ahhoz, hogy egy város mőködni tudjon. Hosszú évek kellenek a város szépítésére, korszerősítésre, a megfelelı városkép
kialakításához.
Kérte a lakosság megértését a mindenkori testülettel szemben,
hiszen az önkormányzatoknak igen kevés a pénzük, azonban azt
szeretnék mindig a lehetı legjobb helyre költeni.

Végezetül elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal összeállított
egy tájékoztató anyagot az elmúlt négy év munkájáról, a hivatal
feladatairól. Ezt a tájékoztatót bárki megtekintheti, a pártok
és társadalmi szervek pedig írásban megkaphatják.
Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a jelenlévık figyelmét a közmeghallgatást bezárta.
K.m.f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

Dr. Farkas Zoltán
hitelesítı

Hornok Lajosné
hitelesítı
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