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11 /1995.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. szeptember
11-i közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester,

Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János,
Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla, Nagy Pál, R.
Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach
Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, Tímárné
Binges Irén, Pápai Pálné, Kurilla János, Nagy
Istvánné, Uhrin Zoltánné, Balog Károlyné csoportvezetık,
a 2. napirendi pont tárgyalásánál tárgyalási joggal
Hernyák Imre városrendezési szakfımérnök,
Szőcs József alezredes a helyi Rendırırs parancsnoka,
a helyi pártok képviselıi, a sajtó képviselıi és kb.
60 érdeklıdı választópolgár.
Dr. Frankó Károly polgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a pártok és a
sajtó képviselıit és valamennyi megjelent választópolgárt a közmeghallgatás alkalmából. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülésen a megválasztott önkormányzati képviselık valamennyien jelen vannak. Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte dr.
Szendrei Éva és Czibulka György képviselıket.
Az önkormányzati törvény értelmében a képviselı-testületnek
évente legalább egy alkalommal, elıre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania. A közmeghallgatáson jelenlévı lakosságnak
lehetısége van arra, hogy közérdekő kérdést, javaslatot tegyenek, amelyekre a képviselı-testület vagy szóban, vagy 30 napon
belül írásban ad választ. A mai közmeghallgatás fı napirendi
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pontjai - mondta, az 1996. évben bevezetésre tervezett helyi adó
rendelet-tervezet javaslatainak véleményezése, és a város külterületi szabályozási javaslatának ismertetése. Mivel mind két napirendi pont a lakosság széles rétegét érinti, illetve kötelezettséget ír elı számukra, ezért döntött úgy a képviselıtestület, hogy a döntések elıkészítésébe a lakosságot is bevonja.
A közel három hónappal ezelıtt elkészült rendelet-tervezetet az
önkormányzat igyekezett a lakossága részére hozzáférhetıvé tenni, írásos formában mintegy 1500 példányban ingyenesen a város
forgalmasabb üzleteiben elhelyezésre kerültek a kiadványok. Tehát bárkinek lehetısége volt a rendelet-tervezet áttanulmányozására. Ezenkívül a helyi érdekképviseleti szervek, nagyobb cégek,
vállalkozók is megkapták a tervezetet, felkérve ıket arra, hogy
írásban véleményezzék. Néhány írásos vélemény beérkezett, illetve az elmúlt héten megtartott fórumon lehetıséget kaptak a vállalkozók, érdekképviseleti szervek arra, hogy szóban is elmondják véleményüket.
A bevezetést követıen rövid tájékoztatást kívánt adni a jelenlévıknek a város jelenlegi pénzügyi helyzetérıl, illetve a város
lakosságát érintı problémákról.
A város 1995-ben 810 millió forintos költségvetéssel gazdálkodik. A rendszerváltást követıen a városnak 380 millió forintból
kellett gazdálkodnia. Figyelembe véve, hogy 1993-óta az állami
normatív támogatás nem változott, illetve az infláció miatt több
minden sokkal többe kerül,
mint az elızı években, elmondható, hogy az önkormányzatok egyre
nehezebb anyagi helyzetben vannak.
A 810 milliós költségvetés fıbb összetevıi:
Az állami hozzájárulás 492 millió forint, melybıl a normatív állami hozzájárulás 333 millió forint. A személyi jövedelem adóból
befolyó összeg 132 millió forint. A személyi jövedelem adó kiegészítésére 40 millió forintot kapunk az államtól.
Az 1995. évi költségvetés tervezésekor a helyi adókból származó
bevétel 9.300 ezer forinttal lett betervezve. Ebbıl építmény
adóból 1.200 ezer forintot, magánszemélyek komunális adójából 4
millió Ft-ot, vállalkozók kommunális adójából 3.500 ezer Ft-ot
és idegenforgalmi adóból 250.000 Ft-ot, iparőzési adóból 50.000
Ft-ot, egyéb adó jellegő bevétel 300.000 Ft. A befizetett gépjármő adó 50 %-át kapja vissza a város, amely 3,3 millió forintot jelent.
A helyi adóból befolyó bevételbıl kerül támogatásra az Önkéntes
Tőzoltóság, az ügyeleti gépkocsi üzemeltetésének támogatása, az
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endrıdi piactér korszerősítése, utak, járdák építése a közvilágítás korszerősítése, valamint a szennyvízhálózat bıvítése.
A város lakosságát érintı problémához tartozik az évek óta húzódó jó minıségő, egészséges ivóvíz biztosításának megoldása, mely
az önkormányzat kötelezı feladatai közé tartozik.
Az elmúlt évek alatt többször folytatott az önkormányzat levelezést, egyeztetést az illetékes minisztériummal, az ÁNTSZ-el, a
Békés Megyei Csatornamő Rt.-vel. A Környezetvédelmi Minisztérium
legutóbbi állásfoglalása szerint nem tud döntéssel hozzájárulni
ahhoz, hogy Gyomaendrıd jó minıségő ivóvizet kapjon a Maroshordalékkúpról, mert ez sértené bizonyos területek fejlıdését.
Sértené Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Almáskamrás területének
fejlıdését. A Maros-hordalékkúpról 45.000 m3 víz termelhetı ki
naponta, ebbıl jelenleg napi 37-38.000 m3 a kitermelt vízmennyiség, tehát marad 5-7.000 m3 szabad kapacitás. A Békés Megyei Csatornamő Rt. un. vízkormányozással biztosítaná a város számára a
jó minıségő ívóvizet, ehhez azonban a minisztérium elvi hozzájárulására lenne szükséges. Az ÁNTSZ igazgató fıorvosa támogatja
azt a kérésünket, hogy különbözı szakintézményektıl ismét véleményt kérjünk arról, hogy az ivóvizünkben található jód hosszú
távon milyen kárt okoz az emberi szervezetben.
Amennyiben egy záros határidın belül nem kapunk ígértet arra,
hogy a Maros-hordalékkúpról kaphatunk jó minıségő ivóvizet, abban az esetben a képviselı-testület döntésével egyetértve a lakosság segítségét fogja kérni. Ha kell demonstráció kezdeményezésével.
A szennyvízhálózat bıvítés fokozatosan történik a városban. A
szennyvíztisztító bıvítésre került, melyet hitelfelvételbıl tudott a város megvalósítani. A gond ezzel kapcsolatban, hogy a
lakosság nem köt rá ott ahol erre lehetıség lenne, nincs kellıképpen kihasználva.
A város hitelállománya 67-69 millió forint, mely tartalmazza a
szennyvíztisztító bıvítésére és a fürdı vízforgató berendezésére
felvett hitel összegét. Ebbıl az összegbıl ebben az évben 28
millió forint rövidlejáratú hitelt visszafizetett az önkormányzat. Az összes hitelállománya 2000 körül fog lejárni.
Az idei költségvetésben 10 millió forint hitel felvételét tervezete az önkormányzat. Amennyiben a város intézményei jól fog
gazdálkodni és az önkormányzat megszorításainak igyekszik eleget
tenni, úgy elképzelhetı, hogy a 10 millió forint mellett még további 15 millió forint hitelfelvételre lesz szükség ahhoz, hogy
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a város megırizze fizetıképességét.
Befejezésként néhány gondolatot kívánt szólni a város közbiztonságáról.
Az idei évben az önkormányzat 200.000 Ft anyagi támogatást adott
a rendırségnek. Az utóbbi idık tapasztalata egyre inkább az,
hogy nincs közbiztonság a városban, de ugyan ez a tapasztalat
országos szinten is. Nincs rendıri jelenlét az utakon, melynek
következtében nincs közlekedési morál.
Végezetül felkérte az alpolgármester urat és a bizottság elnököket, amennyiben van napirend elıtti bejelenteni valójuk, úgy tegyék meg.
Az érintettek részérıl bejelentés nem volt, a polgármester javasolta a napirend sorrendiségén változtatni. Tekintettel arra,
hogy a helyi adókról szóló rendelet-tervezet megvitatása több
idıt vesz igénybe, elsıként javasolta a város külterületi szabályozási javaslatának ismertetésérıl szóló napirendet megtárgyalni.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyhangúlag
egyetértve az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el.
Napirend:
1./

A város külterületi szabályozási javaslatának ismertetése

2./

Az 1996. január 1-napjától bevezetésre tervezett helyi
adókról szóló rendelet javaslatok véleményezése

A város külterületi szabályozási javaslatának ismertetése
Dr. Frankó Károly polgármester felkérte Hernyák Imre városrendezési szakmérnök urat az a napirend ismertetésére.
Hernyák Imre mérnık úr köszöntötte a polgármester urat, a képviselı-testület tagjait és a jelenlévı városlakókat.
Gyomaendrıd város külterületének szabályozási terve ebben az évben fog elkészülni. Az Országos építési szabályrendelet kötelezıvé teszi, hogy a települések külterületein csak akkor lehet
építési engedélyt kiadni, és különbözı beruházásokat elvégezni,
ha a település külterületének a szabályozási terve elkészül.
A szabályozási terv leszabályozza azokat a területeket, amelye-
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ken megengedhetık az építkezések, illetve azokat a területeket,
ahol az építkezések korlátozottak.
Korlátozottak az építkezések a vonalas létesítmények mentén
/vasút, utak, elektromos távvezetékek stb. mentén/.
A külterületeken még korlátozott területek az un. természetvédelmi területek. Itt is korlátozott építkezések lehetségesek,
melyekre az engedélyt a szarvasi Körös-Maros Természetvédelmi
Hivatal adja meg. Ezeken a területeken mővelési ágat váltani nem
lehet.
A külterületi tanyás építkezéseknél az alábbi szabályozások állnak fent.
Az 1992. elıtt kialakult és meglévı tanyák esetében, amennyiben
a terület szélessége nem felel meg az OÉSZ elıírásainak az építési igényük esetén kedvezıbb elbírálást fognak kapni kialakultságuk és a szerzet jogukból adódóan.
Azokat a földterületeket, amelyek 1992 után létesültek, az OÉSZ
úgy szabályozza le, hogy legalább 3000 m2-t el kell érni ahhoz,
hogy ott lakóépület épülhessen, egyéb más gazdasági épület építhetı. Ezen kívül olyan földterületen építhetık még tanyai lakóépületek, amelyeknek a területe eléri a 6000 m2-t, illetve ennél
nagyobbak. Hangsúlyozni kívánta, hogy a 3000 és a 6000 m2 azokra
a területekre vonatkozik, amelyek jelenleg még földterületek.
Ezeken a területeken csak abban az esetben lehet építkezni, ha
azt a területet a mezıgazdasági mővelésbıl kivonja a tulajdonos
és un. tanyaudvar címén a földhivatalnál bejegyzésre kerül.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte Hernyák úrnak az ismertetıt, kérte a jelenlévıket amennyiben van kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban, úgy tegyék fel.
Gácsi László kérdése az volt, hogy a tanyaudvar bejegyeztetése a
földhivatalnál illetékmentes, vagy nem?
Hernyák Imre mérnık úr a feltett kérdésre válaszolva elmondta, a
tanyaudvar bejegyeztése díjmentesen történik, de mint fogalom
meg kell, hogy jelenjen a földhivatalnál. Amennyiben a tulajdonos nem mővelésre kívánja használni a földterületet, hanem ott
pl. sportpályát, kempinget, stb. akar létesíteni, abban az esetben földmegváltási díjat kell fizetnie.
A téma befejezéseként a polgármester elmondta, a város külterületi szabályozási tervét a képviselı-testület a szeptember 28-i
ülésen fogadja el, addig bárkinek észrevétele, kérdése merülne
fel ezzel kapcsolatban, azt akár szóban, akár írásban eljuttat-
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hatja, illetve a rendezési tervet bármikor megtekintheti a Polgármesteri Hivatal mőszaki csoportjánál.
Az 1996. január 1- napjától bevezetésre tervezett helyi adókról
szóló rendelet javaslatok véleményezése
Dr. Frankó Károly polgármester vitára bocsátotta a napirendet,
kérte a jelenlévıket mondják el véleményeiket, tegyenek javaslatokat, illetve bárkinek olyan gondja, problémája van ami a város
lakosságát érintı, lehetısége van elmondani.
Dr. Weigert József a német kisebbség szószólója elsıként megköszönte a tisztelt képviselıknek, hogy lehetıséget adtak a lakosságnak arra, hogy közmeghallgatáson mondják el véleményüket.
Sajnálatosnak tartotta, hogy az ország és a városok önkormányzatai minden terhet a lakosságra hárítanak. Az elmúlt évben a vállalkozók országos szinten átlagosan 120.000 Ft bevételt vallottak be. Ezzel szemben a lakosságtól minden féle címen adót szednek be, mikor a lakosság már így is az erején felül fizet. Ez az
ország költségvetésében úgy jelenik meg, hogy a lakosság által
befizetett adó közel annyi, mint amit a vállalkozók fizetnek be.
Ki hiszi el, hogy a vállalkozók évi 120.000 forintot keresnek,
amikor a bérbıl és fizetésbıl élık keresete országosan 440.000
Ft.
Annak idején adót azoknak kellett fizetni, akiknek földjük, gyáruk, boltjuk stb. volt. Elsısorban a termelı eszközökkel rendelkezık fizettek az adót. Ma már olyan adó terhek sújtják a lakosságot, amelyek a gazdaságokat, a kisüzemeket teljesen gúzsba kötötte. SZJA adót kell fizetnünk, a jövı évben valószínőleg megszőnik a O sávos adókulcs is. Ez azt jelenti, hogy a kisjövedelmőekre hárítják át az adók egy részét, mert a lakosság jövedelme
többnyire ebbe a kategóriába tartozik. Fizetjük az ÁFÁ-t, amelyet a vállalkozók visszaigényelhetnek, de a lakosság széles rétege nem. Ezen felül fizetjük a TB járulékot, amely csak egy
adóteher a lakosság számára, de lassan semmit nem kap érte. A
gyógyszerárakat szinte havonta emelik, a fogorvosi ellátásért
fizetni kell.
A munkavállalói járulék emelésérıl szintén hallani lehet. Ezek
után jön az önkormányzat, amely szintén adóterhet vet a lakosságra. Jelen pillanatban a legnagyobb teher a lakosságra az egyre gyorsabban emelkedı infláció. A kis és nagyüzemi gazdaságban
a termelés egyre inkább csökken. A nagyüzemek sorra felszámolásra kerültek, a kisüzemekben egyre kevesebb a jószágtartás, a
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földeken a termés évek óta kevesebb. A földmőveléssel, jószágtartással foglalkozók csak saját részre termelnek, eladásra nem.
A mezıgazdasági élelmiszerek ára évrıl évre emelkedik, olcsóbb
külföldrıl behozni az alacsony árú élelmiszert, mint a belföldit
forgalmazni. Véleménye szerint ez egy nagyon rossz politika.
Szembe állítják a város lakosságát a képviselı-testülettel, mert
adót akarnak, szembe állítják az ország lakosságát a kormánnyal,
mert mindenért adóztat.
A város lakosságának nagyrészre elöregedett és nyugdíjas. A fiatalság tömegesen válik munkanélkülivé. Ezért az adó kivetése nem
javasolt. Véleménye szerint az önkormányzatnak úgy kell kialakítani a gazdálkodását, hogy ne kelljen a lakosságra támaszkodni.
Dr. Frankó Károly polgármester elmondta adórendelet-tervezet
összeállítása során felvetıdött annak lehetısége, hogy a helyi
adókból befolyó bevételbıl az önkormányzat egy bizonyos összeg
határáig támogatná a lakosságot pl. a fogászati ellátásért kevesebbet kellene fizetniük. Ezt csak abban az esetben tudja az önkormányzat megvalósítani, ha a lakosság a kivetett adót befizeti.
Barják Benedek sérelmezte, hogy Nagylaposon a háza szomszédságában lévı focipályán játszó gyerekek rendszeresen kirúgják az ablakot. Kéri az illetékeseket, hogy tegyék meg a megfelelı intézkedést.
Bácsi Imre a város környezetvédelmi hiányosságaira kívánta felhívni a tisztelt képviselık és a jelenlévık figyelmét. Az Erzsébet-ligetben az elmúlt évben olyan fákat vágtak ki, amelyek
egészségesek voltak, ezzel szemben kiszáradt fát ma is lehet találni a ligetben. Erre a szakembereknek jobban oda kellene figyelni. A liget tisztasága is kivetni valót hagy maga után. A
futball pályához vezetı szakasz idınként egy elhagyott szeméttelephez hasonlít. A város közmővesítésével kapcsolatban elmondta,
a Székely B. u. és a Vízmősor között a szennyvízhálózat nincs
kiépítve. Annak idején, amikor a környezı utcákban a hálózat
építése történt az utca lakói nem igényelték, nem járultak hozzá
a kiépítéshez. A Körös soron lévı nyaralóházakból a szennyvíz a
holt-Körösbe folyik, nagyon sok nyaralónál még emésztıgıdör
sincs. Szintén ennek a területnek a hiányossága, hogy nincs elegendı nyilvános telefonkészülék. A kemping területén egyáltalán
nincsen, mindössze egy van a Fürdı fıbejáratánál, amely gyakran
tönkre van téve. Azt használják a környék lakói és nyáron az itt
nyaraló vendégek.
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Még egy fülke elhelyezése mindenképpen indokolt lenne. Ehhez a
témához kapcsolódó kérdése az volt, hogy tud e a polgármester
információt adni arról, hogy a városban mikor várható újabb telefonvonal bıvítés. A Liget-fürdı termál vízének gyógyhatása országos hírő, sıt elég sok az évrıl évre visszajáró külföldi nyaraló is. Véleménye szerint a városnak sokkal többet kellene tenni az idegenforgalom fejlesztése érdekében.
Ami a szórakozási lehetıséget illeti, sajnos nincs a városban
olyan szórakozóhely, ahová a középkorúak is szívesen elmennének.
Végezetül a lakosság adóztatását úgy tartaná igazságosnak, ha az
adó kivetése a jövedelem figyelembevételével történne.
Dr. Frankó Károly polgármester néhány gondolatot kívánt szólni
az elhangzottakhoz.
Az idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatban az önkormányzatnak
vannak elképzelései, de infrastruktúra nélkül nem valósulhat
meg.
A telefonvonal bıvítésével kapcsolatban elmondta, az újságon keresztül értesülhetet arról a lakosság, hogy aláírásra került az
a koncessziós pályázat, amely szerint az orosházi és a békéscsabai primer központokat a Matáv bıvíteni fogja, 1998 év végéig
kielégítik a telefon igényeket.
Egyetértett azzal, hogy valóban nincs a városban olyan szórakozóhely, ahová a középkorúak is szívesen elmennének. Ennek oka
véleménye szerint, hogy nincs fizetıképes kereslet e szolgáltatás iránt. A városban mőködı szórakozóhelyek többnyire a fiatalkorúakat szolgálják. A hajnalig tartó diszkok ellen az önkormányzat nem tud kellıen fellépni, mivel a vállalkozók nem tartják be az az erre vonatkozó elıírásokat.
A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos véleménye az volt, hogy annak idején amikor azokat a telkek értékesítésre kerültek, elsı
lépésként a szennyvízhálózat kiépítését kellett volna elvégezni.
Ennek kiépítése ma már több millió forintba kerülne, amelyet a
város egyedül nem tud megvalósítani. Ehhez a telektulajdonosok
összefogására lenne szükség.
A fakivágással kapcsolatban elmondta, azok a fák amelyek kivágásra kerültek, kiszárad fák voltak amelyek veszélyesek, mivel
viharos idıben bármikor kidılhetnek és balesetet okozhatnak,
volt is erre példa az elmúlt év ıszén.
Ami a város környezetvédelmét és tisztaságát illeti, az önkormányzat hiába hoz erre vonatkozó rendeleteket, ha a lakosság nem
tartja be ezeket az elıírásokat.
Bácsi Imre véleménye szerint meg kell büntetni azokat az embere-
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ket, akik nem tartják be a rendelet elıírásait. Meg kell nézni a
környezı településeket, sokkal nagyobb a rend, a tisztaság. Azok
hogyan csinálják? Hatékonyabban kellene eljárni az önkormányzatnak.
Nagy Pál képviselı elmondta, a Bácsi úr által felsorolt
hinyosságok között olyanok is szerepelnek, amelyek a választókörzetét érintik. A legutóbbi képviselı-testületi ülésen képviselıi interpelláció történt azért, hogy a futballpálya mentén
kiszáradt fák kerüljenek kivágásra. Ezek a fák ezért kerültek
kivágásra. A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban, mint
ahogy azt Bácsi úr is elmondta, a lakosság annak idején nem igényelte, nem élt ezzel a lehetıséggel, ezért a társulás nem tudott létrejönni.
Gácsi Lajos mint a HONSZ gyomaendrıdi szervezetének képviselıje
a helyi adórendelet-tervezettel kapcsolatban elmondta, a rendelet-tervezetet a HONSZ tagjai áttanulmányozták a kialakult véleményüket írásban is benyújtották a a polgármester úrnak. A rendelet módosításával egyetértenek, annak szükségszerőségét elismerik. Kérésük, hogy bizonyos mértékő mentességet biztosítsanak
a hadirokkantaknak.
Ezenkívül problémaként vetette fel, hogy a Csokonai utca végén
kb. 50 méteren a csatorna fenekét nem lehet másként stabilizálni
csak betonlapokkal. Ezeknek a betonlapoknak az elhelyezésére
ígéretet kaptak, de a mai napig nem kerültek elhelyezésre. Kéri,
hogy az illetékesek intézkedjenek ez ügyben.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Gácsi úr által felvetett problémát a Mőszaki csoport ki fogja vizsgálni, és az eredményrıl
írásban tájékoztatást fog kapni.
Szeteli Béla vállalkozó elmondta, tudomása szerint a SZJA adó 35
%-át kapják meg a települések. Kérdése az volt, hogy ebbıl az
összegbıl, illetve a helyi adókból származó bevételbıl mennyit
tarthat meg az önkormányzat?
Dr. Frankó Károly polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, a
jövı évre bevezetésre tervezett adónemekbıl származó bevétellel
az önkormányzat gazdálkodik. A SZJA -ból az önkormányzatnak
130-140 millió forint bevétele van.
Gellai Dezsı az energia áremelkedés kompenzálásával kapcsolatban
kért felvilágosítást.
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Csorba Csaba jegyzı elmondta, az ezzel kapcsolatos Népjóléti Minisztériumi rendelet még nem jelent meg, tehát az elosztás rendszerérıl és arról, hogy kik lesznek jogosultak erre a támogatásra nem tudott érdemi választ adni.
A jogszabályi rendelkezés megjelenését követıen, illetve erre a
célra kapott összeg megérkezését követıen a Szociális csoport
meg fogja kezdeni annak felosztását.
Baráth Sándor véleménye szerint a lakosság számának nagyságához
képest túl kevés a jelenlévı lakosok száma.
Kifogásolta, hogy nincs a városban nyilvános illemhely. Az új
piactéren az árusító asztalok felett a tetıt úgy helyezték el,
hogy esıben az árus és a vevı is ázik.
Ezen kívül sérelmezte, hogy a Hısök úton megszüntették az óvodát.
Dr. Frankó Károly polgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, a Hısök úti óvoda még a tanácsi rendszer idejében került
megszüntetésre. Magánemberként ezt egy rossz döntésnek tartotta.
Amennyiben a jövı évi költségvetésben lesz elegendı pénz fejlesztésre, abban az esetben megpróbálják megoldani, hogy a mindkét településrész fıterén legyen nyilvános illemhely.
Kádár Péter kifogásolta, hogy a lakosság részére kibocsátott helyi adó rendelet-tervezetrıl szóló kiadvány nem tartalmazza,
hogy az egyes adótételekbıl az önkormányzat mennyi bevételt tervez.
A maga részérıl soknak tartotta az adó mértékét, túlzottak az
adótételek.
Az építményadó mértékét egységesen 50 Ft/m2-ben javasolta meghatározni.
Mint Fı úton lakó tiltakozik az ellen, hogy a magánszemélyek
kommunális adójánál a Fı útra vonatkozóan a törvényileg biztosított adómaximumot tervezik bevezetni. A Fı út katasztrofális az
iszonyatos forgalom miatt, a zajtól nem tudnak a lakók pihenni.
Ezzel szemben az önkormányzat arra hivatkozik, hogy a Fı út az
elmúlt évek alatt kiemelt területnek számított és számít jelenleg is. Az utca parkosítása, fák, virágágyások ültetése és azok
gondozása önkormányzati pénzen történik, ezért tartják indokoltnak, hogy az utca lakói egy magasabb adótétel megfizetésével járuljanak hozzá a parkosítás költségeihez. Konkrét javaslata az
volt, hogy a Fı útra vonatkozóan a magánszemélyek kommunális
adója 500 Ft legyen és az indokolásba vegyék be a zajártalmat.
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Dr. Frankó Károly polgármester hangsúlyozni kívánta, hogy az
egyes adónemek mértékének végleges megállapításánál a képviselıtestület figyelemmel lesz az itt elhangzó véleményekre és javaslatokra. A Fı út valóban katasztrofális, a tervezetben leírtak
mindössze a mellékutcákban lakók véleményét tükrözi, hiszen azon
házak elıtt nem önkormányzati pénzbıl söpörtetnek, ültetnek fákat, vágják a füvet, hanem a tulajdonosok maguk végzik. Sajnos a
tapasztalat az, hogy a Fı úton lakók nagyon is természetesnek
tartják - tisztelet a kivételnek- , hogy az İ házuk elıtt más
söpri le a járdát.
Tóth Géza véleménye szerint a képviselı-testületnek a lakosság
életkorának és egészségügyi helyzetének figyelembevételével kellett volna az adótervezet elkészíteni. A kiadott rendelettervezet szövegezését az emberek nem értik, egyszerőbben kellett
volna megfogalmazni.
A végleges döntés meghozatalával várni kellene addig, amíg a
kormány megkezdi a jövı évi költségvetés tárgyalását. Vegyék figyelembe, hogy a kormány milyen újabb terhekkel fogja sújtani az
állampolgárokat.
A vállalkozók kommunális adójával kapcsolatban az volt a javaslata, hogy tegyenek különbséget azon vállalkozók között akik a
helyi Áfész-tıl bérelnek üzlethelyiséget és azok között akik a
saját tulajdonú üzlethelyiségben végzik a tevékenységüket.
Végezetül javasolta, hogy a központi ügyeleti gépkocsira szereltessenek egy EKG-t.
Szabó Ince megítélése szerint lényegesen javulna a közbiztonság
mind városi, mind pedig országos szinten, ha a rendırség jobban
meg lenne fizetve. Városi szinten magasabb támogatást kellene
adni. A képviselı-testület tiszteltdíja elég magas ahhoz, hogy
abból támogatni lehessen akár a rendırséget, akár a polgárırséget.
Szőcs József a helyi rendırırs parancsnoka néhány gondolatot kívánt szólni a rendırség munkájáról. A polgármester úr által elmondottakkal ellentétben elmondható, hogy javult a város közbiztonsága, a rendıri jelenlét növekedett az utcákon. Az állomány
tevékenységében is javulás mutatkozik. Jelenleg az állomány létszáma 22 fı. Napközben egy fı, éjjel két fı járırözik az utcákon. Ami a szórakozóhelyeket és a fiatalok szórakozását illeti,
igen negatívak a tapasztalatok. Az önkormányzat a rendırséggel
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összefogva más városok példáját figyelembe véve megalkotta az
ifjúság védelmérıl szóló rendeletet. A rendelet betartásának ellenırzéseként a helyi rendırség a békéscsabai kommandó alakulattal és az önkormányzat illetékes szakembereivel közösen hat alkalommal járták be azokat a szórakozóhelyeket, amelyekre kötelezı érvényőek a rendeletben meghatározottak. Az ellenırzések tapasztalatai sajnos negatívak, volt olyan szórakozóhely vezetı
akit fel kellet jelenteni, majd megfellebbezte az önkormányzat
által kiszabott bírságot és ennek ellenére a következı alkalommal ismét fel kellett jelenteni. Itt kívánta felhívni a tisztelt
jelenlévık figyelmét arra, hogy elsısorban a szülı felelıssége
az, hogy egy 14 év alatti gyermek hajnal két órakor az utcán,
vagy a szórakozóhelyen tartózkodik.
Elıre kell lépni, meg kell valósítani a rendırkapitányság kialakítását. Úgy érzi, hogy az állomány valamennyi tagja becsülettel
és tisztelettel végzi a kötelességét a lakosság érdekében.
Dr. Frankó Károly polgármester megköszönte a parancsnok úr tájékoztatóját.
Gomkötı Vilmos aziránt érdeklıdött, hogy mi lett a sorsuk azoknak az ártézi kutaknak amik a vezetékes ivóvízrendszer kiépítése
elıtt mőködtek a településen, miért lettek megszüntetve.
Véleménye szerint az adófizetési kötelezettséget az anyagi helyzet figyelembevételével kellene megállapítani.
Dezsı Zoltán helyi vállalkozó és mint a helyi Fidesz vezetıje a
Fidesz véleményét tolmácsolva elmondta, áttanulmányozva a helyi
adókról szóló rendelet-tervezetet, annak több pontjával nem értenek egyet. Elsısorban nem értenek egyet azoknak az adótételeknek a mértékével, amelyek az össz lakosságot érintik. Ezek a fizetési kötelezettségek sok olyan embert érintenek a városban,
akik munkanélküli segélybıl élnek. Véleménye szerint, ha már
ilyen sokrétő adó tervezetet sikerült az önkormányzatnak kidolgozni, akkor egyszerőbb lett volna a telelpülésen élı és ingatlannal rendelkezı lakosokat a jövedelemük arányában adóztatni,
városfejlesztési hozzájárulást fizettetni. Így a lakosság biztos
lehetne abban, hogy az általa befizetett összeget biztos fejlesztésre fordítja az önkormányzat.
A maga részérıl egyetértett azon felszólalók véleményével, miszerint a tervezet szövegezése az átlag ember számára nem érthetı. Hiányzik a tervezetbıl egy olyan összegzı rész, amely tartalmazná, hogy a helyi adókból befolyó összeget az önkormányzat
mire használja fel.

293

Tóth Ferenc véleménye szerint túl kevés vélemény, javaslat hangzott el az adókkal kapcsolatban. A telek adóval kapcsolatban
soknak tartotta a belterületi telkekre megállapított adó mértékét.
Miután több hozzászólás, vélemény, javaslat a helyi adókról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban nem hangzott el a polgármester megköszönte a jelenlévık részévételét, napirendekkel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat, valamint az önkormányzat
mőködésével kapcsolatos észrevételeket.
A képviselı-testület a rendelet megalkotása során az itt és a
vállalkozói fórumon elhangzott vélemények, javaslatok összegzése
után a szeptember 28-i testületi ülésen alkotja meg a helyi
adókról szóló rendeletét.
Befejezésként a polgármester az alábbi kéréssel fordult a tisztelt képviselı-testület felé. A képviselı-testület az elmúlt
ülésén a 214/1995./VIII. 24./KT. számú határozatában úgy döntött, hogy támogatja a 617. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézet és
Cipıipari Szakközépiskola cipıipari tanmőhelyének tetıtér beépítéséhez benyújtandó pályázatát. Kérése ezzel kapcsolatban az
volt, hogy a határozat kerüljön kiegészítésre, miszerint a Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 6774. hrsz-ú természetben a Gyomaendrıd, Fı út. 81/2. sz. alatti cipıipari tanmőhely
ingatlannyilvántartási lapjára a Békés Megyei Munkaügyi Központ
javára a támogatási összeg másfélszerese erejéig a jelzálogjogot
20 évig bejegyezzék.
Kérte a testület tagjait, amennyiben a határozat kiegészítésével
az elhangzottaknak megfelelıen egyetértenek, úgy fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangúlag- 18 igen - szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
218/1995./IX.11./ számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
214/1995./VIII.24./ KT. számú határozatát az
alábbiakkal egészíti ki:
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz,
hogy a 6774. helyrajzi számú, természetben a
Gyomaendrıd, Fı út. 81/2. szám alatti cipı-

294

ipari tanmőhely ingatlannyilvántartási lapjára a Békés Megyei Munkaügyi Központ javára
a támogatási összeg másfélszerese erejéig a
jelzálogjogot 20 évig bejegyezzék.
Határidı: azonnal
Végezetül a polgármester megköszönte valamennyi jelenlévı részvételét és az ülést bezárta.
K. m. f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
jegyzı

dr. Szendrei Éva
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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