Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. november 26i közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: Czibulka György alpolgármester,
Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya
Lajosné, Katona Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán,
Knapcsek Béla, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka
Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık,
Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
a Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi,
Dr. Weigert József német kisebbségi szószóló, Dógi János a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
pártok, társadalmi szervezetek képviselıi, a helyi és
a megyei sajtó képviselıi és kb. 50 fı érdeklıdı állampolgár
Czibulka György alpolgármester köszöntötte a képviselı-testület
tagjait, a hivatal dolgozóit és minden kedves érdeklıdı állampolgárt. Külön köszöntötte Szabó Jenı építész urat aki a város
Általános Fejlesztési Koncepciójának kidolgozásában vett részt,
a 4. napirendi pont egyik elıadója lesz.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen volt az ülésen 14 fı képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Bátori Gyula és Dávid István
képviselı urakat.
Az önkormányzatokról szóló törvény elıírja, hogy a képviselıtestület évente köteles közmeghallgatást tartani. Ma ennek a kötelezettségnek tesznek eleget. Sajnálattal jelentette be, hogy
dr. Frankó Károly polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt a
közmeghallgatáson nem tud jelen lenni, ezért a lakosság és a
képviselı-testület közötti párbeszédet İ fogja levezényelni.
Megpróbál legjobb tudása szerint ennek a célnak megfelelni.
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A következıkben ismertette a jelenlévıkkel a közmeghallgatás napirendjét, amelyrıl a város lakossága a kifüggesztett meghívókról már értesülhetett.
Napirend:
1./

Tájékoztatás a város vagyoni helyzetérıl

2./

A helyi adók bevezetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatás

3./

A lakosság véleményének kikérése a részönkormányzatokról.
Itt kívánta megjegyezni, hogy ezen napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselı-testület a jelenlévı lakosság gondolataira, véleményeire kíváncsi.

4./

Gyomaendrıd Város Általános Fejlesztési koncepciójának ismertetése

5./

Közérdekő bejelentések, kérdések

Városunk egész 1996 évi életének jellemzıje a problémák sokasága
volt. Az év elején az ivóvíz minısége miatti problémák okozták a
legnagyobb feszültséget. Emlékezhetünk arra az aláírásgyőjtésre,
amelyben a kezdeményezık kérték, hogy a képviselı-testület a város lakossága számára biztosítson napi 5 liter jó minıségő ivóvizet. Jogos volt az igény, igaz a mai napig nem sok minden változott az ivóvíz minıségében, azonban az anyagiak hiánya miatt
ezt a kérést lehetetlen volt teljesíteni.
Azt viszont elértük a város lakosságával közösen, hogy a 3 évesnél fiatalabb kisgyermekek és terhes anyák napi 2 liter palackozott, jó minıségő vizet kaphassanak.
Az ivóvízzel kapcsolatban a késıbbiekben még kapnak tájékoztatást a jelenlévık.
A következı nagy konfliktust a csıdhelyzet okozta, amely hónapokig sötét felhıként lebegett a képviselı-testület feje fölött,
de különbözı dolgok, intézkedések lehetıvé tették, hogy ezt az
évet csıdmentesen vigyük végig, s következetes gazdaságpolitikával remélhetıleg sikerül véglegesen előzni ezt a gondot városunkból. Személy szerint két módját látta ennek. Egyik a pénzügyi
lehetıségek kihasználása, másik az Általános Fejlesztési Koncepció következetes végrehajtásával apró léptekben kezdıdı elırehaladás.
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Úgy érezte, hogy a legnagyobb törés az év végén volt, amikor különbözı okok összességeként dr. Frankó Károly Gyomaendrıd Város
Polgármestere lemondott tisztségérıl és 1997 januárjától házi
orvosként fog tovább dolgozni, a város lakosságárért fejti ki
tevékenységét, segítve a rászorulókat, betegeket.
Itt kívánta megragadni az alkalmat arra, hogy megköszönje azt a
sok segítséget amelyet alpolgármesteri munkájának végzése közben
a polgármester úrtól kapott, mely reményei szerint lehetıvé teszi, hogy fıfoglalkozású alpolgármesterként a város vezetését
zökkenımentesen tovább vihesse.
A bevezetı elhangzása után az alpolgármester úr rátért az elsı
napirendi pont ismertetésére.
Tájékoztató a város vagyoni helyzetérıl
Ismerve az ország gazdasági helyzetét, egy szegény kelet-európai
ország szegény kisvárosa vagyunk. Van összehasonlítási alapja,
hiszen két hete, hogy Németországban - Siegen tartomány vendégeként- megismerhette az ottani viszonyokat. Gyomaendrıdhöz hasonló kis városkák gyönyörő, ápolt környezetét. A mezıgazdaság és
az ipar jótékony gazdasági hatását a város lakosságra, és kultúrájára.
A termıföldek tiszták, gondozottak, a dőlıutak aszfaltozottak. A
meglátogatott gyárakban kemény a munkafegyelem, nagy a tisztaság, szervezettség. Érdemes szót ejteni a környezetvédelemrıl
is, elsısorban a települések mindegyikére jellemzı ragyogó tisztaságról. de példaként lehet említeni azt a fémfeldolgozással
foglalkozó gyárat, ahol a képzıdött ipari és szennyvizet saját
tisztítóban végzett kezelés után úgy engedik ki a közcsatornában, hogy az utolsó tisztító medencében halakat tartanak, táplálnak, melyek a víz minıségének indikátorai.
Ezen kis bevezetı után néhány szó városunk gazdasági helyzetérıl.
Az eredeti költségvetésünk 814.665.000 Ft volt, annyi, mint 3
évvel ezelıtt. A körülbelül évi 20 %-os inflációt figyelembe véve 1996-ban 1 milliárd 200 millió forint kellett volna ahhoz,
hogy a várost a korábbi szinten lehessen finanszírozni. Megítélése szerint a legtöbb feszültséget ez a pénztelenség okozta.
Mindennek ellenére 20 millió forint pozitívummal zárjuk ezt az
évet, amely a célzott gazdasági megszorítások eredményeztek.
Ezek voltak: ingatlanértékesítés 34.689.000 Ft, és az adóbevételek 47.000.000 Ft, valamint a kincstár bevezetése, melynek lényege a legnagyobb pénzfogyasztók, az intézmények pénzforgásának
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átláthatósága és irányíthatósága.
A jövı évben az állami büdzsébıl leutalt összeg mintegy 10 %kal, kb. 80 millió forinttal lesz kevesebb. Például a városgazdálkodásra, sportra, kultúrára szánt eddig 3700 Ft/ fı támogatás
helyett 1997-ben csak 400 Ft/ fı lesz, tehát e célra az elızı
évi 1/9-ét juttatja a központi költségvetés.
Ehhez az összeghez jön még hozzá várhatóan a Városi Sportcsarnok
javításához kb. 10-14 millió forint. Mint bizonyára a jelenlévık
közül sokan tudják ennek az intézménynek a tetıszerkezet javítása, szigetelése sok-sok millió forintot emésztett fel a lakosság
pénzébıl. Mindez valószínő a kivitelezés, a mőszaki ellenırzés
hibája. Az építése a tanácsi rendszer idején történt, de az akkor elkövetett hibáknak még ma is isszuk a levét.
A fentiekben említett összeg a csarnok padlózatának javításához
szükséges, amely szintén lelkiismeretlenség és hanyagság következtében mára olyan állapotba került, hogy balesetveszélyes az
ott tartózkodók számára. A dolog jelenleg bíróságon van, talán
kiderül ki volt a vétkes.
Tájékoztató a helyi adók helyzetérıl
Mint köztudott az önkormányzatok a központi költségvetésbıl /
un. fejkvóta rendszerrel / és a helyi adókból keletkezett forrásokból mőködtetik az intézményeket, fedezik a közvilágítást,
közkifolyók költségét, segélyeket osztanak ki, az egész várost
mőködtetik. Megjegyzésként elmondta, segélyekre várhatóan 130
millió forint kerül kiosztásra városunkban.
A településen képzett helyi adók az un. iparőzési adó, a kommunális adó, a telek adó és a központilag meghatározott gépjármő
súlyadó.
A helyi adókból, illetve a gépjármő adóból származó bevétel ebben az évben kb. 47 millió forintra tehetı.
Megoszlásban: kommunális, iparőzési, telek adó 34.445.000 Ft, az
össz költségvetés 4,2 %-a, míg a gépjármő adó 6.600.000 Ft, ez a
költségvetés 0,8 %-a. A befizetésre kerülı adók az össz költségvetés 5 %-át teszik ki. Bár romlik a lakosság anyagi lehetısége,
ennek ellenére az adófizetési morál jónak mondható, hiszen a kivetett 47.321.223 Ft jelentıs része önkéntes befizetés alapján,
kényszerintézkedések nélkül történt.
A lakosság véleményének kikérése a részönkormányzatról
Bizonyára jó néhány tudnak arról, hogy az év elején lakossági
kezdeményezésre kb. 200 aláírás győlt össze azzal a céllal, hogy
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az önkormányzat településrészi önkormányzatot hozzon létre.
A képviselı-testület ez év februárjában foglalkozott már ezzel a
kérdéssel, de akkor levette napirendjérıl azzal a feltétellel,
hogy a késıbbiekben még megvizsgálja ezt a lehetıséget.
Személy szerint úgy érezte, hogy ezt a téma megelızı lépése lenne az esetleges különválásnak, amit teljesen abszurdnak és a
fejlıdés gátjának tartott. Abszurdnak tartotta azért, mert 15
évi közös fejlesztésnek, együttgondolkodásnak, néhány ember vélt
vagy valós sérelme miatt vége szakadna.
A részönkormányzat a bizottságosdi továbbjátszásának lehetıségeit tartja fenn.
Vizsgáljunk meg, hogy a településrészi önkormányzatok milyen hatásköröket gyakorolhatnak.
Ezek lennének, a szociális ellátás, parképítés, útfelújítás, útépítés, ingatlan hasznosítás.
A szociális ellátás a pénztelenségünk miatt annyira be van már
szabályozva rendeletekkel, hogy e miatt már fölösleges dolognak
tartaná, ezt a hivatal el tudja végezni.
A parképítés, útfelújítás, útépítés feladatra a fejkvóta csökkenés miatt nem sok pénze maradna a részönkormányzatnak. Ami az
ingatlanhasznosítást illeti, mára már szinte nincs mit értékesíteni.
Ezeken kívül milyen jogköröket érintı dolgok vannak még? Az illetékességi területen mőködı intézmények vezetıinek kinevezésenagy dolog, beruházások megindítása, de melyek azok?
Az ivóvíz idevezetése? A két településrészt összekötı út megépítése? Ha januártól az 5-ös fı út fizetı lesz, jelentısen megnı a
46-os út forgalma, tehát a helyi forgalmat mindenképpen szükséges lesz átszervezni.
Hatósági ár megállapítása? Ez a víznél lenne érdekes, de azt
látni kell, hogy rosszminıségő víznek az elıállítása még költségesebb. A Vízmő Rt. a különbséget úgy is az önkormányzat nyakába
varrná.
Mindössze néhányat ragadott ki a lehetıségek közül, de úgy érezte ez is kellıen demonstrálta azt, hogy nagy dolgot nem lehet
ezzel a változtatással tenni.
Kérte a jelenlévıket, hogy mondják el véleményeiket, javaslataikat a napirenddel kapcsolatban.
A képviselı-testület a lakosság véleményét maximálisan figyelembe fogja venni a döntés során.
Gyomaendrıd Város Általános Fejlesztési Koncepciója
Az látható, hogy a meglévı ipari létesítményeken túl más ipar
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nem igen települ a városunkba. Mind addig, amíg nincs jó ivóvizünk addig az élelmiszer ipar messze elkerül minket. Az élelmiszer iparhoz elengedhetetlen feltétel a jó ivóvíz. További nagy
akadály még az infrastruktúra hiánya. Példának megemlítette,
hogy az a 70-80 embert foglalkoztató vetımag ellátó üzem is
azért települt Szarvasra, mert nem tudtunk számukra 5 szabad telefonvonalat biztosítani.
Így nem marad más lehetıségünk csak azt eladni amink van. A gyönyörő Körös-völgyet. Bizonyára sokan látták a múltkorában a tv
mősorban a Két keréken Magyarországon címő sorozatban a Körösök
-völgyét bemutató epizódját. Összeszorult az ember szíve ezen
szépség láttán. Ezt mi, akik itt élünk csak úgy vehetjük észre,
ha mások megmutatják nekünk? Pedig, csak le kell hajolni érte, e
mesés értékért és erre kell összpontosítani a munkánkat. Bizonyára az elsı lépések botladozóak lesznek, de talán egyre biztosabban haladhatunk kitőzendı céljaink felé. Ez pedig a turizmus,
ez hozhat igazi fellendülést ezen a tájon. Hiszen ha sikerül a
turistákat ide csalogatni, azok itt fognak vásárolni, néhány éjszakát itt töltenek, a termelıktıl fognak gyümölcsöt, zöldséget
vásárolni, tehát ık is jól járnak.
Mindehhez azonban elsıdleges dolog a tisztaság és a szép környezet megteremtése.
Nagyon fontos, ha a turizmusra építünk, hogy a lakóházak hátsó
udvarai is rendezettek, igényesek legyenek. A fı utak mentén a
lakóházak, intézmények homlokzatát rendbe kell tenni, a füvet
nyírni kell és jó lenne, ha a lakók minél több virágot ültetnének.
A holtágak mentén lévı nyaralók a már meglévı horgászturizmus
fejlesztésének kedveznek.
Egy kis odafigyeléssel, törıdéssel, nagyobb igényességgel városunk kellemesebbé, eladhatóbbá tehetı. Ilyen természeti adottsággal, ennyi vízzel az országban nem sok város büszkélkedhet.
Tájékoztatásként elmondta, nemrégiben járt a Külügyminisztériumban a PHARE programmal kapcsolatban, ahol közölték, amíg Románia
nem lép be az Európai Unióba, sajnos addig nem sok segítséget
várhatunk a programtól.
Mindezen elképzelésünk, vállalkozásunk megvalósításának egyik
akadálya volt, hogy nem volt idegenforgalmi irodánk. A jövı év
január 1-tıl azonban lehetıség nyílik arra, hogy turisztikai pályázaton elnyert 1,5 millió forintból idegenforgalmi irodát
nyissunk a városban a Kolmann-lakótelepen.
Befejezésként felkérte Szabó Jenı urat, hogy a további elképzelésekrıl tájékoztassa a jelenlévıket.
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Szabó Jenı építész megköszönte a felszólalás lehetıségét majd
elmondta, elsısorban abból kell kiindulni, hogy az idegenfogalom, mint húzó ágazat a világon mindenhol jelentıs ágazattá nıtte ki magát, fıleg azokban az országokban, ahol különbözı okok
miatt az ipar, vagy a mezıgazdaság nem fejlıdhetett ki annyira.
A korábbi évekhez képest, a mőemléki környezet helyet napjainkra
a természeti környezet vált dominánssá.
Az idegenforgalomból való megélhetéshez ismerni kell azt, hogy
az idegenforgalom mibıl tevıdik össze. Elsıdlegesen a vendég, az
aki pénzt hoz a településnek. Ahhoz azonban, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen igényei lehetnek a vendégnek, tisztában
kell lennünk azzal is hogy az idegenforgalom milyen elemekbıl
épül fel, milyen visszacsatolási lehetıségei vannak a város
egyéb területeihez. Az egésznek a lényege, hogy van egy olyan
cél, amiért a turista elmegy valahová, ezt nevezzük az idegenforgalom elsıdleges céljának, ezt hirdetik meg az utazási irodák. Ezt a célt körbeveszi egy környezet, amely többnyire városi, vagy falusi környezet. Ebbe már beletartoznak azok a feltételek, amelyeket az alpolgármester úr is említett. Telefon, úthálózat, tisztaság, jó minıségő ivóvíz stb. Ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a belsı elsıdleges kör megvalósuljon. Gyakorlatilag a turista legtöbb idejét ebben a második körben tölti, mert ebben található a vendéglátás, a kereskedelem és
egyéb olyan szolgáltatások, amelyek a turista szórakoztatására
kiépülhetnek.
Azért fontos ezt az egész struktúrát így végig látnunk, mert ha
a belsı célt a turizmus célját jól megfogalmazzuk és erre megmozdul az idegenforgalom, akkor az ebbıl keletkezı jövedelmek
kisugároznak az adott település tágabb környezetére is. Gondoljunk itt arra, hogy akár részt vesz az adott polgár az idegenforgalom valamelyik szolgáltatásában, akár nem valamilyen módon
az élet minısége javulni fog.
Térjünk ki arra, hogy Gyomaendrıd tekintetében melyek azok a célok, amelyért idegenforgalmat lehet telepíteni. Egyik a természet, hiszen mint ismeretes a Hármas-Körös jövı évtıl Nemzeti
Parkká alakul, így ezen az elég hosszan elnyúló területen szinte
Gyomaendrıd az egyetlen, / Kunszentmártonon kívül / amely rátelepül a folyóra, és messze elnyúlik ezen Nemzeti Parknak a mentén.
A másik adottsága a településnek a termál-kutaknak a megléte,
amelyek részben már hasznosításra kerültek, teljes kihasználásuk
azonba hatalmas beruházást igényelne.
A város idegenforgalmi adatait áttekintve azt a következtetést
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vonhatjuk le, hogy nincs jelentıs idegenforgalma a városnak. Az
a kevés vendégéjszaka szám, amely az elmúlt 3 évben regisztrálható volt, közel 10.000 vendégéjszakát jelent évente. Ez nagyon
csekély más idegenforgalmat bonyolító városokhoz képest. Például
Gyulán 500.000 a vendégéjszakák száma egy évben.
A kevés vendégéjszaka következtében kevés az idegenforgalmi adóból származó bevétele a városnak. Ez egy speciális adó, mint ismeretes minden 1 Ft adóbevételhez 2 Ft-ot tesz az állam, ezért
nagyon fontos a települések számára, hogy minél nagyobb idegenforgalmat bonyolítsanak le.
A vendégéjszakák alacsony számát nem csak azzal lehet magyarázni, hogy nem volt idegenforgalmi iroda a városban, hanem megtekintve a szálláslehetıségeket, mintegy 400-450 férıhely mutatható ki települési szinten. Ezeknek is zöme, kemping, vagy faház,
a szállodai ágyszám kb. 50 a városban.
Tájékoztatásként fontosnak tartotta elmondani, hogy Magyarország
látogatottsága 1996-ban 30 millió fı volt, ez lakosra vetítve 3
fı/lakost jelent. Gyomaendrıd tekintetében ez 50.000 fıt jelentene éves szinten, amelynek meg kellene lennie ahhoz, hogy az
országos átlagot letudja fedni. Tehát elsıdleges cél, hogy a
vendégek száma tekintetében az országos átlagot elérje a város.
A vendégéjszakák számát pedig növelni kellene oly módon, hogy a
programok valamilyen módon kitöltsék a 3-4 napos szállás idıt,
amelyhez elıszır az ágyszám növelésére lenne szükség. A számítások szerint 500-700 ágyszám növeléssel lehetne biztosítani évente a 200.000 körüli vendégéjszaka számot.
Milyen eszközöket tudnánk felhasználni ennek a célnak az elérésére? A gyógyászati résszel, a fürdıvel és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatásokkal nehéz nagyobb beruházás nélkül valamit is kezdeni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy önmagában a
fürdı sehol sem tud pozitívan mőködni, a fürdı csak a gyógyászattal együtt tud pozitív mérleget képezni, a mőködtetést null
szaldósra hozni. Úgy tőnik, hogy a fürdıre települı egyéb szolgáltatások jól megélnek, de önmagában a fürdı kevésbé.
Városi szinten nyáron a fürdı kihasznált, talán területileg még
szőknek is mondható. A rendelkezésre állt adatokból ezt a következtetést tudta levonni. Lehetne azonban a forgalmát növelni azzal, ha egy könnyő szerkezettel fedett medencét létesítenének,
ezáltal a tavaszi és ıszi szezont meglehetne nyújtani, és az így
keletkezı többletbevétellel null szaldósra hozható a mőködése. A
gyógyászat sincs kellıképpen kiépítve, ez azonban szintén komoly
beruházást jelentene, amelyet csak akkor szabadna megkockáztatni, ha a vendégéjszakák száma jelentıs emelkedést mutat.
Visszatérve a 200.000 vendégéjszakás programra, mit is lehetne

482

tenni. Rendelkezésre áll a természetvédelmi terület, jövı évtıl
pedig a Nemzeti park, aminek elég jelentıs szakasza érintkezik a
településsel.
A város kidolgozott egy olyan koncepciót, hogy ezen a nemzetközi
parkon belül indítana egy túraútvonalat. Ez egy kijelölt útvonal
lenne, indító állomással, pihenı állomásokkal, esıbeállókkal,
pihenıhelyekkel, szabad stranddal stb. Ezeknek a kialakításához
a Természetvédelmi Felügyelıség is hozzájárult. Ennek az útvonalnak az lenne a lényege, hogy ennek mentén meglehetne ismerni
a természetet, esetleg kialakítani olyan tanösvényt, ahol táblák
segítségével be lehetne mutatni a környék növény és állatvilágát.
Ahhoz azonban, hogy ez mőködjön szálláshelyeket kell létesíteni,
és mivel természetjárásról van szó kempingek kialakításával lehetne ezt legkisebb költséggel megvalósítani.
A tervek szerint a túraútvonalat, a tanösvényt gyalog, kerékpárral, vagy loval lehetne megközelíteni, bejárni, így ezekkel öszszefüggı szolgáltatások létesítésére is szükség lesz. / Kerékpár
kölcsönzı, lovarda stb./ Ugyan ezek érvényesek lennének a
vízitúrázásra is.
Tehát több helyen is lehet ehhez a turizmushoz kapcsolódni a lakosságnak, és kell is hogy kapcsolódjon, hogy mindezeket az elképzelések szerint lehessen mőködtetni. A kempingek kialakításán
felül vendégházak létesítésével is lehet a vendégágy számokat
bıvíteni. A falusi turizmusba való bekapcsolódással olyan programokat lehet szervezni pl. falusi disznótor, amit a külföldi
vendégek örömmel fogadnak. A túraútvonal bejárásán felül, a fent
említett és ahhoz hasonló programoknak a megszervezésében lesz
jelentıs szerepe a kialakítandó idegenforgalmi irodának. A programok megszervezésében a lakosság ismételten részt vehet és valamilyen módon gazdagodhat belöle.
Az azonban, hogy ezekbıl a célokból elképzelésekbıl mi válik valóra sok múlik a település lakosságán, és az idegenforgalmi irodának a vezetıjén is, hiszen nagyon fontos, hogy a város megfelelıen legyen elhelyezve az országos és nemzetközi idegenforgalmi hálózatban.
Mindezeken felül jó lenne, ha a település úgy tudna kapcsolódni
az idegenforgalomba, hogy Szarvas és Gyula valamilyen módon társai lennének ebben. Az azonban, hogy ez a kapcsolat kiépül e sok
mindentıl függ, hiszen itt nagyban szerepet játszanak az üzleti
érdekek. A természetvédelmi terület miatt Gyomaendrıd jelentıs
elınyt élvez a másik két településsel szembe.
A természetjáráson felül szükséges még szólni a természethez
szorosan kapcsolódó horgászatról, vadászatról is, amelyek szin-
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tén komoly lehetıségeket rejtenek a város idegenforgalmának
szempontjából.
Czibulka György alpolgármester megköszönte Szabó Jenı úr hozzászólását majd elmondta, a közmeghallgatás célja, hogy a lakosság
közvetlenül intézhet kérdést a polgármester, alpolgármester a
képviselı-testület, a jegyzı, és a polgármesteri hivatal dolgozóihoz.
Mielıtt átadta volna a szót a jelenlévı lakosságnak, néhány gondolatot kívánt elmondani.
A város ivóvízhelyzetérıl tudni kell, hogy a Parlament elfogadta
a város ivóvízberuházásra benyújtott címzett támogatásra irányuló pályázatát, november 20-án aláírásra került a tervezési szerzıdés. A tervkészítés költségét a Vízmő Rt. vállalta magára a
lakosság helyett, mert nekik is céljuk, hogy a beruházás megvalósuljon. A beruházás nem kevés pénzbe kerülni, várhatóan az elsı kapavágásokat a vezeték kiépítésében 1997 áprilisában lehet
elkezdeni, ugyanis ekkora fog eldılni, milyen bontásban kerül
leutalásra a kormányzat által adott összeg. Várhatóan 1998-ban a
Maros hordalékkúpról jó minıségő ivóvíz fog érkezni.
Addigra a város ivóvízrendszerét rendbe teszik, kitisztítják,
hogy az egészséges ivóvíz fogadása már normális körülmények között történjen.
Kétségtelen, hogy a lakosság türelme már fogytán van az ivóvíz
ügy miatt, de még egy kis toleranciát kért a lakosságtól.
Azt tudjuk, hogy az élet minden területén érezhetı az infláció.
A Békés Megyei Vízmővek Rt. a víz-és csatornadíj mértékét 25,5
%-ban határozata meg az 1997-es évre. A lakosság nevében néhány
képviselıtársával együtt tiltakoznak ezen emelés ellen. Véleménye szerint ezért a vízért már ettıl többet nem lehet fizettetni
a lakossággal. Itt kívánta megjegyezni, hogy a békéscsabai képviselı-testület sem fogadta el az áremelést. Úgy gondolta, a
Vízmő Rt. akkor sem árthat a város ivóvízügyében, ha nem járulunk hozzá a vízdíj emeléshez.
További bejelentésként elmondta, hogy MOL Rt. egy környezetbarát
MOL 2000-es töltıállomást fog építeni városunkban. Cserébe
rekultiváltan megkaphatná a város a régi kút területét, ahol a
járdát és a kerékpárutat lehetne tovább vinni az állomás felé,
illetve a Pásztor János úti forgalom biztonságának javítása érdekében parkolót lehetne kialakítani. Ezzel egy potenciális veszélyzónát lehetne megszüntetni városunkban, illetve egy korsze-
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rő kúttal gazdagodhatna városunk, amely a város arculatát is javítaná, hiszen a kút a gázcsere telep helyén valósulna meg.
Emellett munkahelyet is teremtenének, mivel egy éjjel-nappal
nyitva tartó kút lenne egyéb kiszolgáló helyiséggel együtt.
A turisztikai iroda létrehozásához kapcsolódóan elkívánta mondani, hogy elıszır két fı munkanélküli foglalkoztatásával kívánják
mőködtetni. Remélhetıleg az iroda sikerrel fogja megoldani azokat a feladatokat, amelyeket elképzeltek nekik.
Rövid tájékoztatást kívánt még adni a város pályázati lehetıségeirıl, illetve a benyújtott pályázatok megvalósulásáról.
Az elmúlt két évben összesen 41 pályázatot nyújtottunk be, különbözı céllal. Például Környezetvédelem, csapadékvíz elvezetés,
egészségügyi struktúra átalakítása, Tájház felújítás, turisztikai iroda kialakítása, kollégiumi férıhely bıvítése stb., de pályázatot nyújtottunk be a palackozott ivóvíz biztosításához, különbözı sportcélokra is.
Összesen 26 pályázattal nyertünk 69.894 ezer forintot.
A jelenleg folyamatban lévı pályázataink kedvezı elbírálása esetén további 33.292 ezer forint elnyerése van esélye a városnak.
Elkészült még három olyan pályázat, amelyet 1997-ben tud a város
benyújtani, a pályázati összeg 29.288 ezer forint.
Ami az elutasított pályázatainkat illeti, azok döntı többségében
azért nem találtak támogatásra, mert Gyomaendrıd, mint Szarvas
térsége szerepel a KSH által még a 70-es évek elején készített
kistérségi besorolásoknál. Ez mindenképpen nagyon lesújtó, mivel
Szarvas minden tekintetben fejlettebb, elırébb tart
Gyomaendrıdnél. Személy szerint a KSH elnöként kereste meg azzal
a kéréssel, hogy Gyomaendrıd kerüljön ki e tekintetben Szarvas
vonzáskörzetébıl. Az elnök úr a megkeresésre adott válaszában,
méltányolva a problémánkat közölte, 1998. január 1-tıl lát lehetısége arra, hogy Gyomaendrıd kikerüljön ebbıl a besorolásból.
Néhány adatot említet annak alátámasztására, hogy mennyire hátrányos a városnak ez a jelenlegi besorolás.
A térségben a munkanélküliség 10-11 %-os, míg Gyomaendrıdın közel 20 %. A Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázataink
ezek miatt sem nyertek.
A maga részérıl ennyit kívánt elmondani, a továbbiakban várta a
polgártársaik kérdéseit, észrevételeit, hozzászólásait.
Nótári József véleménye szerint, elıszır is a fentiekben említett területeket rendbe kellene tenni ki kellene takarítani, hi-
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szen a jelenlegi állapotukban nem alkalmasak a célok megvalósítására.
Ami a településrészi önkormányzatot illeti, a kialakult huzavonának az az eredménye, hogy ötödik-hatodik éve annak, hogy ez a
város csak lefelé épül, minden olyan jó ami benne volt, aminek
értelme volt, egymás ellenségeivé váltak. Véleménye szerint csak
összefogással lehet a meglévı értékeinket védeni, és kihasználni
a bennük rejlı lehetıségeket.
H Kovács Attila az Ipartestület ügyvivıje elmondta, sok szépet
hallott a jelenlévı közönség az idegenforgalomról, az ezzel kapcsolatos elképzelésekrıl célokról, illetve arról, milyen szerepe
lehetne a lakosságnak ezek megvalósításában. Sajnos azonban látni kell azt, hogy ma vállalkozni, vállalkozónak lenni nem könnyő
dolog. Az, aki legálisan végzi a tevékenységét olyan magasak a
különbözı költségek, hogy megfelelı tıke nélkül rövid idın belül
megbukik a vállalkozása. Meggyızıdése, hogy idegenforgalmi tevékenységbıl Gyomaendrıdın nem lehet megélni.
Kifogásolta, hogy az elıadók nem adtak tájékoztatást a gátak állapotáról.
Bıvebb tájékoztatást kért a helyi adó mértékek emelésével kapcsolatosan.
Az idegenforgalom fellendítésének egyik feltétele a város tisztaságának javulása, ezért a lakosságnak is többet kellene tennie.
Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, a helyi adók emelésével
kapcsolatosan a bizottság elnöki egyeztetések megkezdıdtek.
Egyetértettek abban, hogy az adók emelésére szükség van, azonban
annak mértéke még nem került meghatározására- a javaslat kb. 2025 %-os emelésre született meg. A képviselı-testület november
28-i ülésen foglalkozik e témával. Kiragadva néhány adónemet elmondta, az iparőzési adó mértékét a termelı szférában az eddigi
4 ezrelékrıl 6 ezrelékre, a kereskedelmi és szolgáltató tevékenység esetében 6 ezrelékrıl 8 ezrelékre tartalmazza az elızetes vitaanyag. A vendéglátó ipari tevékenység után fizetendı
iparőzési adó felemelkedne 1,2 %-ra.
A magánszemélyek kommunális adója sávosan 20 %-al emelkedne. A
telekadó összegének megállapítására szolgáló sávokon és mértékeken is változtatni kívánnak.
Czibulka György alpolgármester a gátak állapotával kapcsolatos
felvetésre reagálva hangsúlyozta, az önkormányzatnak sem anyagi,
sem technikai feltételei nincsenek meg ahhoz, hogy e feladatokat
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felvállalja. E kérdésben az érintett polgármesterek a Kormányzathoz fordultak. Az ígért 320 millió forint azonban kevés ahhoz, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan rendezni lehessen.
Csorba Csaba jegyzı kiegészítve az alpolgármester úr által elmondottakat hangsúlyozta, az elmúlt egy évben tapasztalhattuk,
milyen gondokat okozhat a folyók áradása.
Gyomaendrıd különösen veszélyeztetett e tekintetben, hiszen a
leghosszabb védıgátszakasz ide tartozik. Az áradás akkor jelent
komoly problémát, amikor a befogadó folyókon is áradás van, a
folyók természetes úton nem képesek az árhullámot levezényelni a
magas vízállás hosszabb idın át megmarad.
Azzal egyetértett, hogy a Kormányzat valóban nem biztosítja kellı idıben és mértékben az árvízvédelmi felkészültséghez szükséges anyagiakat. A gátakat meg kell erısíteni. Ismeretei szerint
a gyomai szakaszon egy helyen történik gátépítés, a vízügyi
szakemberek által legkritikusabbnak ítélt ponton.
Látni kell azt is, hogy a rendszerváltás után a privatizáció, az
átalakítás, létszámcsökkentés folyamata a vízügyi szerveket sem
kerülte el, így a védelmi erık, az erıforrások ott is lecsökkentek.
Kovács Gábor elmondta, jó érzéssel hallgatta az alpolgármester
úr beszámolóját a németországi tanulmányúton szerzett tapasztalatokról. Kétségtelen tény, hogy óriási az eltérés az ottani és
a magyar nép életmódjában, hiszen egészen más az ottani emberek
gondolkodása, más a felfogásuk a munkáról, a környezetük védelmérıl stb. Ezzel összefüggésben örömmel vette tudomásul, hogy a
fejlesztés egyik fı irányvonala az idegenforgalom fejlesztése.
Fontosnak tartotta azonban, hogy az önkormányzat közüggyé tegye
ezt a fejlesztést a városban, ugyanis, ha nem tudja azzá tenni,
akkor ezekbıl az elképzelésekbıl nem lesz semmi. Jó lenne, ha
minél hamarabb hozzá értı emberek foglalkoznának ezzel a kérdéssel, bár a társadalmi munka fogalma már régen kiment a divatból,
ennek ellenére, meggyızıdése, hogy lennének olyan emberek a városban, akik szabad idejükben szívesen segítenének, és részt
vennének a szervezı munkában.
Nagyon örült annak, hogy a MOL kút áthelyezésével, megszőnik a
Pásztor János út piac tér elıtti útszakaszán, az az áldatlan állapot, amely piaci napokon a személygépkocsik parkolása okoz.
Nagyon szerette volna kérni, hogy amikor a tervezési stádiumba
kerül a kút terültének átalakítása, teremtsenek lehetıséget arra, hogy lakossági fórum keretében az érintett lakosok elmondhassák véleményeiket az önkormányzat elképzeléseivel kapcsolat-
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ban.
Czibulka György alpolgármester egyetértett az elhangzott véleménnyel, ezért is örült a város vezetése a MOL Rt. kezdeményezésének, amely mindenképpen nagy fejlıdést jelent a város életében.
Kiszely István elsıként arra kérdezett rá, hogy miért kell erıltetni a MOL kút gázcsere telep területére történı áthelyezését.
Miért nem lehet azt a város más területére telepíteni. Véleménye
szerint az önkormányzatnak ebbe bele kellene szólni, irányítani
kellene az infrastruktúrát.
A Kisréti Gyógyszállóval kapcsolatos koncepciónál már egyszer
szerepeltek azok az elképzelések, amelyekrıl itt most szó volt
az általános fejlesztési koncepció tárgyú napirend kapcsán. Véleménye szerint ezt a két koncepciót kapcsolni kellene egymáshoz.
Tudomása szerint az elmúlt év végén volt lehetısége az önkormányzatnak pályázatot benyújtani a Fı út endrıdi szakaszán a
csapadékvíz elvezetı csatorna, és útpadka rendbetételére. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy az önkormányzat benyújtotta e ezt a
pályázatot, ha igen mi lett az eredménye.
További kérdése, hogy a felszámolásra került Enci irodaépületét
nem szándékozik e megvásárolni az önkormányzat.
Hiányolta, hogy nem kaptak tájékoztatást a fürdı elszámoltatásáról, ugyan is a lakosság körében szóbeszéd tárgyát képezi, hogy
baj van a fürdıvel, éveken keresztül visszatérı téma, akár a
fürdı területén lévı bérlemények tulajdonosai közötti vita, az
5-6 fürdıbejárat, egyesek ott saját zsebre gazdálkodnak, - ez a
közvélemény hangja. Személy szerint megkérdıjelezte az ottani
vezetés alkalmasságát.
További kérdése, hogy az Városi Egészségügyi Intézménynél keletkezett 1,7 millió forint hiány sikkasztásból ered, vagy nem.
Bıvebb tájékoztatást szeretett volna hallani a vásári és piaci
tevékenységbıl származó árbevételek alakulásáról.
Nem hangzott el tájékoztatás arra vonatkozóan sem, hogy mit tesz
az önkormányzat azért, hogy megakadályozza a különbözı kábítószerek elterjedését a város ifjúságának körében. Sajnos lakossági szinten vannak szóbeszédek arról, hogy néhány vendéglátóhelyen már tapasztalhatóak erre utaló jelek.
A lakosság szélesebb rétegét érintı kérdés, hogy holt tart a
kárpótlási földterületekkel kapcsolatos ügy. Elszámoltatja e az
önkormányzat azokat a személyeket, akik az elmúlt években jelen-
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tısebb földterületeket használtak, használnak.
Felháborítónak tartotta, hogy a Sportcsarnokra ismét 14 millió
forintot kell költeni a városnak.
Kifogásolta a közterületeken a belvízelvezetı csatornák, csapadékvíz elvezetı árkok állapotát. Befejezésként a város temetkezési kultúrájának sivárságáról kívánt néhány szót szólni, amelyen minél hamarabb változtatni kellene.
Csorba Csaba jegyzı a feltett kérdésekre, felvetésekre válaszolva elmondta, a MOL kút telepítésével kapcsolatban azt kell az
önkormányzatnak eldönteni, hogy a terület önkormányzatra esı részét eladja e MOL Rt-nek, vagy nem. Amennyiben az eladás mellett
döntenek, úgy a MOL Rt. létesít MOL 2000-es kutat Gyomaendrıdın,
de ha nem, akkor a jelenlegi kutat kiírja vállalkozási formában
történı üzemeltetésre, és nem lesz fejlesztés a városban. Alapvetıen három területet ajánlott fel az önkormányzat erre a célra. A békéscsabai út mellett, a két település közötti szabad területen, végül az Endrıdrıl kimenı útszakasz mellett, azonban az
Rt. döntését az önkormányzat nem tudta befolyásolni, İ döntött
ezen terület mellett, a forgalomszámlálási adatai alapján mindenképpen a Shell kút közelébe kívánja az új kutat telepíteni.
A fürdıvel kapcsolatos felvetésre elmondta, két héttel ezelıtt
zárult le a független könnyvszakértıi vizsgálat. A vizsgálat során a fürdı mőködtetésében, könyvelésében, bevételeiben, kiadásaiban nem találtak problémát. A Városfenntartó bizottság a legutóbbi ülésén a fürdı ellenırzési rendszerére tett javaslatot. A
fürdıvel minden évben foglalkozik a képviselı-testület kb. 4 év
óta tart a folyamatos vizsgálódás, melynek lényege, hogyan lehet
az önkormányzati támogatást minél inkább csökkenteni. Azt látni
kell, hogy egy fürdı sohasem rentábilis, amit a Fürdıvárosok
Szövetsége is megerısített. A képviselı-testület a november 28-i
ülésén dönt abban a kérdésben, hogy a fürdı bérbeadására vonatkozóan ír e ki pályázatot, vagy nem.
A piaci bevételek alakulásával kapcsolatban elmondta, az idei
gazdasági évben nyereséges volt a piaci és vásári tevékenység.

Ennek mértéke kb. 300-400.000 Ft-ra tehetı, amelybıl felújításra
kerül az endrıdi mázsaház karámja, illetve a gyomai mázsaháznál
is lesznek kisebb nagyobb felújítások. Összességeben elmondható,
hogy a piaci tevékenység a város vonatkozásában nyereséges.
A kárpótlási földterületek ügyében jelenleg folyik a bírósági
eljárás. A bírósági gyakorlat teljesen megoszlik a föld ügyben
hozott ítéletek vonatkozásában, ugyan is van amikor helyt adnak
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az önkormányzatok kérelmének, de volt már példa elutasításra is.
Békés megyében a bíróság elsı fokon elutasította Békéscsaba Város Önkormányzatának kérelmét. Jelenleg mást nem tudunk tenni,
mint megvárjuk, hogy a gyomaendrıdi földügyben mi lesz a bíróság
döntése. Azt látni kell, hogy a föld jelentıs vagyont képez, az
önkormányzatnak az értékesítésbıl, bérletbıl jelentıs bevételei
származhatnak.
A temetkezés színvonalával kapcsolatban lakossági észrevétel sem
hozzá, sem pedig a polgármesterhez nem érkezett. A temetkezési
szolgáltatást végzı a szolgáltatást igénybevevı kérésének megfelelıen végzi el a szolgáltatást.
A volt Enci irodaház megvásárlásáról a képviselı-testületnek
kell dönteni, hogy biztosít rá fedezetet vagy nem.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az egészségügyi struktúra átalakításához benyújtott pályázaton 15 millió forintot nyert a város, amelyet az önkormányzat egy jelentısebb összeggel fog kiegészíteni, ezáltal egy korszerő színvonalas egészségügyi szolgáltatás jön létre a városban. Ennek a struktúra váltásnak az
volt a célja, hogy a meglévı egészségügyi épületegységek számát
csökkenteni kell a városban, a régi elavult épületeket adott
esetben értékesíteni kell. A szolgáltatást lehetıség szerint egy
helyen kell biztosítani, ezáltal csökkentve a fenntartási költségeket. A fent említett összegbıl a Szülıotthon és a Tüdıgondozó épülete kerül felújításra, átalakításra.
Az egészségügyi intézménynél valóban sikkasztásból ered a 1,7
millió forint hiány. A feljelentés megtörtént, jelenleg a bírósági tárgyalás folyamatban van.
Az ifjúság problémájával kapcsolatos felvetésre elmondta, az önkormányzat 1994-ben alkotta meg az ifjúsági rendeletét, amely
sajnálatos módon nem váltotta be a hozzá főzött reményt. Elsısorban a szülı, másodsorban az iskola felelıssége, a szülı segítsége nélkül azonban az iskola is tehetetlen. Ezt a problémát
jelentısebb szülıi összefogás nélkül az önkormányzat nem tudja
megoldani. Hiába folyik a városban drog ellenes kampány, ha a
szülı és a gyermek nem partner ebben.
Dezsı Zoltán a Fidesz Helyi Szervezetének vezetıje hozzászólásában elsıként arra kérdezett rá, hogy mi az oka annak, hogy a mai
közmeghallgatás nem volt kellıképpen meghirdetve a lakosság körében. Személy szerint a rendezvényt hirdetı plakátokkal sem találkozott, illetve az önkormányzat havonta megjelenı helyi lapjában sem lehetett olvasni errıl. Véleménye szerint mindezek
alapján a polgármester úr nem jogosult arra, hogy a késıbbiekben
a lakosságot bírálja azért, hogy érdektelenséget mutat az önkor-
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mányzat munkája iránt.
A tájékoztatók során hallhattunk az önkormányzat idegenforgalmi
fejlesztésre vonatkozó elképzelésérıl. A maga részérıl maximálisan egyetértett azon hozzászólók véleményével, hogy addig amíg a
város lakossága a saját környezetével szemben nem igényes, addig
nem biztos, hogy van értelme több millió forintot beruházni egy
olyan ártérbe, ahol az árvíz is rombol, és a lakosság egy része
is garázdálkodik.
Véleménye szerint elıszır rendbe kellene tenni a holtágak, a
szabad strandok környékét, és nem eltiltani a szabadvíztıl a lakosságot, mint az a nyáron történt.
A hozzászólások során elhangzott, hogy piaci napokon a gépkocsik
parkolása miatt milyen áldatlan állapotok uralkodnak a Pásztor
János út piactér elıtti útszakaszon. Véleménye szerint ezen az
állapoton lehetne változtatni, azzal, hogy a piacon lévı parkolókat a személygépkocsik részére tartanák fent, nem pedig a teherautóról árulók foglalnák el, másrészt a közterületfelügyeletnek hatékonyabban kellene fellépni a szabálysértıkkel
szemben.
A maga részérıl a gázcsere telep területét nem tartotta alkalmasnak arra, hogy oda benzinkutat telepítsenek.
Befejezésként azzal kapcsolatban kért tájékoztatást, hogy milyen
felújítást végeznek a Kirendeltség épületén.
Czibulka György alpolgármester válaszolva elmondta, a jövı évben
a Kirendeltség és a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzata
tatarozásra kerül.
Mint azt a jegyzı úr már elmondta, a MOL Rt. ragaszkodott ehhez
a területhez.
Szabadvíz eltiltással, konkrétan a szabadstrand bezárással kapcsolatos felvetésre elmondta, a vállalkozó,- akivel az önkormányzat szerzıdést kötött a strand mőködtetésére- szerzıdésszegést követette el, így más alapokon kell megszervezni az önkormányzatnak a strand mőködtetését.
A túraútvonal kialakítása 1,2 millió forintot igényelne. Az útvonal folyamatos rendbetételére 40-50 fı közhasznú munkást tudnának foglalkoztatni.
Tudomása szerint az endrıdi és gyomai részen egyaránt elhelyezésre kerültek a közmeghallgatást hirdetı plakátok, ezen kívül a
Békés Megyei Hírlap címoldalon közölte.
Dr. Kovács Béla képviselı, tanácsnok az elhangzott véleményekre,
hozzászólásokra reflektálva elmondta, az elmúlt hat év alatt ha-
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sonló volt az érdeklıdés a lakosság részérıl. Az ifjúság kérdésével kapcsolatban tájékoztatásként elmondta, a új közoktatási
törvény teljes mértékben kivette az iskola kezébıl a tanuló felügyeletét az iskolán kívüli szabadidejének eltöltésére vonatkozóan.
Dinya Lajos kérése az volt, hogy szőntessék meg a Bartók Béla és
Polányi úti buszmegállót körülvevı nádast.
A lakosság többségét érdekelné, hogy a polgármester úrnak a lemondásából eredıen jár e végkielégítés vagy nem.
Czibulka György
végkielégítést.

alpolgármester elmondta, a polgármester nem kap

Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke a buszmegállót
körülvevı nádas megszőntetésére vonatkozó kérésre reagálva elmondta, a csatorna négy évvel ezelıtt volt kikotorva a nádat pedig minden télen letakarítják. Lényegében a probléma abból adódik, hogy ez a terület végsı győjtıje egy nagy esıvíz
öblözetnek, ahová bizonyos telek tulajdonosok rendszeresen beleszivattyúzzák a szennyvizet. Ha ez az illegális szennyvízürítés
nem történne, akkor nem lenne a nádasnak táptalaja, és nem nıne
ki újból.
Kovács Attila az Ipartestület ügyvivıje a szennyvízcsatorna társulatok sorsáról érdeklıdött. Mi lesz azokkal a tagokkal, akik
bár beléptek a társulásba, de évek óta nem fizetnek tagdíjat.
Mikor kezdik meg a szankcionálást a nem fizetıkkel szemben.
Oláh Lajos a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban az
volt a kérdése, hogy miért kell a lakosságnak egyen adót fizetnie. A milliós értékő lakásért is ugyan annyit kell fizetni,
mint azért, amelyiknek az értéke a százezer forintot is nehezen
éri el.
Ha már az egyen adó kivetése mellett döntött az önkormányzat,
akkor miért volt szükséges az adóbevallási nyomtatványokat kitöltetni a lakossággal.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a Csatornamő Társulat azt a célt,
amiért létrejött megvalósította, így a jogszabályok szerint fel
kell oszolnia, el kell számolnia költségeikkel, a tartozásit át
kell adnia az önkormányzatnak, amely után a fizetési hátralékok
behajtásra kerülnek.
A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban elmondta, az
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adót kétféle képpen lehet kivetni, egyrészt az ingatlan forgalmi
értéke szerint, másrészt egy fix összegnek a meghatározásával,
amelyrıl jelen esetben szó van.
A képviselı-testület tett némi differenciálást a kommunális adó
mértékében, hiszen a külterületi részekre csökkentett adótételt
állapított meg.
A adóbevallási nyomtatványokon bekért adatok éppen azt célozták,
hogy amennyiben a képviselı-testület az értékarányos adóztatás
alapján kívánja bevezetni a magánszemélyek kommunális adóját,
akkor ezen adatok alapján tudja megbecsülni az adónembıl befolyó
bevétel nagyságát.
Dezsı Zoltán a Fidesz Helyi Szervezetének vezetıje a város ivóvízhelyzetérıl, illetve az ivóvízberuházás folyamatiról kért tájékoztatást.
Tudomása szerint a képviselı-testület soron következı ülésén ismételten napirendre kerül az ivóvízdíjának emelése. A maga részérıl egy ismételt áremelést már nem tartott elfogadhatónak. A
város ivóvíz minısége évrıl-évre nem változik semmit, addig amíg
jelentıs változás nem következik be ettıl magasabb árat nem kérhetnek a lakosságtól.
A következıkben arról kért tájékoztatást, hogy az önkormányzathoz a gépjármő adóból befolyó bevétel hová kerül vissza fordításra. A tapasztalatok sajnos nem azt mutatják, hogy kommunális
célokra kerülne visszafordításra, gondoljunk csak az utak és a
járdák állapotára.
Csorba Csaba jegyzı elmondta, a gépjármő adóból befolyó bevételek 50 %-a marad az önkormányzatnál, amely beolvad a város mőködtetésébe. Alapvetıen kommunális célú fejlesztéseket a kommunális adóból befolyó bevételbıl lehetne elvégezni.
Az ivóvíz díjjal kapcsolatban elmondta, a víz díj egy hatósági
áras termék, amely hatósági árat az önkormányzat állapítja meg.
Jelen esetben, ha az önkormányzat nem tartja reálisnak azokat a
költségeket, amelyeket a Vízmő Rt, mint szolgáltató a jövı évi
ivóvíz díjra vonatkozóan szerepeltet, úgy nem kell elfogadnia a
hatósági díjtételt. Ezzel kapcsolatban a szakbizottságok részérıl kétféle irányvonal fogalmazódott meg, az egyik, hogy el kell
fogadni a Vízmő Rt-nek a hatósági ár megállapításra irányuló kérelmét, azzal a feltétellel, hogy a különbözetet vissza kell
forgatnia a város ivóvízberuházásába, a másik irányvonal, hogy
nem szabad elfogadni ezt a díjtételt, mert az Rt. által benyújtott számítási anyagban olyan tételek is vannak, amelyek nem teszik indokoltá az emelést.
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A Pénzügyi bizottság részérıl elhangzott még olyan javaslat, miszerint az érintett önkormányzatoknak, mint tulajdonosoknak öszsze kellene fogni, és egy külsı független könyvvizsgálót felkérni az Rt gazdálkodásának megvizsgálására.
Kiszely István a településrészi részönkormányzat létrehozása
tárgyú napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, egy önkormányzatra van szükség a városban, de az végezze jól a munkáját.
Miután további észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzott el, így
Czibulka György alpolgármester megköszönte a megjelent lakosság
észrevételeit, véleményeit, és azt, hogy érdeklıdtek az önkormányzat munkája iránt.
A közelgı ünnepek alkalmából a képviselı-testület és a Polgármesteri Hivatal nevében jó egészséget, az új esztendıhöz kitartást, mindannyiuknak pedig békességet és egymás iránti toleranciát kívánt.
K. m. f.

Czibulka György
alpolgármester

Csorba Csaba
jegyzı

Bátori Gyula
hitelesítı

Dávid István
hitelesítı
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