Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
27/1997.

JEGYZİKÖNYV
Készült az 1997. december 4-én a Katona József Város Mővelıdési Központban
megtartott közmeghallgatásról, Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete ülésérıl.
Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester, Bátori
Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, dr. Katona Lajos,
Knapcsek Béla, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Nagy Pál, R. Nagy János, dr.
Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla képviselık,
dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı, a Polgármesteri Hivatal
csoportvezetıi,
Gyomaendrıd lakossága közül kb. 60 fı.

Dr. Dávid Imre köszöntötte a megjelent állampolgárokat, a képviselı-testület tagjait,
valamint a hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, hiszen a megválasztott képviselık közül jelen
van 16 fı.
A jegyzıkönyv hitelesítıinek kijelölte Várfi András alpolgármestert és Szendrei Éva
bizottsági elnököt.
A közmeghallgatást az elıre meghatározott napirend alapján tartják meg.
Napirend:
1./

A helyi adókról szóló rendelet módosító javaslatának lakossági véleményezése

2./

Tájékoztatás a Gyomaendrıd - Csárdaszállás ivóvízminıség-javító beruházásról

3./

Közmőfejlesztések

4./

Kérdések, interpellációk

Mindezek után megkezdte beszámolóját.
Ezt követıen röviden ismertette a város pénzügyi helyzetét.
Elmondta, a 97-es évet az önkormányzat 65,9 millió forint hiánnyal kezdte. Az év vége felé
közeledve elmondható, hogy a város fizetıképességét megırizte, az intézményeket
mőködtetni tudták.
Értékesítésre kerültek a város tulajdonába lévı DÉGÁZ részvények. A befolyt összegbıl 25
millió forint lett letétbe helyezve, illetve a fennmaradó összegbıl a hosszú lejáratú hiteleket
fizette vissza a testület. A letétbe helyezett összeget mőködésre, a mindennapok biztosítására
nem kívánják felhasználni, ennek az összegnek a fejlesztést kell szolgálnia. Ezzel az
összeggel csak így tud a testület elszámolni a lakosság felé.
Természetesen költség növelı tényezık is voltak, mint pl. az ENCI irodaház megvásárlása.
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Sajnos volt néhány intézmény, amely túllépte a költségvetést, mint például a Katona József
Városi Mővelıdési Ház, a Gondozási Központ, a Városi Könyvtár és Tájház, az Apolló Mozi,
a Sportcsarnok. Terven felüli feladat volt a szúnyogirtás, a Barátság SE támogatása 3 millió
forinttal.
Ebben az évben 46 pályázatot nyújtott be a város különbözı szervekhez, melybıl 24 pályázat
nyert, 13 elutasításra került és 9 pályázat elbírálása folyamatban van.
Ezek közé a nyert pályázatok közé tartozik a Közmunka Tanácstól nyert 26,7 millió forint a
csapadékvíz csatornahálózat felújítására. A város 7 millió forintot biztosított hozzá, és ebbıl a
pénzbıl sikerült a belterületen a csapadékvíz csatornákat felújítani, karbantartani.
Száz embernek hat hónapon keresztül biztosítottak munkát. 98-ban ismételten pályázni
szeretnének.
December 10-én a Képviselı-testület dönt az ivóvíz-beruházás kivitelezési munkáira
beérkezett pályázatokról. Hatszáz millió forintos beruházásról van szó, melyhez 1998-ban az
önkormányzatnak 44 millió forint saját erıt kell biztosítani. 1999 elsı félévében fejezıdik be
a beruházás és a város lakossága jó minıségő ivóvízhez jut. A beruházás költségének 50 %-át
az Országgyőlés biztosítja, a másik 50 % -ot kell az önkormányzatnak biztosítani különbözı
pályázatok elnyerésével, egyéb forrásokból. Remélhetıleg a már elnyert pénzek mellé további
támogatásokat sikerül szerezni.
Az ivóvíz-beruházás mellett a jövı évben is folytatni szeretné az önkormányzat csapadékvízelvezetı árkok felújítását. Közös pályázatot kívánnak benyújtani Csárdaszállás és Hunya
községekkel.
1998-ban a Barátság SE részére további 3 millió forint támogatást nyújt az önkormányzat. Az
endrıdi pálya nem csak a futballt, de az iskolai testnevelést is szolgálni fogja.
Szintén a jövı évi tervek között szerepel az endrıdi fıtér rendbetétele, a fıtéren elhelyezkedı
közintézmények megvilágítása.
Folytatni szeretné a Képviselı-testület a szennyvízberuházásokat. Jelenleg 29,5 km hosszú a
megépített vezeték, 731 rákötéssel. A város rendelkezik további tervekkel, melyeket
aktualizálni kell, azonban kb. 28 km-re egyáltalán nincs terv sem. A beruházás lakásonként
kb. 100 ezer forintba kerülne. Tény, hogy sok pénzbe kerül, de a környezetvédelemre, arra,
hogy a szennyvizet ne a holtágakba engedjük, mindenképpen áldozni kell.
Jövı évben szeretnék a városháza felújítását folytatni, erre 5 millió forintot szánnak. Le
szeretnék cserélni a város kocsiját, ami több mint 200 ezer forintot futott. A fiatal házasok
elsı lakáshoz jutását támogatni akarják.
A fürdıben a beruházás 98-ban befejezıdik. A pályázati pénzek mellett 7-8 millió forintot
kell saját erıbıl biztosítani ehhez.
Az úthálózat fejlesztésére is anyagi eszközöket kellene biztosítani. Ehhez a FUNDAMENTA
lakossági elıtakarékosság keretében szeretnénk biztosítani a forrást, illetve pályázat útján.
Az önkormányzat lakásonként 1000 Ft-t, a lakó 1450 Ft-ot fizetne be havonta, ehhez az állam
adna 30 %-ot, így 51 hónap alatt 240 ezer forint győlne össze. Ezt az összeget lehetne
pályázati pénzzel kiegészíteni és az utat megépíteni. Természetesen ott., ahol már az útalap
elkészült kisebb összeget kellene havonta megtakarítani.
Tájékoztatta a jelenlévıket, miszerint ez idáig 4300 lakásba került bekötésre a telefon, és
további igények is vannak.
A kábeltévé hálózat kiépítésére jelentkezett egy mezıberényi vállalkozó, akik komoly
ajánlatot tett. Kérte a lakosságot, minél nagyobb számban jelentkezzenek a szervezıkénél.
Hangsúlyozta, a mostani szervezésnél a lakosságnak nem kell elıre fizetnie, a vállalkozó a
fejállomást a napokban lerakja, majd ezt követıen kezdi kiépíteni a vezetékeket. Elsısorban
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ott, ahol a lakók 50 %-a igényli. Ekkor kell az 50 %-ot befizetni, majd a másik 50 %-ot pedig
amikor a televíziót rácsatlakoztatják a rendszerre.
Mindezekre a fejlesztésekre szükség van, hiszen csak az infrastruktúra fejlesztésével, a
lakosság életkörülményeinek javításával tudjuk a városi szintet elérni.
Problémát jelent a városban, hogy a lakosság elöregedett. Ezt megállítani nagyon nehéz.
A város költségvetésében nagy gondot jelent, hogy az állami normatív támogatás egy-egy
feladatra kevés, a saját bevételbıl kell kiegészíteni. Az önkormányzati támogatás
folyamatosan növekszik.
Hangsúlyozta, amikor az intézményrendszer szerkezetén változtatni akar a testület, az nem azt
jelenti, hogy valamit megszüntetnek, csupán azt, hogy szeretnék elérni, hogy a városnak minél
kevesebbe kerüljön, ugyanakkor a feladat is el legyen látva.
A jövı évi adóval kapcsolatosan, hangsúlyozta, a testület tisztában van azzal, hogy a
lakosságnak igen nagyok a terhei, de az önkormányzatnak kulcskérdés az adó. A jövı évre
komoly adóemeléseket nem terveznek. Differenciált adóemelet kívánnak megszavazni.
Különbözı adómentességet kívánnak biztosítani a magánszemélyeknek és vállalkozóknak
egyaránt. Példaként említette a magánszemélyek kommunális adójának fizetési kötelezettsége
alóli mentességek között azt, aki a kábeltévé hálózathoz csatlakozik egy év mentességet kap,
és a különbözı közmőfejlesztések után is mentesség jár. Összességében akár nyolc évre is
mentesülhet valaki az adófizetési kötelezettség alól.
Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a Penny Market várhatóan december 16-án nyit, és jövı
év nyarára elkészül az új MOL 2000-es töltıállomás is.
Az önkormányzat nevében a vásártér területébıl felajánlott területet üzemanyag töltı állomás
létesítésére, erre azonban még érdemi válasz nem érkezett.

Nótári József: Bár egyetért a térségi együttmőködéssel, a településeknek segíteni kell egymást.
Aziránt érdeklıdött, a polgármester és a testület tagjai között meg van-e az összhang. A
közterület-felügyelık munkáját kifogásolta. Nagyobb hatékonysággal kellene dolgozniuk.
A telekadó mértékét magasnak találja, különösen az Újkertsor vonatkozásában. Ugyanakkor
felvetette, miszerint tudomása szerint vannak olyanok, akik az önkormányzat földjét bérleti díj
fizetése nélkül használják.
Dr. Dávid Imre válaszában hangsúlyozta, amennyiben Gyomaendrıd vonzásköri szerepet akar
betölteni a térségben, úgy a környezı kisebb településekkel együtt kell mőködni, azok
munkáját segíteni kell. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy másokon uralkodni akar
Gyomaendrıd, az önállóságukat nem akarja senki csorbítani. Gyomaendrıdnek
szolgáltatásokat kell nyújtani a térség településeinek.
Azt, hogy a képviselık körében milyen támogatási szinten van, tisztába van azzal, hogy nem
túl népszerő, de tény az is, hogy együtt tudnak dolgozni. Tisztában tartják egymás
elképzeléseit, azokat elfogadják. İszintén örül annak, hogy a testületi tagok a pártérdekeket
képesek háttérbe szorítani és a város lakosságának érdekeit tartják szemelıtt. Azt, hogy az
1998-as önkormányzati választás mit hoz, nem lehet tudni, ez egy megméretés lesz, a döntés
a választópolgárok kezében van.
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A hivatali apparátus munkáját nem ez a fórum hivatott megítélni. Azt azonban elmondhatja,
bár vannak nézetbeni különbségek idınként, de úgy érzi elırehaladás van. Vanak olyan
dolgok amelyeken már változtattak. A hivatal folyamatos mőködését a hivatal vezetésének
mindenkor biztosítani kell. Elmondhatja, a jegyzıvel megfelelı szinten tudnak együtt
dolgozni, a jegyzı legalább annyira akarja a hivatal munkájának színvonalemelését, mint İ. A
közterület-felügyelık munkájára nem kívánt kitérni, az tény, hogy a hivatal vezetése sincs
megelégedve velük.
A földdel kapcsolatosan elmondta, remélhetıleg rövid idın belül lezárul a per. Amennyiben
az önkormányzaté lesz a vitatott földterület, úgy az elmaradt bérleti díjakat szigorúan be
fogják hajtani.
Dr. Csorba Csaba: Az Újkert sori telektulajdonosok adójának mérséklésére egyedi kérelem
alapján korábban is, és a jövıben is lehetıség lesz. Ugyan ez vonatkozik a Dobó utcai
ingatlantulajdonosokra is.
A közterület-felügyelıkkel kapcsolatban megfogalmazottakkal általában egyetért. A
felderítési százalék valóban alacsony, az akkut problémákat nem sikerül megoldani, nem
sikerül feltárni. A közeljövıben a parlament elfogadja a közterület-felügyeletrıl szóló
törvényt, ennek hatálybalépésével remélhetıleg nagyobb hatékonysággal fognak mőködni.
Sajnos a polgárırség sem váltotta be a hozzá főzött reményeket.
Kádár Péter: Hozzászólásában az építéshatósági csoport munkájára hívta fel a figyelmet. A
csoport által kiadott határozatot megtámadta, a Bíróság a fellebbezést elfogadta. Az
építéshatósági csoport ezt figyelmen kívül hagyva továbbra sem tett semmit annak érdekében,
hogy a jogszabály ellenesen kiadott építési engedély alapján épített mőhely építését
megakadályozzák. A Fı úton tehát egy 7,5 m magas mőhely épül, mely a környezetre nézve
káros.
A környezetvédelmet ilyen szempontból is komolyan kellene venni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı: A panaszos üggyel kapcsolatosan elmondta, az építéshatósági
csoport határozatát a Közigazgatási Hivatal is helyben hagyta, csak a másodfokú bírósági
ítélet mondta ki, hogy a határozat nem volt megalapozott. Az ügyben két megoldás van; vagy
kiadják az épületre a bontási engedélyt, vagy olyan átalakításokat végeznek, melyek alapján a
fennmaradási engedély kiadható lesz.
Budai János: Az egyházi iskola környékén már meglévı burkolt út mellett, illetve annak
folytatásában szükséges lenne egy kerékpár és gyalogút építése, figyelemmel az iskolás
gyerekekre.
Az adóval kapcsolatosan hangsúlyozta, köztudott, hogy adót fizetni kell, azonban szélesebb
körő kedvezményeket kellene nyújtani. Figyelembe kellene venni a család vagyoni helyzetét
is. Azoknak, akiknek az adó megfizetése megélhetésüket veszélyezteti, kedvezményeket
kellene nyújtani, illetve mentesíteni kellene ıket az adó megfizetése alól.
Az ENCI irodaház hasznosítására javasolta megvizsgálni az irodaház lakássá történı
átalakítását. Ezzel is segíteni lehetne a fiatal házasokat.
A munkanélküliséggel kapcsolatosan felvetette, a közmunka kényszermunka jellegét kellene
megszüntetni.
Tény, hogy azokat az embereket, akik már 5-6 éve munkanélküliek, nagyon nehéz munkára
fogni, illetve ezek sok esetben nem is tudnak megfelelni az elvárásoknak.
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Felhívta a polgármester úr és a jegyzı úr figyelmét az 1993. évi XCIII. tv. rendelkezéseire,
mely a Polgármesteri Hivatalra nézve is kötelezı.
A közterület-felügyelıknek intézkedéseik megtételekor szabályosan kell eljárni, mert
ellenkezı esetben nem kezdeményezhetnek az állampolgárokkal szemben szabálysértési
eljárást.
A Polgármesteri Hivatal apparátusának munkáját az utóbbi idıben kedvezıbbnek ítélte meg.
Dr. Dávid Imre polgármester: Az egyházi iskola környékén tudomása szerint egy bizonyos
járdaszakasz elkészült. A helyi adóknál igyekeztek élni a differenciálás lehetıségével. Tény,
hogy a különbözı kedvezmények, mentességek nem ismertek teljes körően a polgárok
körében.
Az elsı lakáshoz jutók támogatására a 98-as költségvetésben a testület mindenképpen
fedezetet kíván biztosítani. Az ENCI irodaház hasznosításával kapcsolatosan elmondta, ott
olyan formát kell megtalálni, mely az egész irodaházat együtt kezeli, hiszen másképp az nem
megvalósítható.
A munkanélküliséggel kapcsolatosan elmondta, sajnos az emberek egy részét nehéz rávenni,
hogy munkát vállaljanak.
A közterület-felügyelıkkel kapcsolatosan felvetés kapcsán meg kívánta jegyezni, az
önkormányzat szeretne a jövı évtıl a külterületen is közterület-felügyelıket beállítani. Ehhez
állami támogatás mellett a földtulajdonosok és az önkormányzat támogatására van szükség.
Az 1993. évi XCIII. törvénnyel kapcsolatos felvetésére írásban kap választ Budai Úr.
Kiszely István: A szennyvízbekötéssel kapcsolatosan aziránt érdeklıdött, nem lehet e
kedvezményes törlesztést beiktatni a csatlakozni szándékozók körében.
A polgármester beszámolójában elhangzott, miszerint egyes intézmények túllépték a
költségvetési keretet. Ezekkel szemben milyen szankciót alkalmaznak, fıleg azoknál,
amelyeknél ez évek óta visszatérı probléma.
A Dériné Mővelıdési Ház elıtt lévı autóbusz megálló és a parkoló kialakításának kérdését
vetette fel. Ez ügyben jó lenne ha elırelépés történne, mert a jelenlegi állapot igen rossz fényt
vet a településre.
Tudomásom szerint - mondta, az Önkormányzat a napokban tárgyalja a város fejlesztési
koncepciójának kidolgozására kiírt pályázatokat. Miért volt erre szükség?
Dr. Dávid Imre válaszában elmondta, a szennyvíztársulásba belépıknek lehetıségek van tíz
éves részletfizetési kedvezmény igénybevételére. Aki pedig úgy gondolja, a
Takarékszövetkezetnél is lehetıség van hitelfelvételre. A jövı heti társulati ülésen minderrıl a
jelenlévık tájékoztatást kapnak.
Az intézmények költségvetés túllépése kétoldalú dolog, hiszen egyrészrıl a tervezés
idıszakában is megszorításokat alkalmaznak, másrészt pedig egész évben folyamatosan arra
kell törekedni, hogy a költségvetésen belül maradjanak. Tény, hogy ez idáig komoly
felelısségre vonás a költségvetés túllépése miatt nem történt, azonban ebben az évben a
testület olyan döntést hozott, miszerint azoknál az intézményeknél, ahol a költségvetést
túllépték a 13 havi illetmény kifizetésére ez évben nem kerülhet sor, csak januárban. Azonban
ha egyéb szankciókat is alkalmazni kívánnak, azt elıre, a költségvetés elfogadásakor tisztázni
kell. Itt kívánta elmondani azt is, miszerint azoknál az intézményeknél, amelyek nem
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alapellátási feladatokat látnak el, ott a saját bevételek növelése érdekében elıírják, hogy
milyen összegő saját bevétel után milyen összegő önkormányzati támogatást biztosít a
testület. Ez a kultúra és az alapellátási feladatok ellen van, hanem azért, hogy az
intézményeket minél inkább ösztönözzék a saját bevételek növelésére, arra hogy ésszerően
gondolkodjanak. Azoknál az intézményeknél pedig, ahol más formában is biztosítható az
üzemeltetés, ott a vállalkozásban történı mőködtetést fogják szorgalmazni. Természetesen az
egyes intézményeket profilkötöttséggel, vagyon megırzés kötelezettsége mellett adják bérbe,
de a saját tıke bevonásával. Hangsúlyozta, amikor az önkormányzat valamit át akar szervezni,
az nem jelenti azt, hogy bezárja az intézményt, hanem azt jelenti, hogy a feladatot más
formában kívánja ellátni.
A középtávú fejlesztési koncepció kidolgozásával kapcsolatosan hangsúlyozta, a testület ez
ügyben még nem döntött, azonban mindenképpen szükségesnek látják meghatározni az
elkövetkezendı évek célkitőzéseit, olyan terv kidolgozását mely komplexen kezeli a városban
ellátandó valamennyi feladatot, a gazdaság élénkítését. Ezek a tervek nem csak azt fogják
meghatározni milyen irányban kellene elmozdulni, hanem azt is, hogy ehhez a forrásokat
hogyan lehet biztosítani.
Dr. Valach Béla a Közösségi Ház elıtti parkolók a buszmegálló kérdésében elmondta, ez
valóban évek óta meglévı probléma. Sajnos ez különbözı okok miatt ez idáig nem került a
költségvetésbe elvégzendı feladatként. A közlekedésfelügyeleti hatóság részérıl a parkoló és
a buszmegálló kialakításához olyan elıírásokat kaptak ez idáig, melyek komoly anyagi
megterhelést jelentettek volna a városnak, és ezt ez idáig nem vállalták. De a munkák
megkezdése ellen volt az is, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése is csak mostanra
realizálódott a területen.
Egy állampolgár név nélkül aziránt érdeklıdött kaphat-e valaki átmeneti adókedvezményt, ha
a kommunális adót nem tudja megfizetni.
Dr. Csorba Csaba válaszában elmondta, az adóhatóság ez idáig is adott kedvezményt, illetve
élt a méltányosság lehetıségével. Ez a lehetıség a jövıben is megmarad.
Dr. Dávid Imre polgármester mindezek után, miután más kérdés, hozzászólás nem volt, így
megköszönte az elhangzott észrevételeket. Mindenkinek kellemes ünnepeket, békés, boldog új
esztendıt kívánt, és az ülést lezárta.
K.m.f.
Dr. Dávid Imre

Dr. Csorba Csaba

polgármester

jegyzı

Dr. Szendrei Éva

Várfi András

hitelesítı

hitelesítı

581

