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Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a hivatal dolgozóit és
valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 20 fıs Képviselı-testületbıl jelen
volt 15 fı. Betegség miatt hiányzott az ülésrıl Babos László képviselı, Knapcsek Béla
képviselı elızetesen jelezte késését, míg Czibulka György, Kovács Attila és Vass Ignác
képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármester urakat.
A köszöntı után tájékoztatta az érdeklıdıket arról, hogy az önkormányzati törvény
értelmében a Képviselı-testületnek évente legalább egyszer elıre meghirdetett
közmeghallgatást kell tartani, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselıi közérdekő kérdéseket és javaslatokat tehetnek fel a Képviselı-testület tagjainak.
A Képviselı-testület az elmúlt ülésén határozatban döntött a közmeghallgatás idıpontjáról.
Az elmúlt évhez hasonlóan mindkét településrészen megtartásra kerül. November 29-én az
endrıdi Közösségi Házban, november 30-án pedig a gyomai településrészen a Városháza
dísztermében.
A közmeghallgatás idıpontjáról a lakosság a helyi sajtón, plakátokon és a piaci
hangosbemondó útján értesült.
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/Knapcsek Béla képviselı megérkezett a jelenlévık száma 16 fı./
Ezt követıen javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal
megegyezı volt. Kérte a képviselıket, döntsenek a napirendre tett javaslatról.
A Képviselı-testület tagjai egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
343/1999. (XI.29.)KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Tájékoztatás az önkormányzat 1999. évi gazdálkodásáról, a helyi adóbevételek
felhasználásáról
2. Az önkormányzat 1999. évi beruházásai, vagyoni helyzete, a jövı évi tervezett
beruházások
3. Tájékoztató a Millenniumi ünnepi rendezvénysorozatról
4. Kérdése, interpellációk
Határidı: azonnal
A fenti témákon túl szólni kíván még a földperrıl, a 2000. évi helyi adókról, a mezııri járulék
mértékérıl, a közhasznúak foglalkoztatásáról, önkormányzati intézmények helyzetérıl, a
hivatalban folytatott ellenırzések eredményérıl, a 2000. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási
díjakról, a tavaszi és ıszi belvíz okozta károk mértékérıl és azok helyreállításáról, a
különbözı humánpolitikai támogatások mértékérıl, valamint a város közbiztonsági
helyzetérıl.
1. napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat 1999. évi gazdálkodásáról, a helyi adóbevételek
felhasználásáról
Dr. Dávid Imre polgármester a napirenddel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta:
Az önkormányzat ez évi gazdálkodása folyamataiban hasonló volt az 1998. évihez, a
gazdálkodás kiegyensúlyozott. A költségvetés várható végösszege 2.068 millió Ft lesz, ebbıl
mőködésre 1.346 millió Ft-ot, míg fejlesztésre 655 millió Ft-ot költöttek, a várható címkézett
céltartalék 67 millió Ft lesz év végére. A hitel 31 millió Ft, amelybıl 24 millió Ft-ot 1999-ben
vettek fel az un. német szénsegély program keretében kedvezı 10 %-os hitelkamatra, melyet a
város közvilágításának korszerősítésére használtak fel. A számítások szerint az elvégzett
korszerősítés a közvilágítás díját 40 %-kal csökkenteni fogja.
A város egész évben fizetıképes volt, az önkormányzati intézmények részére, még ha
szőkösen is, de folyamatosan biztosítva volt a zavartalan mőködéshez szükséges pénzösszeg.
Megítélése szerint összességében a város ez évi gazdálkodása pozitívnak mondható,
természetesen voltak, és vannak gondok, de azért igyekeztek folytatni az elmúlt év
gazdálkodásának folyamatát, a város vagyoni helyzetének figyelembevételével komoly
nagyságrendő fejlesztésre tudtak szert tenni.
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A Képviselı-testület munkája is folyamatos volt, a havi rendszerességgel megtartott ülések
mindegyike határozatképes volt, a képviselık hiányzása minimális volt, az idınként
rendkívüli sok napirendi pont ellenére nem voltak partalan viták, amely köszönhetı annak is,
hogy megfelelıen elıkészített anyagok kerültek a Képviselı-testület elé.
A döntéshozatal minden esetben demokratikusan zajlott, nem volt olyan napirend, amelyben
esetleg nem jutottak konszenzusra, mely miatt el kellett volna napolni.
A havonta megtartásra kerülı bizottsági elnöki megbeszéléseknek is az a célja, hogy a
bizottsági ülésekre, valamint a Képviselı-testület elé már úgy kerüljenek a napirendi pontok,
hogy azokban elızetesen konszenzusra jutottak.
Véleménye szerint az ilyen elızmények után elfogadott témák végrehajtásában is kıkeményen
kell viselkedni, mert ellenkezı esetben a város a következı idıszakban komoly gazdálkodási
nehézségekbe kerülhet. Ahhoz, hogy a város mőködni, fejlıdni tudjon, következetes, jól
elıkészített, és precízen végrehajtott gazdálkodásra van szükség.
A helyi adóbevételeket és azok felhasználását illetıen elmondta, 1999-ben 119.809.756 Ft
adó került kivetésre ebbıl az építményadó 11 millió, magánszemélyek kommunális adója
23 millió Ft, iparőzési adó összesen 59 millió Ft volt. A költségvetési bevétel október 30-ig
131.551.640 Ft, ami az idıarányoshoz képest elfogadható. Megállapítható, hogy az adófizetési
morál az elmúlt évekhez képest nem romlott, de nem is javult. A kintlévıség nagysága
33 millió Ft, amelyet jó lenne minél hamarabb a város költségvetésébe bevonni. Sajnos nagy
reményünk erre nem lehet, mivel olyan adózók tartozása ez, akik ellen felszámolási eljárás
van folyamatban, illetve akik nem rendelkeznek munkahellyel, ennek kapcsán rendszeres
jövedelemmel, így az adót egyáltalán nem, vagy csak nagyon hosszú idejő részletekben tudják
megfizetni.
Az adóbevételek felhasználása részben összefügg az ez évi beruházásokkal, illetve ehhez
kapcsolódik az ivóvíz beruházás is, amely ebben az évben 570 millió Ft-ot tett ki, de még
hátra van Kocsorhegy, Nagylapos vízellátása, valamint a Körös-Maros hordalékkúp vízbázis
védelmi beruházása. Ez egy folyamatában lévı beruházás, az eddig elértek eredményeként
élvezheti a lakosság a jó minıségő ivóvizet, amelyre oly régen vártunk. Természetesen vannak
ennek hátrányai is, hiszen a Vízmővek Vállalat 2000. évre a várható infláció mértékétıl
nagyobb mértékben kívánja a víz- és csatornadíjat emelni. Az ivóvízdíj a jelenlegitıl 3,10
Ft-tal, míg a csatornadíj 2,10 Ft-tal lenne több. Természetesen ezt a mértékő emelést a
Képviselı-testület elsı fordulóban nem fogadta el, megpróbálnak a Vízmővek Vállalattal
további egyeztetés után kompromisszumra jutni. A végleges döntésre a decemberi testületi
ülésen kerül majd sor. A Képviselı-testület arra fog törekedni, hogy a víz elfogadható,
megfizethetı áron kerüljön a lakossághoz.
2. napirendi pont
Az önkormányzat 1999. Évi beruházásai, vagyoni helyzete, a jövı évi tervezett
beruházások
Ebben az évben 6 új utcát építettek, 3 utca kıborítást, 4 pedig aszfaltborítást kapott. Ezek
értéke 40-41 millió Ft. A Gyomendrıd-Öregszılı kerékpárút építésére 23 millió Ft-ot
költöttek. Ebbıl az összegbıl 15 millió Ft-ot pályázaton nyertek a fennmaradó rész az
önkormányzati saját erı volt.
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Útépítésre 9,2 millió Ft pályázati és önkormányzati saját erıs részt használtak fel, továbbá
13 millió Ft-ot, amely a belvíz okozta károk helyreállításának költségét is tartalmazza. Járda
felújításra, utak kátyúzására összesen 17 millió Ft-ot használtak fel.
A felújított járda hossza mintegy 10 km. Figyelemmel a város járdáinak hosszára, ami több
mint 100 km, - az 1990-es években alig 20 km-t újítottak fel, - a felújítás zömét 1997-tıl
végezték, akkor jogosan vetheti fel a lakosság, hogy itt-ott milyen rossz a járdák állapota. Az
anyagi lehetıségek függvényében 5-6 év szükséges ahhoz, hogy minden járdát elfogadható
állapotba hozzanak.
A 2. sz. Általános Iskola Fı úti épületének felújítására 7.950 e Ft-ot fordítottak, a Zeneiskola
Kisréti úti épületének felújítása, átalakítása 4 millió Ft-ba került. A Rózsahegyi Kálmán
Általános iskolaépület felújítására 3,3 millió Ft-ot biztosított a város.
Felújításra került a Kner Imre Gimnázium épülete, amely 20,5 millió Ft-ba került. Ebbıl 14,7
millió Ft-ot a Békés megyei Területfejlesztési Tanácstól pályázati úton nyertek, a többi
önkormányzati támogatás.
A Városi Sportcsarnok aljzat felújítására 2,4 millió Ft, a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolában
szaktanterem kialakítására 20,3 millió Ft-ot használtak fel, amelybıl 6,4 millió Ft-ot pályázati
úton nyertek. Ugyanakkor a szakképzı iskolában a sertés mintafarm elsı fázisának
megvalósítása 28 millió Ft-ba került.
A Közösségi Ház felújítására 2,5 millió Ft-ot a Városi Gondozási Központ Blaha úti szociális
otthon kialakítására - amely áthúzódó beruházás a 2000. évre – 41,9 millió Ft-ot használnak
fel, amely összegnek a felét különbözı pályázatok útján nyerték.
A városháza felújítására 7,6 millió Ft-ot, az endrıdi piacra 8 millió Ft-ot használtak fel.
Az alföldi ökotérség programra benyújtott pályázaton 5,6 millió Ft-ot nyertek és program
keretében kialakításra kerülı juh hodály építése 7 millió Ft-ba kerül.
Az Ipari Park kialakításához a földterületek megvásárlása és a cím elnyeréséhez a pályázat
elkészítése ez idáig 19,7 millió Ft-ba került, melybıl 4,7 millió Ft-ot pályázaton nyertek.
A közvilágítás korszerősítésére összesen 38,6 millió Ft-ot használtak fel.
Összegezve megállapítható, hogy a város az idei évben beruházásokra mintegy 300 millió Ftot használt fel, amely az ivóvíz beruházás költségeit nem tartalmazza.
Különbözı pályázatokon összesen 100 millió Ft-ot nyert a város, amivel a fejlesztések
bıvítését tudták elısegíteni.
Megítélése szerint ezek az összegek nem mondhatók kielégítınek, - mert mindig többet
szeretnének, -, de elfogadható, hiszen a vagyoni helyzetet vizsgálva, míg 1996-ban a város
vagyona 608 millió Ft, 1997-ben 873 millió Ft, 1998-ban pedig 1.227 millió Ft volt, addig
1999-ben várhatóan 1.777 millió Ft lesz, tehát a város vagyona 550 millió Ft-tal gyarapszik
ebben az évben.
Lehetséges, hogy ezt a gyarapodást a lakosság nem így érzékeli, a maga részérıl is úgy ítéli
meg, hogy többet és elıbbre kellene tartani, de azért az idei évet eredményesnek lehet
elkönyvelni.
A jövı évi terveket illetıen, elsıdlegesen a szennyvízhálózat fejlesztésében kell elırelépni,
ami összefügg a belvíz elleni védekezéssel. Vannak olyan városrészek, fıleg az
alacsonyabban fekvı területek, ahol kritikus a helyzet. Megvan a tisztítótelep, a
gerincvezetékre kb.: 2200 lakás rákötésére van lehetıség, amelynek bekerülési költsége a
jelenlegi árak mellett kb. 2-2,2 milliárd Ft-ra várható. A benyújtott pályázatokon ez idáig nem
sikerült nyerni, sajnos annak ellenére, hogy alanyi jogon járna a szennyvízre a támogatás,
államilag sincs remény arra, hogy komolyabb összeget tudnak erre a célra fordítani.
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Az önkormányzat önállóan, támogatás nélkül nem sokat tud tenni, saját pénzbıl 1-2 km
hosszú hálózatnál többet nem tud elkészíteni.
Mindezek ellenére jövıre valamilyen formában el kell indulni, és ezt a beruházást folytatni
kell. Saját erıként mintegy 48 millió Ft-ot tudnak erre a célra fordítani, amely a három belsı
holtág területe szennyvízhálózatának a kiépítésére lenne elegendı.
A másik dolog, amiben nem sikerült elırelépni, az a kommunális hulladéklerakó építése a volt
téglagyár területén, ami 500 millió Ft értékő beruházást jelentene. Kistérségi összefogásban,
pályázati pénzek igénybevételével és saját erı biztosításával próbálják megvalósítani.
Az elızetes információk szerint van rá remény, hogy 2000-ben a beruházást el tudják kezdeni.
Gondolkodnak az endrıdi településrészen a piac befejezésén, ami 22 millió Ft-ot jelentene.
A Közösségi Ház teljes rendbetételéhez 7 millió Ft-ra lenne szükség. A Blaha úton - a
Mezıtúr felé vezetı hídtól végig a Selyem utcáig - az útszegély lefektetésére, korszerő
autóbuszváró kialakítására ígéretet kaptunk, amelyhez 3 millió Ft saját erıvel kell
hozzájárulni.
Több alkalommal felmerült az a kérdés, hogy a társadalmi, sport és civil szervezetek
mőködéséhez, fejlesztéséhez a jövıben milyen mértékő támogatást nyújtson az önkormányzat.
Az elmúlt öt évet tekintve a futballklubokra 19 millió Ft-ot, a társadalmi szervekre 11 millió
Ft, és az Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatására 20,6 millió Ft-ot fordítottak az
önkormányzat költségvetésébıl. Ez összességében nagyon nagy összeg, emiatt is vetıdött fel,
hogy a jövı és a városiasodás érdekében egy fedett uszoda kialakításában kellene
gondolkodni, amit ebbıl a támogatási összegbıl létre is tudtak volna már hozni.
Természetesen ezen támogatások egy része indokolt volt, de egy része nem kötelezı feladat,
nem az alapfeladat ellátását szolgálja. A következı idıszakban a fejlesztések tervezésénél ezt
figyelembe kell venni és belátható idın belül az uszodát meg kell építeni, ami a városban élı
fiatalok érdekét szolgálná.
Szeretnének új utakat is építeni, amelyre szőkös az anyagi lehetıség, hiszen azt csak ott lehet
megvalósítani, ahol a szennyvízcsatorna kiépítése megtörtént.
Az Ipari Park kialakításának további elırelépéseként a jövı évi költségvetésbıl 6 millió Ft-ot
szeretnének fordítani.
Be kellene fejezni a Városi Zene- és Mővészeti Iskola épületének átalakítását, felújítását.
Az elsı lakáshoz jutók támogatására 8-10 millió Ft-ra lenne szükség.
Természetesen ezek olyan tervek, amelyek egy része nem csak a jövı évre szól - pl.:
szennyvízhálózat -, a város érdekében ezeket számon kell tartani, és a következı években az
anyagi lehetıségek figyelembevételével meg kell valósítani.
Az ezekhez szükséges pénzeszközöket csak akkor tudják biztosítani, ha az elmúlt évekhez
hasonlóan a saját erı mellé megfelelı nagyságrendben tudnak állami pályázati pénzeket
szerezni.
Közhasznúak foglalkoztatása
A közhasznúak foglalkoztatása elég sok viszályt jelentett és sok negatív vélemény is
elhangzott a lakosság részérıl. Természetesen ezeknek a véleményeknek sok esetben volt
valóságalapja, de látni kell azt, hogy a foglalkoztatás keretében mintegy 20-22 millió Ft értékő
munkát végeztek el, míg a kifizetésekre ennek 40-50 %-át használták fel. Tehát
mindenképpen megéri a városnak, mintha ugyanezt a munkát valamelyik céggel végeztetné el
a város.
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Az un. tavaszi csatornatisztító brigád sikerült legjobban, a nyári hónapokra alkalmazott
közhasznú foglalkoztatottakkal a járda és útjavításokat végeztették, talán a legtöbb gond a 45.
életévüket betöltött brigádban dolgozókkal volt, idınként a munkához való hozzáállásuk
hagyott némi kívánnivalót maga után.
Az elırejelzések szerint jövıre komolyan fel kell készülni a közhasznúak foglalkoztatására, a
törvénytervezet elég sok szigorítást irányoz elı.
Igazán a Polgármesteri Hivatal erre nincs beállva, nem egy könnyő feladata ez a városnak, sok
esetben a legnagyobb problémát az emberek irányítása okozta.
A város közbiztonsági helyzete
1997-ben 587, 1998-ban 725 és 1999 októberéig 457 volt a bőncselekmények száma. Az
eredményesség ebben az évben 55 %-os volt.
A Képviselı-testület a november havi ülésén kapott tájékoztatást a város közbiztonsági
helyzetérıl, amelyet egyhangú szavazattal elfogadtak. Megítélésük szerint a rendırség
valóban igyekszik mindent megtenni a város lakosságának biztonságáért, a lehetıségeikhez
képest. Elhihetı, hogy Gyomaendrıd város közbiztonsága a statisztika alapján az országos
átlagtól kedvezıbb, de látni kell, hogy az itt élı emberek ezt nem így élik meg napi
problémájuk folytán. A város sajátos helyzete az "elnyúlt" település, a több mint 1000
víkendtelek, a vasúti fıvonal és csomópont, nagy átmenı forgalom, stb.
Az országos átlagot tekintve a helyi rendırırs létszáma kevesebb, a legutóbbi felmérés szerint
12 közrendır hiányzik a városból. A jelenlegi állomány tagjainak nagy része fiatal, aki nyilván
másként közelít meg egy-egy intézkedést, mint egy idısebb nagyobb tapasztalattal rendelkezı
kollégája.
A város igyekszik az elırelépés érdekében mindenben partnere lenni a helyi Rendırırsnek, az
állományi létszám növelése érdekében közösen keresték fel a központi felettes szerveket, de
ez idáig csak ígéretet kaptak. A város szolgálati lakást tart fenn, bízva abban, hogy az
ígéretbıl egyszer valóság lesz. A fiatalkorúak körében az önkormányzat támogatásával a
rendırség munkatársai végzik az un. DADA program oktatását. A külterületen magányosan
álló idıs emberek által lakott ingatlanokat a tanyaprogram keretében visszatérıen ellenırzi a
rendırség. Ugyanakkor a mezıırök is besegítenek egy-egy akció során a rendırség
munkájába.
A kormányzat január 1-tıl okmányirodákat állít fel, melyet rendırkapitánysági székhelyhez
kapcsolnának, viszont a Belügyminisztériummal folytatott elızetes egyeztetések szerint
lehetıséget kapunk, hogy aliroda formájában Gyomaendrıdön is kialakításra kerüljön 2000
márciusában, amellyel a lakossági szolgáltatás lehetıségét tudnák növelni.
Helyi adók mértékének tervezett változása 2000-ben.
Az adófizetés az, amelynek nem igazán örülnek az emberek.
Lényegében három adónem az, amelynek változtatásában gondolkodik a Képviselı-testület.
Az iparőzési adó, az ıstermelık adója és a gépjármőadó. Az elmúlt testületi ülésen úgy
döntöttek a képviselık, hogy megvárják a közmeghallgatást, meghallgatják a lakosság ezzel
kapcsolatos véleményét, és annak ismeretében döntenek a decemberi ülésen az adók
mértékérıl.
Az emelés mértéke nem érné el az 5 %-ot.
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Az iparőzési adó mértéke termelı típusú tevékenység esetében az adóalap 1,1 %-ra,
kereskedelmi és szolgáltató típusú tevékenység esetén 1,5 %-ra, míg a szerencsejáték
szolgáltatás, szeszesital kereskedés 2 %-ra változna.
A gépjármőadó vonatkozásában minden megkezdett 100 kg után 700 Ft/év, motorkerékpár
adója 5000 Ft/év és a lakóautó, sátras utánfutó 4.000 Ft/év.
Az ıstermelık adójának bevezetése elég nagy vitát váltott ki az elızetes egyeztetések
alkalmával. Iparőzési adó jellegő lenne, a mértékek: 500.000 Ft árbevételig az adó alanya sem
bevallási, bejelentési, sem pedig fizetési kötelezettséggel nem tartozik. 500.000 Ft és 1 millió
Ft árbevétel között az adóalap 5 ezrelékét, míg 1 millió Ft árbevétel fölött az adóalap
8 ezrelékét kellene az adózónak befizetni.
Természetesen ez nem igazán váltott ki túl nagy tetszést az ıstermelık körében, amit el is
lehet fogadni, hiszen a mezıgazdaság jövedelemtermelı képessége olyan alacsony, hogy még
a jó gazdálkodóknak is "sovány" kenyeret juttat. Azt azonban látni kell, hogy a város
minderrıl nem tehet, nem tehetnek arról, hogy ma a mezıgazdaság társadalompolitikai
kérdés, éppen ezért valamit lépni kellene ebben az ügyben. Annál is inkább, mert az elmúlt
évben bevezetésre került a mezııri szolgálat, vele együtt a mezııri járulék, amelynek összege
100 Ft/hektár, az önkormányzati támogatás mellett, nem elegendı a mőködtetésre, további 22,5 millió Ft-ot igényel éves szinten. Ezt a hiányzó összeget vagy az ıstermelıi adó
bevezetésével tudják biztosítani, vagy ennek hiányában el kell gondolkodni a szolgálat
esetleges megszüntetésén, vagy a mezııri járulék mértékének emelésén. Ez utóbbi
megoldásban inkább kompromisszumkészséget mutatnának az ıstermelık. Inkább vállalják a
mezııri járulék mértékéhez való magasabb hozzájárulást, mint az ıstermelıi adófizetést.
A jövı évi költségvetés várható alakulását illetıen elmondható, hogy az elızetes tájékoztatás
szerint önkormányzatunk esetében az állami normatíva 16 %-kal lett volna több az idei évhez
képest, ami összegszerően 120 millió Ft-ot jelentet volna, de mire ideért a pénz, csak 5 % lett
belıle.
Ellenırzések
Ebben az évben három ellenırzés volt az önkormányzatnál. Az Ügyészség, a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal és az Állami Számvevıszék részérıl. Gyakorlatilag az önkormányzat
munkáját teljes egészében átvilágították. (A vizsgálatról készült jegyzıkönyvet bárkinek
lehetısége van megtekinteni, igény esetén.)
Összességében különösebb gondot, problémát - olyan hiányosságot, amelyre igazoló jelentést
kellett volna tenni, nem tárt fel egyik vizsgálat sem. Megnyugtató és valahol el kell ismerni a
hivatal dolgozói és a Képviselı-testület tagjai felé is, hogy ilyen munka folyik. Természetesen
vannak kisebb nézeteltérések, ügyfelek részérıl elégedetlenségek, de ezek az adott helyzetben
mind orvosolásra kerülnek.
Önkormányzati intézmények helyzete
Az elmúlt és az idei évben elég sok - fıleg intézményeket érintı racionalizáló intézkedést tett
a Képviselı-testület. Több oldalról is elhangzott az a kritika, hogy a testület túlságosan
költségcentrikusan nézi ezeket a dolgokat, pl.: mozi, mővelıdési ház, bölcsıde, óvoda.
Mindezek ellenére az, amit a Képviselı-testület célul tőzött ki, - hogy egy intézmény mőködni
tudjon a meghatározott önkormányzati támogatásból, az ott lévı szolgáltatás színvonala ne
romoljon - sikerült elérni, még ha több munkával is.
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Az intézmények racionalizálása lassan befejezés elıtt áll, rövidtávon a Városi Sportcsarnokot
hirdetik meg vállalkozási formában való mőködtetésre, illetve hosszú távon majd a Ligetfürdıt, ha a megfelelı színvonal ellátás biztosított lesz.
A többi intézményhez nem kívánnak hozzányúlni, mert azok kötelezıen ellátandó feladatot
látnak el.
A rendszeres és átmeneti pénzellátásban részesülık száma
A támogatásban részesülık száma ebben az évben majdnem 4000 fı körül mozog, a kifizetett
segély összege 57,8 millió Ft. Jövedelempótló támogatásra 14 millió Ft-ot, rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra 15 millió Ft-ot, ápolási díjra 6,7 millió Ft-ot, főtéstámogatásra
8,9 millió Ft-ot fizetett ki a város ez év október 31-ig.
Természetesen az önkormányzat nem vitatja, hogy a családok nagy részének szüksége van
ezekre a támogatásokra, hiszen vannak, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi
helyzetbe, viszont abban nem lehet egyértelmően állást foglalni, hogy ki az, akinek szüksége
van és ki az, akinek esetleg nincs.
Tájékoztatás a vitatott földügy alakulásáról
Mint ismeretes a földügy még 1995-ben indult el per útján, mely a Legfelsıbb Bíróságig
eljutott, azonban az 1999 szeptemberében az ügyet visszaadta a Békés Megyei Bíróságnak
újratárgyalásra. Azóta eltelt már három hónap, de ítélet még nem született.
Megítélésük szerint bármilyen döntés is születik, csak vesztesként kerülhetünk ki ebbıl.
Erkölcsi veszteség éri a Képviselı-testületet, ugyanakkor óriási anyagi veszteség éri az itt lakó
embereket. Az 1800 hektár föld bárkié is lesz, annak vagyoni értéke ma 300-400 millió Ft, de
mire döntés lesz elképzelhetı, hogy 500-600 millió Ft-ot jelent.
Arról nem beszélve, hogy ezek a földterületek 6-8 éve nincsenek megfelelıen megmővelve,
azok helyrehozatala további plusz kiadást jelent.
Lezárva a polgármesteri tájékoztatást összegzésként annyit kívánt elmondani, hogy a városnak
az elért eredményeket el lehet ismerni, természetesen vannak dolgok, amiben nem sikerült
elırelépni, - szennyvíz, munkahelyteremtés - de ennek érdekében mindent meg kell mozgatni,
ha kell, még erınkön felül is ahhoz, hogy a kisvárosi jellegünk ne veszítsen a vonzalmából.
Látni kell azonban, hogy van, ami nem csak rajtunk múlik.
Ezekhez a törekvésekhez a lakosságtól megértést, állami szinten pedig segítséget - fıleg
anyagi - vár.
Bízott abban, hogy jövı ilyenkor sokkal több sikerrıl, elırelépésrıl tud majd beszámolni.
Megköszönte a jelenlévık figyelmét, majd megadta a lehetıséget az érdeklıdıknek a
kérdések, észrevételek megtételére.
Hunya Lajos gyomaendrıdi lakos felszólalásában elmondta, hogy polgármester úr
tájékoztatójában közölte, hogy mik azok a témakörök, melyek a várost elıbbre vitték és
melyek azok, amelyek hátráltatták. Két témakörhöz kívánt hozzászólni: a mezıırök
járadékának kiegészítéséhez és az ıstermelık megadóztatásához. Kérdése, hogy az ıstermelık
adóztatása kapcsán 8 ‰, vagy 0,8 ‰ lenne az adóztatás alapja? Véleménye szerint örülne a
magyar parasztság, ha adót kellene fizetnie, mivel az jövedelemnek számítana, hiszen az
adózás jövedelem elvonás. Sajnos nincs napjainkban jövedelem a mezıgazdaságban, nem
szólva az elszenvedett bel- és árvízkárok által elszenvedett kiesésre. Maga részérıl úgy
nyilatkozott, hogy talán a mezııri járulék 150,-Ft-os hozzájárulásával értene egyet, mint az
ıstermelık megadóztatásával, hiszen az nagyobb adminisztrációs költséget igényel.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı az ıstermelık adóztatásával kapcsolatos kérdésre válaszolva
elmondta, hogy 8 ‰ lenne az adóalap összege.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a kérés és a javaslat az volna, hogy emeljék
meg a mezııri járulék összegét és egyenlıre halasszák el az ıstermelık megadóztatását célzó
tevékenységet? A megjelent lakosság többsége egyetértett az elhangzott javaslattal.
Papp Sándor gyomaendrıdi lakos nem tudja pontosan, hogy mikor került sor a mezıırök
alkalmazására. Gyomaendrıd Polgármesteri Hivatalába összehívták a földtulajdonosokat és
olyan elhatározásra jutottak, hogy a Vadásztársaságok utalják át az önkormányzat részére a
földtulajdonosok által fizetendı mezııri járulék összegét. Kérdése, hogy azon pénzösszeg,
mely a Vadásztársaságoknál ily módon ott maradt, milyen célt szolgál és hogyan jut el az
önkormányzathoz?
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 1998-ban döntöttek a
mezııri járulék fizetésérıl. A 30 ezer hektár földterületbıl lejön a természetvédelmi terület,
valamint az erdı területe. Ha behajtják a behajtható mezııri járulék összegét, az egész a 1,5
M Ft-ot alig haladja meg. A földterületekbıl kb.: 2-3 ezer ha a hiányos Földhivatali
nyilvántartásnak köszönhetıen elveszett. Mire az összes gyomaendrıdi földnyilvántartást
átnézik, ahhoz nem biztos, hogy elegendı lesz a jövı év. Tehát a Vadásztársaságok a
szükséges mezııri járulék összegét átutalják az önkormányzat számlájára.
Vaszkó Mihály utca képviselıje elmondása szerint tavasszal beadták a Polgármesteri Hivatal
Mőszaki Osztályához a Vaszkó Mihály utca lakóinak a kövesút építésére irányuló igényét. Ezt
követıen az érintetteknek kiküldték a költségvetést, de ezt követıen nem kezdıdtek meg a
munkálatok. Kérdése, hogy miért nem készült el a kövesút?
Rau József városüzemeltetési osztályvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Vaszkó
Mihály utcából valóban beérkezett az osztályra a kövesút építését célzó kérelem. Sajnos
ekkorra már az önkormányzat pénze elfogyott. Jelen pillanatban, amennyiben a utca lakói
továbbra is kérik a kövesút építését, akkor megkérik az árajánlatot a kivitelezıtıl és az idei
éhez hasonló feltételek mellett, lehetıség lesz arra, hogy jövıre megépítsék a kövesutat. Tehát
a terv elkészült, a benyújtott kérelem érvényes. Amennyiben a tervezı idei áron elvállalja a
terveket, változtatás nélkül fogják a csekkeket kiküldeni.
Dinya László vállalkozó elmondása szerint olvasott a Szó-Beszédben egy cikket, mely szerint
nincs pénz Gyoma Vasútállomás nevének megváltoztatására. Nem tartotta korrektnek a
cikket. Kérdése, hogy mennyibe kerülne a vasútállomás névváltoztatása, illetve milyen
stádiumban van a névváltoztatás kérdése? Tekintettel arra, hogy 10 éve egyesült a két község,
és az endrıdi lakosság úgy érzi, hogy el van sorvasztva. Véleménye, hogy az összes ilyen
jellegő elnevezést változtassák meg, mint pl.: Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezet, stb.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a Képviselı-testületnek
javaslatot tenni lehet. Az 1980-as években, a régi tanácsrendszerben felmerült a Vasútállomás
névváltoztatás kérdése, azonban nem hozott eredményt. A 90-es évek elején az akkori
alpolgármester úr mindent megtett annak érdekében, hogy elıtérbe kerüljön a névváltoztatás.
A MÁV Rt. vezérigazgatója azonban nem javasolta a névváltoztatást, ezért nem történt
változás. Ez évben képviselıi kezdeményezésre újra elıtérbe került a Vasútállomás
névváltoztatása. A jelenlegi állapot szerint, igyekeztek minden írásos anyagot feltárni. A
470

képviselı visszavonta írásban kérelmét, arra hivatkozva, hogy ameddig nem tisztázott a
tényleges feltételrendszer. Kb.: 2 hete elküldte a MÁV Rt. vezérigazgatójának az erre irányuló
levelet, melyben kérték a névváltoztatás támogatását.
Az eddigiek során az elutasítást azzal indokolták, hogy Gyomaendrıd összetett név,
ugyanakkor Gyoma nemzetközi vasútvonalon van, tehát az összes nemzetközi menetrendet a
névváltoztatás miatt meg kellene változtatni. Továbbá a MÁV Rt. támogató nyilatkozatára
volna szükség ahhoz, hogy a Földrajzinév Bizottság elfogadja a névváltoztatást. Amennyiben
a MÁV Rt. hozzájárul a névváltoztatáshoz kérdésünk, hogy az átírás költsége mennyibe
kerülne és kit terhelne? A mai napig nem érkezett válasz a MÁV Rt. Vezérigazgatóságáról a
névváltoztatást illetıen.
Tímár Vince Zöldfa utcai lakos kérné a járda állapotának felülvizsgálatát, mivel vannak
életveszélyes szakaszok is. Továbbá az Apponyi és az Endrıdi utca sarkán Szedlák Zoltán
elıtt a hóolvadást követıen nagy mennyiségő víz áll a járdán, kérné, hogy valamilyen
megoldást találjanak ennek helyreállítására. Édesanyja a Deák Ferenc utca 21. szám alatt
lakik, és a háza elıtt van egy nagy tölgyfa, mely hozzáér a villanyvezetékhez, ezáltal
életveszélyesség vált.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a Zöldfa utcai járda
problémáját a városüzemeltetési osztály vezetıje lejegyezte. Tájékoztatásul elmondta, hogy
1999-ben összességében több járdát javítottak, mint a 90-es években együttesen. Azon
módszert, melyet régebben folytattak, most is folytatni kívánják. Gyomaendrıd térségében
kb.: 10 km hosszú járdaszakasz szorulna karbantartásra. Ez évben kb.: 20 km-t újítottak fel.
Fontossági sorrend felállítás lenne célszerő. Az életveszélyessé vált tölgyfát illetıen, kérné a
lakosságot, hogy jelezzék, amennyiben ilyen jellegő problémák merülnek fel. A nagy havazás
következtében a TITÁSZ az önkormányzatnál jelezte, hogy bel- és külterületen egyaránt
rengeteg fát kell kivágni, mely több órás áramszünetet eredményezett.
A megjelentek részérıl további észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követıen megköszönte azt a lakossági bizalmat, mely alapján mőködhetett Gyomaendrıd
Város Önkormányzata, Képviselı-testülete, illetve Polgármestere. Igyekeztek az adottságok,
lehetıségek figyelembevételével mőködni. Kérné a lakosságot, hogy a jövıben is bátran
keressék fel a felmerült problémák orvoslását illetıen. Arra törekednek, hogy közös
megegyezésre, konszenzusra jussanak.
Tájékoztatásul elmondta, hogy november 30-án 17 órakor kerül sor a Gyomai településrészen
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében a közmeghallgatásra.
Mindenkinek megköszönte a közmeghallgatáson való megjelenést, és az ülést bezárta.

K.m.f.
Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı
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hitelesítı
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Kis Éva
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