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Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Rau József,
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A helyi sajtó képviselıje,
Érdeklıdı állampolgárok,
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjai, a Jegyzı és az
Aljegyzı urat, a hivatal osztályvezetıi, intézmények megjelent vezetıit, a sajtó képviselıit és
az érdeklıdı állampolgárokat.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 20 fıs képviselı-testületbıl jelen
volt 16 fı. Hiányoztak: Hack Mária, Garai János, Vass Ignác és Kovács Attila képviselık.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dezsı Zoltán és Gellai Imre alpolgármester urakat.
Ezt követıen javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal
azonos volt.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 16 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
321/2000. (XII.07.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmeghallgatás napirendjét
az alábbiak szerint határozata meg:
1. Tájékoztató a 2000. Évi költségvetésrıl
445

2. A 2001. Évi költségvetési koncepció ismertetése
3. Beszámoló Gyomaendrıd város Önkormányzatának
vagyoni helyzetérıl
4. Tervezett beruházások 2001-es évtıl
5. A helyi adókból származó bevételek felhasználásáról szóló
tájékoztató
6. A 2001. Évi helyi adó tételei változásának ismertetése
7. 2000-2004. évi szennyvízberuházás
8. Kérdések, interpellációk
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv.
értelmében a képviselı-testületnek évente egyszer elıre meghirdetett közmeghallgatást kell
tartania, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő
kérdést és javaslatot tehetnek.
A mai közmeghallgatáson a fentiekben felsorolt témákról egy átfogó tájékoztatást kíván adni,
majd azt követıen lesz lehetısége a jelenlévıknek a közérdekő kérdések, vélemények
megtételére.
Sajnálatát fejezte ki a csekély létszámú érdeklıdés miatt, pedig az egyik fı téma a
szennyvízcsatorna beruházás, amely városi szinten nagyon sok lakost érintene.
Az önkormányzat 2000 évi költségvetés vonatkozásában elmondható, hogy nem kezdték
rosszul ezt az évet. 145 millió Ft tartaléka volt a városnak a tervezett 1.667 millió Ft bevétel
2. 063 millió Ft-ban realizálódott, amelyben fontos szerepe volt a 110 millió Ft
belvíztámogatásnak. Az idei gazdasági évre a folyamatos likvid helyzet volt a jellemzı,
pénzügyi zavarai nem voltak a városnak, minden betervezett fejlesztést, felújítást el tudtak
végezni, és még emellett meg van a pénzügyi fedezete a 13. Havi bérek ez évben történı
kifizetésére, és várhatóan 130 millió Ft készpénzt sikerül a kövezetı évre átvinni.
Egy-két helyen a tervezetten felül plussz kiadásokat is fel tudtak vállalni, és segítséget
nyújtani, mint pl. a 2.sz. Általános Iskola tornatermének tetıfelújítása, főtéskorszerősítése,
amelyeket sürgıséggel el kellett végezni.
Természetesen nem kell azt gondolni, hogy a pénz bıségesen rendelkezésre áll. Az
intézmények költségvetését havonta szigorú ellenırzés alá vonják.
Az idei évben rendkívül sok pályázatot nyújtottak be, amely nagyban hozzásegítette a várost a
felújítások, fejlesztések ilyen irányú megvalósításához. Az 57 benyújtott pályázatból az
önkormányzat 26-ot nyújtott be, amelybıl 18 nyert, 1 nem nyert és 1 még elbírálás alatt áll. A
Rózsahegyi K. Általános Iskola által benyújtott 6 pályázat mind pozitív elbírálásban részesült.
A 2.sz. Ált. Iskola 5 pályázatából 2 nyert, 1 nem nyert és 2 még nincs elbírálva. A Kner Imre
Gimnázium mind az 5 pályázatával nyert. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola 14 pályázatot
nyújtott be, amelybıl 9 nyert, és 5 még elbírálás alatt áll.
Összegszerően a 41 nyert pályázat 245 millió Ft bevételt jelentett a városnak, illetve a 20012003 évekre további 1.1 milliárd Ft-ot nyert a város, amelyet évenkénti bontásban lehet majd
felhasználni.
A legnagyobb beruházásra, a szennyvízcsatorna fejlesztésre 630 millió Ft-ot nyertünk, míg a
térségi szilárd kommunális hulladéklerakó megépítésére 630-650 millió Ft áll rendelkezésre.
Az Ipari Park megvalósítására benyújtott pályázat még nem került elbírálásra, de
valószínősíthetı, hogy ez is pozitív elbírálásban fog részesülni.
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Összegezve megállapítható, hogy a város vagyoni helyzetét tekintve elırelépés mutatkozik,
még ha a lakosság közvetlenül nem is mindig érzékeli ezeket, de csak a munkanélküliek
számát tekintve, míg 1997-ben 1200 fı volt a munkanélküliek száma, mára ez 680 fı-re
csökkent.
Az idei évben végzett beruházásokat illetıen az endrıdi piac kialakítására 27.5 millió Ft-ot, a
Blaha úti Idısek Otthona felépítésére 40 millió Ft-ot, a város Általános Rendezési Tervének
elkészítetésére 10 millió Ft-ot, míg út-járda felújításra, építésre 23 millió Ft-ot tudtak költeni.
A fıtér kialakítása 10.5 millió Ft, a városháza felújítása 3 millió Ft, a Gyomai sportpálya 4
millió Ft, a Munkaügyi Központ épület felújítása 3.2 millió Ft-ba került. Mindezek mellett az
önkormányzati tulajdonú intézményekben keletkezett belvízkárok helyreállítására 53 millió,
és a magántulajdonban lévı épületekre 63 millió Ft-ot fordítottak.
A 2001 évi költségvetés vonatkozásában sincs nagyobb gond. Elsı olvasatra az igény szerinti
összeállítás alapján 184 millió Ft a hiány.
A nagy beruházások jelentısen meghatározzák a város mőködését, de mindez nem
veszélyeztetheti az intézmények mőködését.
Mint a fentiekben is említette egyik legfontosabb beruházás a jövıben a szennyvízberuházás,
amelyre 2001. július 1 indulással 480 millió Ft-ot szeretnének beruházni. E mellett fontos a
kommunális hulladéklerakó, az Ipari Park, a fürdı további fejlesztése, amelynek
megvalósulása ma már biztos alapon nyugszik, hiszen a PHARE 2000 pályázaton közel 70
millió Ft-ot sikerül nyerni a fedet fürdı rekonstrukciójára.
A szociális bérlakások számának növelése érdekében pályázati pénzbıl elsı körben 8 bérlakás
épülne az Újkert soron, illetve a volt Béke Tsz irodaház helyén 16 db emelt színtő ellátást
biztosító lakást az idısek részére.
Tovább folytatódna a Városi Gondozási Központ fejlesztése, a Városháza belsı udvarának
felújítása. Szeretnék az endrıdi Közösségi Ház felújítását elkezdeni, a gyomai oldalon a Fı
tér kialakítását befejezni, a buszmegállót felújítani. A volt piactéren terveznék a Kner térnek a
kialakítását. Folytatni kell a Zeneiskola épületének átalakítását, a 2. sz. Ált. Iskolában a
főtéskorszerősítését. A lehetıségekhez mérten sok pénzt kellene költeni járdaépítésre,
felújításra, az elmúlt évinek legalább a dupláját. Sajnos jövıre csak 3 új út építésére lesz
lehetıség. Be kellene fejezni az endrıdi sportpálya építését az ottani általános iskolások
sportolási lehetıségének biztosítására. Az intézményekben dolgozók bérnövekményére 14
millió Ft került betervezésre, továbbá szerepel a köztisztviselık 14. havi illetménye,
ruhapénz, amelyek megvalósulása attól függ, hogy a költségvetési törvény elfogadásakor mire
biztosítanak fedezetet.
Összességében áttekintve a bevételeket, kiadásokat úgy tőnik, hogy a jövı évben is
hitelfelvétel nélkül tud a város gazdálkodni.
A város vagyoni helyzetérıl elmondható, hogy 1996-ban 608 millió, 1997-ben 877 millió és
jelen pillanatban 1.978 millió Ft a város vagyona. Minden évben 250 és 400 millió Ft között
növekedett. A vagyontárgyak értékesítésbıl befolyt bevételek nem mőködésre, hanem
pályázati saját erıként kerültek felhasználásra.
A fejlesztési arány is kedvezıen alakult, míg 1991-ben ez 21-22 % volt, mára a költségvetés
30.9 % fejlesztés és felújítás.
A helyi adókból származó bevételek nagysága várhatóan 100-120 millió Ft, amelyet út és
járdajavításra, szennyvízcsatorna építés költségének pótlására használnak fel.
Az elmúlt évben 111.7 millió Ft volt a tervezett bevétel, ebbıl a mai napig kb. 100 millió Ft
realizálódott és még várhatóan év végéig 10 millió Ft-ra számíthatnak.
Ezeken felül ez idáig 20 millió Ft adóhátralék került behajtásra, de még így is 25-26 millió Ft
a kintlévısége a városnak.
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A következı évben sajnos számítani kell egy komolyabb mértékő adóemelésre. A képviselıtestület a közmeghallgatást követıen – az ott elhangzott véleményekre figyelemmel – dönt a
helyi adótételek emelésének mértékérıl. A gépjármő adó emelés mértékérıl a november havi
ülésen döntött a képviselı-testület, az emelés mértéke ennél az adónemnél 10 %-os volt.
A tervek szerint az iparőzési adó nem kerülne emelésre, a magánszemélyek kommunális
adója, a telek és az építményadó valamint az idegenforgalmi adó mértéke kétévente kerülne
módosításra 12-15 %-ban.
Az adóemelés nyilván, hogy terhet jelent a lakosságnak, de látni kell azt, hogy a kommunális
hulladék elszállításának költségét nem igen fedezte a magánszemélyek kommunális adójából
származó bevétel, sıt mondhatni, hogy ráfizetéses volt.
A fentiekben már említést tett a 2000-2004 évi szennyvíz beruházásról, amely várhatóan 1.6
milliárd Ft értékő. Ez évenkénti lebontásban 2001-ben 480 millió Ft , 2002-ben szintén 480
millió Ft és 2003-ban 638 millió Ft-ot jelent.
Ezt a beruházást úgy szeretnék megoldani, hogy azzal együtt a rákötések is megtörténjenek. A
bekerülési költség 40 %-át céltámogatási pályázaton nyerte meg a város, 6-8 %-ban pedig a
lakosság hozzájárulását várnák, illetve további 5 % körül tudnak a vízmővek vállalattól
támogatást kapni. Nagyjából a beruházás 60-61 %-ra van meg a pénzügyi fedezet, a hiányzó
pénzt további pályázati lehetıségek felkutatásával szeretnék elıteremteni annak érdekében,
hogy a lakossági hozzájárulás mértéke minél kisebbre csökkenjen. Ennek érdekében további
kedvezményes hitelfelvétel igénybevételére van lehetıség a helyi pénzintézetekkel megkötött
megállapodásokban foglaltaknak megfelelıen.
2001. július 1 elıtt a beruházást a Révlaposon, a Csókáson, és a Liget aljai holtág körzetében
szeretnék elindítani.
Sajnos a nagyobb részekre még nincs meg a részletes kivitelezési terv, ezek készítése most
van folyamatban, a meglévıket pedig aktualizálni kell, és ezt követıen lehet a közbeszerzési
eljárást lefolytatni a kivitelezı kiválasztására.
Szólt még a közmunkaprogram tapasztalatairól, voltak problémák, de összességében
pozitívan zárult.
Az önkormányzati ciklus félidejéhez értek, ha értékelni kell az elmúlt két évet elmondható,
hogy nem volt könnyő idıszak, de az eredménytelenség mellett ı eredményesnek értékeli.
Sok pozitívumot lehet felmutatni, amelyet nyilván a lakosság nem mindig így él meg, de
nagyon türelmes és hosszú idıszak kell ahhoz, hogy a város utolérje magát. 1993-95-ben a
beruházások és fejlesztések átlagosan nem érték el a költségvetés 10 %-át sem, amelynek
hatása még ma is érezhetı.
A képviselı-testület együtt tudott dolgozni, az ülések határozatképesek voltak. A döntések
során általában nem alakultak ki partalak viták, persze egyéni érdekek sérelmek azért
elıfordultak.
Az elkövetkezı két év biztos, hogy nehezebb idıszak lesz, hiszen elkezdıdnek a választási
harcok. Személy szerint örülne annak, ha a következı választáskor többen pályáznának a
polgármesteri posztra. Ha a város sikeresebben mőködik, sikeresebb a Képviselı-testület és
sikeresebb a Polgármester is. Persze nem kell azt hinni, hogy a munka során nem voltak
kudarcok – munkahelyteremtés, a rászorulók szociális helyzetének javítása stb. – mindig
nyomasztólag hatott a Képviselı-testület tevékenységére. Mindezek ellenére úgy érzi, hogy
ha olyan ütemben sikerül tovább haladni, mint eddig a folyamat eredményes lesz.
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Megköszönte a figyelmet majd megadta a lehetıséget a lakosság részérıl felmerülı
közérdekő javaslatok és kérdések megtételére.
Udvari Antal összességében egyetértett a polgármester úr által elmondottakkal. Konkrétan az
Ipari parkkal kapcsolatosan kérdezte fontos e ez Gyomaendrıdnek, van e a megyében már
mőködı ipari park.
Továbbiakban aziránt érdeklıdött, hogy van e közmunka foglalkoztatási terve a városnak.
Végezetül felvetette, hogy a Dégáz és a Titász kirendeltségek visszahelyezése ügyében nem
tudna a városvezetés tenni valamit.
Kovács Gábor megkérdezte, hogy a város környezetvédelme és köztisztasága területén
történt e pozitív változás, és ha igen, hol, van e személyes tapasztalata errıl a Polgármester
úrnak.
A vasút mentén a volt sütıipari irodaház környékén iszonyatos mennyiségő szemét van
felhalmozva. A környéken lakók oda hordják a szemetét. Nyáron még a magas gaztól nem is
igen látszik, de most a vonatból pontosan rá lehet látni. Nem vet jó fényt a városra az átutazók
részérıl.
Ugyanakkor a lakosság nevében köszönetet mondott a város fıteréért, hogy az ilyen szépen
néz ki, ezt már büszkén mutogathatjuk az idegeneknek.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva a hozzászólásokra elmondta, jelenleg hét ipari park
van a megyében, ma még egyik sem mőködı, mert a miénkkel azonos idıszakban indult.
Kétségtelenül nagy kockázatot vállalunk vele, hiszen elıre nem tudjuk, hogy a befektetett
pénz hogyan fog megtérülni. De ha még is sikerülne egy-két nagyobb üzemet ide csalni
jelentısen csökkenne a munkanélküliek száma, ugyanakkor a város pénzügyi helyzetére is
pozitív hatással lenne.
Természetesen a közmunkaprogram a jövı évben is tovább folytatódik, az idei évhez
hasonlóan a helyi vállalkozókhoz való kihelyezéssel szeretnék a közmunkásokat bevonni az
induló beruházásokba.
Véleménye szerint a környezet védelemre, a köztisztaságra való nevelést már az iskolás
korban meg kell kezdeni az iskolának és a szülınek is jelentıs szerepe van abban, hogy a
gyerekek mennyire tanulják meg védeni környezetüket óvni annak tisztaságát.
Az említett részt nem ismeri, de meg fogják nézni és megteszik a szükséges intézkedést.
A Fı tér sajnos nem igazán úgy sikerült, mint tervezték. Igazán 2-3 év múlva lesz szép,
amikor bezöldül.
Sajnos egyre nagyobb gondot jelent a ligetben lévı fák állapota, ugyanis azok többsége 100
év körüli, elhaltak a pótlásukra nagy szükség lenne.
A közüzemi kirendeltségek visszahelyezésével kapcsolatban a város sajnos nem sokat tud
tenni. Az állam privatizálta ıket, mára már a körzetek nagyságát növelik, csak sajnos ezt nem
követi a szolgáltatás színvonalának javulása. Sokat nem tehetünk, csak abban bízhatunk, hogy
zökkenımentes lesz a szolgáltatás.
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Soczó Elek hozzászólásában felvetette, hogy a Hısök úton lévı szakrendelı intézet elıtti
kerékpártárolót át kellene helyezni a jobb oldalra, ugyanis a jelenlegi állapotában akadályozza
a gépjármővel való közlekedést.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, éppen a tegnapi nap folyamán volt egy
bejárás a Közútkezelı Kht-vel közösen. Átnézték a város útjait, hogy milyen gondok vannak,
hol kerül sor javításra, építésre stb.
A kerékpártároló elhelyezését meg fogják nézni. Igazán a szakrendelı elıtti parkolás akkor
fog megoldódni, ha a szemben lévı szálló megépül, és azzal együtt tudnak megfelelı számú
parkolót kialakítani.
Soczó Elek még annyit kívánt elmondani, hogy a Hısök úti hársfasor nyakazását azért jó
lenne idınként elvégezni, alulról-felfelé felnyakazni a fákat. Egy-egy nagyobb gépjármő pl.
autóbusz ha az út szélén le akar parkolni könnyen fennakad a gallyakban.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, a hársfák valóban sok gondot okoznak, a
végleges megoldás az lenne, ha ezen az útszakaszon a légkábelt le tudnák cserélni
földkábelre. Erre ígéret is történt a Titász részérıl, de nagyon úgy tőnik, hogy ez csak ígéret
marad.
További hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt a Polgármester megköszönte a
részvételt, békés karácsonyi ünnepeket, boldog új évet és jó egészséget kívánt majd a
közmeghallgatást bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Gellai Imre
hitelesítı

Dezsı Zoltán
hitelesítı
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