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Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Ifj. Dógi János, Hack
Mária, Hangya Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla,
Tótka Sándor, Dr. Valach Béla és Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné és Rau József
osztályvezetık, Farkas Imre osztályvezetı helyettes
A helyi sajtó képviselıi, és kb. 30 fı érdeklıdı állampolgár
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urakat, a hivatal osztályvezetıit és valamennyi megjelent érdeklıdı gyomaendrıdi polgárt.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 20 fıs testületbıl jelen volt 14 fı
képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Gellai Imre és Czibulka György képviselı urakat.
A köszöntı után a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az Ötv. értelmében a
Képviselı-testületnek évente legalább egyszer elıre meghirdetett közmeghallgatást kell
tartania, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő
kérdéseket tehetnek fel a Képviselı-testület tagjainak.
A Képviselı-testület az elmúlt ülésén határozatban döntött a közmeghallgatás idıpontjáról,
mely az elmúlt évhez hasonlóan mindkét településrészen megrendezésre kerül, december
7-én a gyomai településrészen a Városháza dísztermében, december 14-én az endrıdi
településrészen a Közösségi Házban. A közmeghallgatás idıpontjáról a lakosság a helyi
sajtón, plakátokon és a piaci hangosbemondó útján értesült.
Ezt követıen javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére, mely a meghívóban leírtakkal
azonos volt.
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A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
322/2000. (XII.14.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak
szerint határozata meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tájékoztató a 2000. évi költségvetésrıl
A 2001. évi költségvetési koncepció ismertetése
Beszámoló Gyomaendrıd város Önkormányzatának vagyoni helyzetérıl
Tervezett beruházások 2001-es évtıl
A helyi adókból származó bevételek felhasználásáról szóló tájékoztató
A 2001. évi helyi adó tételei változásának ismertetése
2000-2004. évi szennyvízberuházás
Kérdések, interpellációk

Határidı: azonnal

A mai közmeghallgatáson a fentiekben felsorolt témákról egy átfogó tájékoztatást kíván adni,
majd azt követıen lehetısége lesz 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 költségvetésének 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 likvidhelyzet 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 plusz kiadásokat is fel tudtak vállalni, és segítséget
nyújtani, mint pl.: a 2. sz. Általános Iskola tornatermének tetıfelújítása, főtéskorszerősítése,
amelyeket sürgıséggel el kellett végezni.
Az intézmények költségvetését havonta szigorú ellenırzés alá vonják.
Az idei évben rendkívül sok pályázatot nyújtott be a város intézményeivel, számszerően 70et, amely nagyban hozzásegítette a várost a felújítások, fejlesztések ilyen irányú
megvalósításához. A 70 benyújtott pályázatból az önkormányzat 33-at nyújtott be, amelybıl
19 nyert, 7 nem nyert és 7 még elbírálás alatt áll.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola által benyújtott 6 pályázat mind pozitív elbírálásban
részesült. A 2. sz. Általános 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 15 pályázatot nyújtott be, amelybıl 9 nyert, és 6 még elbírálás alatt áll. A Városi Zeneés Mővészeti Iskola 5 pályázatot nyújtott be, melybıl 2 nyert, 3 nem nyert.
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Összesítve a 45 nyertes pályázat (11 nem nyert, 14 nincs még elbírálva) kb. 240 millió Ft
bevételt jelentett a városnak, illetve a 2001-2003 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.
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 600-700 fıre
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 sem jelentkezik különösebb probléma. 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-i 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 fedett 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 tér
kialakítását. Folytatni kell a Zeneiskola épületének átalakítását, a 2. sz. Ált. Iskolában a
főtéskorszerősítést. A lehetıségekhez mérten sok pénzt kellene beruházni járdaépítésre,
felújításra, az elmúlt éves összegnek 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. Év végére a pénzeszközeink nem maradnak meg.
Tartalékként szerepel a költségvetésben 131 M Ft összegben a gázközmő vagyon.
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.
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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 %-a 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.
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 kb.: 12-15 %-ban.
Az adóemelés valóban terhet jelent a lakosságnak, de látni kell azt is, hogy a kommunális
hulladék elszállításának költségét nem fedezte a magánszemélyek kommunális adójából
származó bevétel, sıt mondhatni, hogy ráfizetéses volt.
A fentiekben már említést tett a 2000-2004. évi szennyvízberuházásról, 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 alacsonyabb legyen. 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. Tájékoztatása szerint a lakosság legalább 90 %-ának rá kell kötnie a
szennyvízcsatorna hálózatra, ebben az esetben 100 e Ft alatt lehet a bekerülési költség
ingatlanonként. 3-4 holtág rehabilitációja érdekében is szükséges a szennyvízhálózat
kiépítése, illetve a környezetvédelmi bírság bevezetése. Kérné a lakosságot, hogy aki tud,
lépjen be a közmő társulásba. Hogy milyen ütemben haladnak a munkálatok, azt még nem
lehet tudni, de az egész város fel lesz dúrva, melyért ezúton kéri a lakosok elnézését.
Sajnos a nagyobb részekre még nincs meg a részletes kivitelezési terv, ezek elkészítése
folyamatban van, 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 mégis eredményesnek véli.
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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. A testület a város fejlıdését szolgálja. Ez a testület nem élte meg a pénzhiányt.
Minden testületi ülés elıtt két héttel egy bizottsági elnökökbıl, polgármesterbıl,
alpolgármesterekbıl és a jegyzıbıl álló munkacsoport vitatta meg az elıterjesztéseket,
melyek ezt követıen kerültek az illetékes bizottságok, majd a képviselı-testület elé
beterjesztésre.
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. A polgármesteri választásokon függetlenként indult, de most is
kijelentette, hogy kıkemény kormánypárti a város fejlıdésének és lakosságának érdekében.
Elmondása szerint a város függetlenségével nem veszített, csak nyert. 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 hatottak a képviselıtestület tevékenységére. Mindezek ellenére úgy érzi, hogy ha olyan ütemben sikerül tovább
haladni, mint eddig a folyamat eredményes lesz.
Megköszönte a figyelmet majd megadta a lehetıséget a lakosság részérıl felmerülı
közérdekő javaslatok és kérdések megtételére.
Iványi Imre gyomaendrıdi lakos a szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban mondott el
néhány gondolatot: személy szerint is üdvözli a szennyvízelvezetést, de azt az egyet szeretné
kiharcolni az állattartók nevében, hogy valóban csak a kifolyó szennyvíz után fizessenek.
Kérésük, hogy a vízmő társulat a kifolyóra szereljen fel órát, mely a ténylegesen kifolyó
szennyvíz mennyiségét mutatja. Hiszen nagyon sok vizet fogyasztanak az állattartók a
jószágok itatására, mely nem került a szennyvízcsatornába bele. Nem érti, hogy miért kellene
duplán fizetniük a vízfelhasználás után.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy nem könnyő kérést hallhattak.
Probléma, hogy Gyomaendrıd gravitációs úton van. Békésen megoldották a kifolyóra
felszerelhetı órák kérdését – más rendszerrel mőködik a hálózat, vákumos, mely alapján
mérhetı. Értik a felmerülı gondot, problémát. Hosszu Szilárd a Vízmővek Vállalat
vezérigazgatója nem szívesen jön le Gyomaendrıdre, sem bizottsági, sem testületi ülésre,
mivel a gondok áradatát zúdítják reá. A Vízmővek Vállalat annyit már engedett, hogy
rákötésnél nem csak ık, hanem bármely más cég is elvégezheti a munkálatokat.
Hajlandóságot mutat kategóriaváltás vonatkozásában. De a fent is említett vonatkozásban még
nem sikerült eredményt elérni.
80 M Ft támogatást vár a város a Vízmővek Vállalattól a szennyvízcsatorna kiépítéséhez. Ha
az egész városban kiépítésre kerül a szennyvízcsatorna hálózat, kıkeményen kiállnak a fenti
felvetés mellett.
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Giricz Katalin gyomaendrıdi lakos szintén a szennyvízzel kapcsolatos félelmeit kívánta
elmondani, mely a kimenı szennyvíz mérésének indokoltását jelenti: amikor nagy szárazság
van, mint pl. amilyen a tavalyi évben is volt – ivóvízként vételezi a locsolásra szánt vizet,
mely nem fog szennyvízként jelentkezni. Kérné polgármester urat, hogy ilyen szempontból is
vizsgálják a kérdést, és vessék fel az illetékes fórumokon.
Varjú József gyomaendrıdi lakos a polgármester úr által tett tájékoztatást, az önkormányzat
tevékenységét, munkáját elismeri, eredményesnek tartja. A pályázaton nyert pénzösszegeket
startra készen felhasználják. Eszközeik az eredmények eléréséhez megvannak. Elismeri a
képviselı-testület munkáját, hogy jól mőködnek a bizottságok, odafigyelnek a település
gondjaira. Véleménye szerint meg kellene találnia a lakossággal azt a fórumot, ahol a
problémák orvosolhatók lennének.
Foglalkoztatja az endrıdi sportpálya kérdése is, mely évek óta nem megoldott, futópálya,
atlétikai próba nem valósítható meg a helyszínen.
Nagy feszültséget jelent a közalkalmazottak bérproblémái, a 40 e Ft-os minimálbér
bevezetése. Mikola István leendı egészségügyi miniszter elmondása szerint „természetes a
feszültség, mert meg kell jeleníteni és oldani a problémát”. A nem pedagógus állományban,
akik nem közép-, vagy felsıfokú végzettséggel rendelkeznek alulfizetettek lesznek. Kérné az
önkormányzatot, hogy próbálja megtalálni a megoldást.
Szabó Vince gyomaendrıdi lakos véleménye szerint a közmeghallgatás propagandájával,
szervezésével valamilyen probléma van, mivel a lakosság ilyen csekély létszámban jelent
meg. A város épül, szépül, látványosan és érzékelhetıen. Párhuzamot vonni más
településekkel értelmetlen volna.
A fejlesztéseket illetıen elhangzott beruházásokat illetıen fel kívánta hívni a figyelmet a
kerékpárút állapotára és egyben javasolná annak továbbvitelét esetlegesen a piactérig. Az
endrıdi részen nagyon csekély a távolság az úttest és a kerékpárút között. Ahol nincs
kerékpárút – érti ezalatt a Fı út egy részét, ahol az iskolába járó diákok is közlekednek,
életveszélyes esetenként.
A képviselı-testület munkájáról az endrıdi részen nem tudnak túl sokat, mivel minden
esetben Gyomán kerül megrendezésre. A képviselı-testület tagjainak és a lakosságnak a
kapcsolata – sokan nem tudják, hogy melyik képviselı képviseli körzetüket. Segítséget
kérnének az önkormányzattól arra vonatkozóan, hogy a szennyvíz kapcsán a belsı szerelési
munkálatokat kivel végeztessék el, aki megbízható. Elhangzott a körülbelüli 100 e Ft
bekerülési költség ingatlanonként. Kérdése, hogy ez 2003-2004-ben is 100 e Ft marad-e?
A rákötésekkel kapcsolatban ha lehetséges javasolná kötelezıvé tenni a lakosság körében.
Polgármester úrtól és Gellai Imre alpolgármester úrtól is kérdezte már több ízben, hogy
Domokos László országgyőlési képviselı úrnak nincs fogadónapja?
Dr. Dávid Imre polgármester a feltett kérdésekre válaszolva az alábbi tájékoztatást kívánta
adni.
Valószínőnek tartja, hogy a szarvasi Misur Csaba helyett Császárné Gyuricza Éva képviselı
asszony fog bekerülni rangsor alapján a Megyegyőlésbe. A FIDESZ-es Dezsı Zoltán
alpolgármester úrral együtt bent lesznek a Megyegyőlésbe. Holnap Megyegyőlés, ezért elızı
nap frakcióülést tartanak.
Az önkormányzat mellett az intézmények is megtanultak pályázni.
Kapcsolat a képviselı-testület és a lakosság között: egy dologban nem tudtak a majdnem 4 év
alatt elırejutni, ez pedig a kábeltelevíziós hálózat kiépítése, mely útján tudnák igazán
tájékoztatni az érdeklıdı lakosságot. Megkötötte márciusban az önkormányzat a FiberNet
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Rt.-vel a szerzıdést, hogy szeptemberre elkészítik a terveket, és behúzzák a várost. Erre
azonban nem került eddig sor.
Gondolkodtak azon, hogy a sport terén uralkodó áldatlan állapotot befejezik.
A gyomaendrıdi elkerülı utat a Közlekedési Minisztériumban megtervezték, mely az általunk
kijelölt új sportpálya helyén, az újkert sor mellett jönne végig. Pontos nyomvonal még nincs
meghatározva. Arra is lehetıség van, hogy a Fazekas-zugon kívül kerül kialakításra az
elkerülı út. 1 M Ft-ot nyert az önkormányzat az endrıdi pályára, 1 M Ft pénz van elkülönítve
az önkormányzat részérıl. Véleménye szerint az intézménynek is szorgalmazni kellene, hogy
legalább ezt a 2 M Ft-ot költsék az endrıdi atlétika pálya felújítására. Ugyanígy 1 M Ft-ot
nyert a gyomai pálya, itt 2 M Ft volt elkülönítve, hozzátettek 1 M Ft-ot és rendbe tették az
öltözıblokkot, új tetı van rajta, bevakolták. Az endrıdi részen elkészült a kézilabda pálya, a
kosárlabdapalánkok. Hosszú távon az önkormányzat célja az, hogy a sportpálya az általános
iskoláé legyen.
Közalkalmazottak bérgondjai: a város anyagi lehetıségének köszönhetı az is, hogy a
létszámot mindig nagyon körültekintıen kezelték. A bér a legdrágább az önkormányzatnál is.
A jövı januári és szeptemberi béremelés betervezésre került a költségvetésbe. Óriási
feszültséget rejt magában, a minimálbér 40 e Ft-ra történı emelése. Nem a 40 e Ft-os
minimálbér a sok, hanem a többi kevés.
Közmeghallgatás hirdetése: plakátokat helyeztek el minden településrészen, Cibere a
hangosbemondón hirdette, a Gyomaendrıdi Híradóban is megjelent a közmeghallgatások
idıpontja.
Az a célja, hogy ez a településrész legyen egy kertváros, csendes város, adjuk meg a kultúrát,
tisztaságot, utat. Ehhez pénzre van szükség.
A Blaha út felújítása végig megtörténik a Selyem útig.
A közút megyei igazgatójával megnézték az endrıdi hidat, akinek megállapítása, hogy 5 éven
belül új híd építése válik szükségessé. A 46-os fıút fejlesztését is megvizsgálták, egy
csomópontot hoznak létre a dévaványai és mezıberényi út keresztezıdésében.
A kerékpárút kérdése gondot jelent, mivel nincs elegendı hely az úttest és a kerékpárút
között.
A lakásonkénti szennyvízrákötés költsége a beruház befejezéséig változatlanul 100 e Ft
marad. A belsı szerelési munkálatokat (udvari szerelés) nem szabad különválasztani
egymástól, együtt kellene megoldani. Ebben engedett a Vízmővek Vállalat, tehát a
fejlesztéssel együtt fog menni. A 90 %-os rákötést hajtják, de nem kényszeríthetik rá a
lakosságot a rákötésre.
Domokos László országgyőlési képviselınek van fogadónapja, eddig három alkalommal volt
a városban. Domokos úr a megyei újságokban szokta megjelentetni fogadónapjának
idıpontját. Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy országgyőlési képviselı mellett, a
Békés Megyei Közgyőlés elnöke, a FIDESZ frakcióvezetıje, a FIDESZ Gazdasági
Kabinetének vezetıje, tehát nagyon elfoglalt ember. A Pénzügyminisztériumban államtitkár
jelölt volt. A lakossággal való kapcsolata hagyhat kifogást maga után, a város ügyeiben
azonban nagyon sok segítséget nyújtott.
Segély, munka: aki segélyért jött hozzá, és tanácsot kapott, dolgozni nem akart, bárminemő
köztartozása van a város felé, az nem kap a késıbbiekben segélyt. Kb. 100-150 család van a
településen, aki segélyért folyamodik.
A jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a helyi járatú autóbusz üzemeltetıje a
városban február 1-tıl megváltozik. Egy székesfehérvári cég nyerte el a pályázatot.
A VILLÁMTURS Kht. alvállalkozóként fogja végezni a szolgáltatást. A VILLÁMTURS Kht.
havonta önkormányzati támogatásként 280 e Ft-ot kért, a KVB Kft. pedig bizonyos összeget
fizet az önkormányzatnak, így évente kb. 4 M Ft megtakarítás jelentkezik. A gyermekeknek
és a nyugdíjasoknak ingyen bérlet váltására lesz lehetıségük.
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Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony Szabó Vince gyomaendrıd lakos felvetésére, mely
szerint nem ismeri a körzetüket képviselı hölgyet, képviselıt, bemutatkozott. Továbbá el
kívánta mondani, hogy lakossági fórumot még valóban nem hívott össze. Elmondása szerint a
fent említett úriemberrel sokat találkoztak az utcasarkokon, ahol az utcatársulásokkal
egyeztetett a szilárd burkolatú utak építése kapcsán. Eddig 7 utcában épült kövesút a
körzetében, és a 2001-ben épülı utakból mindhárom az ı körzetében található. Nagyon sokat
megállítják az utcán, vagy lakásán felhívják telefonon, és úgy érni, hogy minden esetben
segítıkészséget mutat az arra rászorulóknak, ha szükséges a hivatalban jár utána a
támogatások lehetıségének, információknak, stb. Befejezésül el kívánta mondani, hogy a
tervek elkészülte után kíván lakossági fórumot összehívni.
Dinya Lajos gyomaendrıdi lakos felszólalásában elmondta, hogy nincs szükség a
kábeltelevízióra. Ha információra van szüksége, megkeresi a körzetét képviselı képviselı
urat, vagy hölgyet. Befektetések kapcsán a buszvárókra kívánt kitérni. A régiek helyére újak
kerültek. Személyes tapasztalatát mondta el, mely szerint a buszvárók elhelyezését követıen
még aznap néhány kisebbségi fiatal feszegette a betétet. Ezt kívánta a Cigány Kisebbség
képviselıje felé is jelezni. Meglátása, hogy a kisebbségnek is lehet mővelıdnie, hogyha akar
természetesen. Kérné a képviselı urat, hogy beszélgessen el az iskolás gyermekek szüleivel,
mivel ha a szülı otthon foglalkozik a gyermekkel, oktatja, halad valamire. Ha megkapták a
Cigány Közösségi Házat, próbálják kihasználni, lekötni a cigány fiatalok szabadidejét.
Fülöp Imréné gyomaendrıdi lakos a legmesszebbmenıkig elfogadja és jónak tartja a
polgármester úr által tett tájékozatót, beszámolót.
Kérdése a helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos: van-e beleszólása az
önkormányzatnak abba, hogy a helyi járatú autóbusz menetrend jobban igazodjon a MÁV
menetrendhez? Jó az autóbusz menetrend ahhoz, hogy a gyerekeket iskolába vigye, a
dolgozókat a munkába szállítsa, de az endrıdi településrészen élı és néha utazó embereknek
nagy problémájuk van a várakozás miatt. Többször elıfordult már, hogy a déli és az esti
órákban kicsit (5 percet) késik a vonat, és nem várja meg az autóbusz az érkezı vonatot. Taxi
nincs a városban. Este 19.35 órakor érkezne a vonat, a busz pedig 19.45 órakor elmegy. A
következı autóbuszra közel 2 órát kell várakozni a busszal utazó közönségnek. Nem az lenne
az érdeke a szolgáltatónak, hogy minél többen vegyék igénybe a szolgáltatást?
Dr. Dávid Imre polgármester a lakossági felvetésre válaszolva el kívánta mondani, hogy az
új üzemeltetıvel történt egyeztetés alapján januárban kívánják áttekinteni a menetrendet. Az
esti járat problémájáról eddig még nem tudtak.
A buszvárókat un. „vandálbiztos” váróknak mondják, ennek ellenére már jelentkeztek
problémák.
Szabó Vince gyomaendrıdi lakos észrevétele, hogy az új vállalkozóra a helyi autóbusz
közlekedést illetıen oda kell figyelni, aggasztó is lehet esetenként, hogy mi az amit vállal, és
mit fog belıle teljesíteni.
Másik jelentıs problémája: Gyomaendrıd Város közbiztonsága – kérdése, hogy hol vannak a
gyomaendrıdi rendırök? Még nappal is alig lehet ıket látni.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy az autóbusz közlekedést szem elıtt
tartják továbbra is.
Ami a közbiztonságot illeti, a város legnagyobb problémája, hogy utcán lévı közrendırünk
nincs elég, legalább 4 fı hiányzik. A rendırségnél is létszámproblémák vannak. Nappal lehet
a rendıröket látni, és tudni kell, hogy országosan probléma van a közbiztonsággal.
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Ifj. Dógi János képviselı örül, hogy felvetıdött a kisebbségi kérdés, ezáltal a közösségi ház
kérdése is. Elmondása szerint Gyomaendrıdön a cigány lakosság 80 %-val nincs probléma,
20 %-uk kezelhetetlen, de nincs törvény amivel változtatni tudnának a problémán.
Rendszeresen egyeztetnek a helyi rendırırs ırsparancsnokával, aki szintén ily véleményen
van.
A Cigány Közösségi Háznak különbözı programjai vannak, melyen nemcsak cigányoknak
szólnak. Hatnál több képzést indítottak el, és a képzésen résztvevık több mint 60-80 %-ának
sikerült munkát biztosítani. Jövı évtıl teleházként kívánnak mőködni. 5 db számítógépet
kapnak, mely mindenkinek a szolgálatában áll. A problémás személyeket is próbálják
képezni, munkára bírni, de nagyon nehéz.
Elmondása szerint egy országos fórumon is elhangzott, hogy „az endrıdi cigányok
munkások”, tehát az országos átlag nem róluk szól.
December hó 19-én 15 órai kezdettel a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Német
Kisebbségi Önkormányzat a Katona József Mővelıdési Központban Kisebbségi Napot tart,
melyre minden érdeklıdıt tisztelettel várnak.
Szurovecz Istvánné gyomaendrıdi lakos elégedettségét fejezte ki a felújított ügyeleti
épülettel kapcsolatban. Véleménye szerint a csapadékvíz elvezetése változatlanul nincs
megoldva. A szép esıcsatorna a helyén van, de a víz nem folyik le sehová. Ha a víz megfagy,
csúszóssá válik, ezért sót szórnak rá, melynek következtében feljön a beton.
Két évvel ezelıtt ugyanezen a fórumon elmondta, hogy nagyon kellene az ügyelethez egy
kerékpártároló. Rossz emberi szokás szerint nem viszik be a betegek a kerékpárt az udvarra,
hanem az utcán egymáshoz láncolva kint hagyják.
Régóta hiányzik az épület elıl egy szemeteskuka, melynek az oszlopa megvan. Szükség
esetén hordozható szemeteskuka elhelyezését javasolná, mely éjszakára bevihetı.
Valamikor öregszılıi volt, jól ismeri az ottani asszonyokat, akik panaszkodtak utolsó
találkozásukkor, hogy félnek. A legutolsó utca külsı oldalán csak a dőlık vannak már, ahol
LADA gépkocsikkal nappal járják a területet és különbözı indokokkal kopogatnak be a
lakókhoz. Ha nem is rendszerességgel, de néha ki kellene oda is jutnia a rendırautónak.
Kérdése, hogy nem lehetne-e ideiglenesen legalább a reggeli idıszakban – iskolaidıben - a
gyerekeket felengedni a járdára.
Az endrıdi ligeti lejárónál egy sebességcsökkentı táblát helyeztek el, mely szerint 20 km-es
sebességgel lehetne közlekedni. Sajnos ez nem történik meg, mivel amikor a fák beborulnak
levéllel, nem látható a sebességkorlátozó tábla. Véleménye szerint kis költséggel
áthelyezhetnék a táblát egy közeli tuja elé, ahonnan jól látható. A Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolának a be- és kijárata áthelyezésre került, ezért is volna valóban szükség a
sebességkorlátozásra.
Lapatinszkiné Mariska néninek volt a sokszor emlegetett kérése, hogy amikor megyünk le az
endrıdi ligetbe van egy vízáteresztı, ahol van egy 10-20 cm-es betonlap, melyen a gyermekek
horgásznak. Kérdése, hogy nem lehetne-e ezt a lyukat valamivel lefedni, vagy a horgászatot
megtiltani, mielıtt bármilyen baleset következne be.
Dr. Dávid Imre polgármester a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, hogy legalább
háromszor fedték le a ligeti vízáteresztıt, és min a három alkalommal ellopták a betonfedelet
róla.
Az ügyelet udvarán van kerékpártároló, az utcára kitenni nem tudják, mivel gátolná a
közlekedést.
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A szemeteskukákból eddig 40 db-ot készítettek, amíg az ügyelet épületet nem teszik rendbe,
nem akartak új szemetest elhelyezni, de tavasszal, amikor 25-30 db-ot megrendelnek
elhelyezik az intézmény elıtt is.
Az új épület körül mindenhol gondot jelent a csapadékvíz elvezetése. Megpróbálják a
megfelelı megoldást megtalálni.
A gyermekek járdára való felengedése a reggeli órákban nem megoldható, hiszen a felnıtt
lakosság abban a pillanatban reklamálni kezdene. Nagy gondba vannak az endrıdi szakasszal
a 46-os út mellett, hiszen nem tudnak végig kerékpárutat kiépíteni, a csapadék elvezetése sem
megoldott, mivel nagy a szintkülönbség egy-két helyen. 2002-2003-ban várható az út
rehabilitációja.
Dinya Lajos gyomaendrıdi lakos elmondása szerint a Bartók Béla utcától a Polányi Máté
utcáig a nádat letakarították, levágták, azonban a nád csomója még mindig ott van az
utcasarkon. A városkép miatt is kérné annak elszállítását.
Iványi Imre gyomaendrıdi lakos véleménye szerint az endrıdi ligeti lejáróhoz a
sebességkorlátozó táblát hiába helyezik el, célszerőbbnek látná egy fekvırendır elhelyezését,
mely valóban sebességkorlátozásra kényszeríti az arra közlekedıket.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a fekvırendıröket a
szennyvízcsatorna kiépítését követı útépítés után kívánják csak elhelyezni.
További hozzászólás, vélemény, kérdés a jelenlévık részérıl nem volt, ezért a Polgármester
megköszönte a részvételt, szeretetben gazdag, békés karácsonyt, boldog új évet és jó
egészséget kívánt majd a közmeghallgatást bezárta.
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