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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. december 5-i közmeghallgatásáról a Polgármesteri
Hivatal kirendeltségének nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj. Dógi
János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Véháné Szedlák Ildikó
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
A Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi,
Tárgyalási joggal volt jelen Liszkainé Nagy Mária építéshatósági ügyintézı,
A helyi sajtó képviselıi és kb. 20 fı érdeklıdı állampolgár,
Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetı

Gellai Imre alpolgármester köszöntötte a megjelenteket a közmeghallgatáson. Külön tisztelettel köszöntötte a
polgármester urat a megjelent képviselı-testület tagjait, jegyzı urat, aljegyzı urat. Majd felkérte Dr. Dávid Imre
polgármester urat, hogy tájékoztassa a jelenlévı polgárokat a város területén folyó munkákról.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, a sajtó képviselıit,
és az érdeklıdı állampolgárokat. Köszönte, hogy a rossz idı ellenére viszonylag sokan eljöttek, megtisztelı,
hogy azért vannak, akik érdeklıdnek a városuk sorsa után.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı. Kovács Attila és
Vass Ignác képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármester urakat.
A képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött a közmeghallgatások idıpontjáról és azok napirendjérıl. A
lakosság a sajtó, hangos hirdetés, és plakátok útján értesülhetett errıl az eseményrıl. Továbbá tájékoztatta a
jelenlévıket a napirendi pontokról.
/Vass Ignác képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 19 fı./
A közmeghallgatás napirendje a Képviselı-testület döntésének megfelelıen az alábbi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Általános Rendezési Terv módosításának ismertetése
Beszámoló az önkormányzat 2001. Évi vagyoni helyzetérıl
gázközmő vagyon sorsa
Tájékoztató a helyi adókból származó bevételek felhasználásáról
Az önkormányzat 2002. Évi költségvetési koncepciójának ismertetése
Tájékoztató a város beruházásairól
- Szennyvíz beruházás
- Ipari Park
- 24 db költségelvő szociális bérlakás építése
- Városi Gondozási Központ – szociális gondoskodás
- Liget-fürdı fejlesztése
- Térségi szilárd kommunális hulladéklerakó és kezelımő építése
Kérdések, interpellációk
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1.

napirendi pont

Általános Rendezési Terv módosításának ismertetése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az Általános rendezési tervet 10 évenként kell
felülvizsgálni, átalakítani, mely egy általános irányelvet ad, majd felkérte Liszkainé Nagy Mária építéshatósági
ügyintézıt, hogy tegye meg szóbeli tájékoztatását a napirendi pontot illetıen.
Liszkainé Nagy Mária tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzat kötelezı feladata a településrendezés,
illetve a településfejlesztés, melyet törvényi jogszabály ír elı. Ezeket a rendezési szabályozási terveket 10
évenként felül kell vizsgálni. Az önkormányzat rendezési terve 1991-ben készült és történtek változások, ezért
indokolt a felülvizsgálat. Egy szegedi tervezı cég elkészítette a tervezés szerkezeti, illetve a szabályozási
elıtervet. Lényegében hosszútávon meghatározza, hogy merre fejlıdik a település és melyek azok a célok,
amiket szeretnénk elérni. Az új rendezési tervben lényeges változtatás, hogy a falusias területet növelték, ami a
régi rendezési tervben jóval kevesebb terület volt. Az országos szabályzat felosztja a településeket, a
lakóterületeket nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias illetve falusias területre. A nagyvárosias és a kisvárosias
területek a lakótelepek, a kertvárosi rész egy jóval lazábban beépített terület, itt a tervezı cég a település tervébe
nem tervezett kertvárosi részt, inkább falusias beépítési jellegő területet tervezett.
A képviselı-testület és a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság tárgyalta a rendezési tervet elızetesen és
a tervezı cégnek ajánlotta a révlaposi, a csókási és a népligeti részt egy kertvárosi lakóövezetbe besorolni.
Fontos szempont a holtágak védelme, ami miatt célszerő lenne, a révlaposi részen a közeli üdülıterület miatt a
kertvárosi lakóövezet kialakítása. A kertvárosias területen az állattartás jobban visszaszorított, mint a falusias
részen, ahol megengedett kisebb mennyiségben. Van a tervben település központi vegyes terület, ahol
lakóterületek, lakóépületek, igazgatási épületek, szociális és egyházi épületek szerepelnek. Ez a terület meglévı
terület, csak az elızı jogszabály nem ismerte, az új 1998-ban életbe lépett építési törvény illetve a
kormányrendelet határozta meg ily módon. Az ipari területek is szerepelnek az új rendezési tervben, továbbá
jelölte a lakóterületek késıbbi bıvítését. A képviselı-testület javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az Újkert sor
a Selyem utcától délre esı részén egy sportlétesítménynek is jelölt meg helyet, ami majd megvalósulna. Változás
még, hogy a falualji holtágnál a pocos-kert üdülı területként szerepel az új rendezési tervben, a főzfás-zugban
lévı területet pedig sport és üdülı létesítmények számára tervezte.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy az új rendezési terv térképe megtekinthetı az
építéshatósági osztályon. Azon a területen, ahol kertvárost jelöl a térkép és eddig nem kertvárosias jellegő volt a
terület, az állattartásra szolgáló épületeket nem kell elbontani, ezekre a rendelkezés nem vonatkozik, csak
újabbat nem lehet építeni, ilyen jellegő gazdasági tevékenységet nem lehet kezdeni. A cél igazán az volna, hogy
a következıkben az ilyen jellegő tevékenység ne itt bıvüljön.

Beszámoló az önkormányzat 2001. évi vagyoni helyzetérıl
- gázközmő vagyon sorsa
Tájékoztató a helyi adókból származó bevételek felhasználásáról

Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a város vagyoni helyzete a 2001-es évben stabil,
mindig fizetıképes volt. Pillanatnyilag van átmeneti gond, mert a Bethlen Gábor Szakközépiskola átadása által a
FVM hivatal még 58 millió Ft-tal tartozik. VICE vízügyi támogatás a szennyvízberuházásnál 136 millió Ft-tal
tartozik, mely együtt 194 millió Ft, ami nem áll az önkormányzat rendelkezésére. Ennek ellenére a városnak
pénzügyi gondjai nincsenek, mindenre van fedezet. Valószínőleg év végére elszámolásra kerül a hiányzó
pénzösszeg. A város bevétele 2.4 milliárd Ft körül mozgott, a kiadás is nagyjából megközelítette ezt az összeget.
Az elmúlt évrıl 184 millió Ft-ot sikerült áthozni, részben címkézett feladatokra és elıreláthatóan az idei évet 150
– 200 millió Ft-tal zárja az önkormányzat.
Lényegesen javította a város költségvetését több intézmény bérbeadása, az iskolák összevonása, mely
lényegében nem csökkentette a kiadásokat, de az intézmények fejlesztésére az összevonások után több támogatás
jut. A Bethlen Gábor Szakközépiskola átadásra került a FVM - hez teljes vagyonnal. Az iskola átadásával
különbözı véleményeket nyilvánítottak az állampolgárok. Az átadás nem azért történt, mert gondot jelentett a
városnak, hanem egy 700 fıs iskolai intézmény stabilan mőködjön. Az iskola mőködésének költsége 15-20
millió Ft évente, továbbá a fejlesztések amely összegeket az önkormányzat tovább nem tudta volna fedezni. Az
iskola, mint a FVM intézménye, ezen belül az épületek, a kollégium épülete, az iskolai felszerelések, a
tangazdaság tovább tud fejlıdni.
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1994-ben 496 millió Ft volt az önkormányzat vagyona, 1996-ban 608 millió Ft, 1998-ban 2.228 millió Ft, 2000ben 2.219 millió Ft, 2001-ben az iskolával együtt 2.695 millió Ft, az iskola nélkül pedig 2.300 millió Ft. Ezeket
az adatokat figyelembe véve az önkormányzat vagyona évrıl-évre növekedı tendenciát mutat. A gázközmő
vagyon privatizációja jelentıs segítséget jelentett, ami összegszerően 137 millió Ft volt. Ebbıl az összegbıl 72
millió Ft készpénz és 65 millió Ft államkötvény, amit egyenlıre nem kívánnak értékesíteni.
Alapvetıen az intézmények mőködıképessége kisebb gondokkal, de biztosított volt.
Szeptemberben megkezdıdött a szennyvízberuházás kivitelezése. A beruházás teljes összege 1.596.948 e Ft.
Ebbıl 40% céltámogatás, 20% KAC, 6,26% VICE, 5,32% TEKI és 5% Vízmő támogatás, a maradék 23,42% a
lakosságot és a várost terheli. Ebbıl a 23,42%-ból a város fedezi a 14-15%-ra esı összeget, a maradék 8-8,42% a
lakossági hozzájárulás.
A szennyvízberuházás terén 380 millió Ft összegben teljesült az idei évi beruházás. A rossz idı beállta miatt a
megkezdett beruházást szüneteltetik és az idıjárás függvényében valószínőleg csak tavasszal folytatják a
munkákat. A hálózatra történı rákötéseket valószínőleg február végén március elején fogják elkezdeni. A
beruházás folyamán felmerültek minıségi gondok, problémák egy-két helyen részben azonnal javítható
problémákról volt szó. Azok az utcák, ahol az útburkolatot felverték, új aszfaltot kell az útra húzni, ahol nem
volt aszfaltozott út és a szennyvízberuházás befejezıdött, alakítani kell ismét egy utca társulást és az
önkormányzattal útburkolatot kell csinálni.
Az önálló intézményeknél az alábbi fejlesztések valósultak meg, illetve vannak folyamatban: Az Endrıdi
Közösségi házban a könyvtár felújításra került, melynek összege 13 millió Ft. Várhatóan 2003-ban a külsı
homlokzat is felújításra kerül 12 millió Ft összegben.
A Kis Bálint Általános Iskolában 9.2 millió Ft-ba került a főtési rendszer korszerősítése.
A Városi Zeneiskola épületének felújítása 7.4 millió Ft-ba került. A felújításnál kialakítottak egy balett termet.
Jövı évben kerül sor az épület külsı homlokzatának a felújítására.
Az óvodák felújítására összesen 7.2 millió Ft-ot fordított a város, ebbıl a Kossuth úti óvoda tetıcseréje 3.8
millió Ft-ba, a Selyem úti, a Szabadság úti és a Polyákhalmi úti óvodáknál szabadtéri játékok kialakítása 3.4
millió Ft-ba került.
Az útépítések terén három új út készült el ( Baross, Bartók, Honvéd u. ). A Kulich Gy. utca útburkolata
megerısítésre került és a kerékpárút felújítása is folyamatban van. Felújításra került a 443-as út endrıdi
szakasza.
Az endrıdi piactéren megépítésre került egy új pavilon. A gyomai Szabadság téren felújítás alatt van a
buszpályaudvar épületének külsı homlokzata.
A Vidólaposi csatorna felújítása 21 millió Ft-ba került, ebbıl a saját erı 5 millió Ft, a fennmaradó összeg
pályázati pénzbıl tevıdött össze.
Ezekhez a beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges saját erıt biztosítani, mely saját erı bizonyos részét a
helyi adók összegébıl fedezi a város. Az adófizetési morál évrıl-évre minimálisan növekszik.
A magánszemélyek kommunális adójának nagysága 22 millió Ft körül mozog évente. A lakosság évente 140150 millió Ft összegő adót fizet, ebbıl a legtöbb az iparőzési adó, ami 85-90 millió Ft körül van. December 7-én
lesz a 24 db költségelvő szociális bérlakás, valamint az Ipari park beruházások ünnepélyes alapkıletétele, amely
alkalomra rendezett fogadásra meghívást kaptak a város nagyobb adófizetıi is. A következı jelentıs adóbevétel
a gépjármőadó, melynek nagysága várhatóan 22-25 millió Ft, a telekadó várhatóan 1.5-2 millió Ft, építményadó
6-8 millió Ft, az idegenforgalmi adó 1.9 millió Ft, a termıföld bérbeadásából 6-7 millió Ft bevételre lehet
számítani. Így jön össze kb. 140-150 millió Ft, amit fejlesztésre tud a város fordítani.
Az adófizetési morál nem megfelelı az adófizetık között, inkább a vállalkozók körében vannak gondok, jelenleg
a kintlévıség, mintegy 49 millió Ft. Jelenleg 116 inkasszót adott ki az önkormányzat, tehát az igyekezet megvan
a behajtás érdekében, de várhatóan 30-35 millió Ft-ot nem tudnak behajtani.
Az önkormányzat 2002. Évi költségvetési koncepciójának ismertetése során a polgármester tájékoztatásában
elmondta, hogy a 2002-es év talán egyszerőbb év lesz a város életében, hiszen a nagyobb beruházások az idei
évben beindultak, amelyek várhatóan 2003-ban vagy 2004-ben fejezıdnek be. A beruházásokra a fedezeti
összeget biztosítani tudja a város, az intézmények mőködése biztosított lesz.
A költségvetési koncepció mérleg adatai: a bevétel 2.850 millió Ft lesz, a kiadás 300 millió Ft-tal volna több, de
ekkora mértékő hiányt nem bír el a város, ezért a hiány maximum 60 millió Ft alatt kell, hogy maradjon. A hiány
mértéke a tényleges megvalósítások után derül ki.
Gyakorlatilag az állami normatív támogatás 9%-kal emelkedett, viszont az iskolák mőködéséhez 20-25%-os
támogatásra lenne szükség. Az eddigi 55 millió Ft önkormányzati támogatáson felül, még kb. 40 millió Ft-os
támogatást igényelnének. Nagy gondot jelentett a köztisztviselık és közalkalmazottak jelentıs béremelése. Ez
valószínőleg valamennyi önkormányzatnál gondot jelent, de remélhetıleg a kormányzat ezt orvosolni fogja.
A jövı évi szennyvízberuházás értéke várhatóan 620-650 millió Ft, a kommunális hulladéklerakó megépítéséhez
kb. 640 millió Ft-ra lesz szükség, ha kiírják a tendert.
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A 24 db költségelvő szociális bérlakás költsége 151 millió Ft. A Városi Gondozási központnál a konyhabıvítése
21 millió Ft-ba, a Rózsakert Idısek otthonának bıvítése, mely lassan elkészül 22-24 millió Ft-ba kerül. A Zene
és mővészeti iskola homlokzat felújítására terveznek 5 millió Ft-ot. Egyéb felújításra a városnak pénze nem
lesz, mert elindul a Liget-fürdı fedett részének a bıvítése, új uszoda építése, melynek teljes költsége 796 millió
Ft, a teljes költség 2002. Évre esı része 309 millió Ft.
A Selyem út bal oldalán további szociális bérlakások épülnek és további parkosításokat terveznek.
Fontos lenne az öregszılıi településrész egészséges ivóvízzel történı ellátása, mivel ma már nem engedhetı
meg, hogy az ott lakó emberek rossz minıségő ivóvizet fogyasszanak.
Azokban az utcákban, ahol a szennyvízberuházás befejezıdött, az utak megépítéséhez várják az utcatársulások
szervezıdését.
A maga részérıl gondként könyveli el, hogy a városban nem sikerült az öt gazdasági év alatt a kábel tv
problémáját megoldani, gond az öregszılıi ivóvízrendszer kiépítése, a gyomai településrészen az az öblözet,
amely a szennyvízberuházás pályázatából kimaradtt az utólagos pályázaton nem nyert.
További gond a város képe, megjelenése, nem igazán kisvárosias az ideérkezık elé táruló városkép, mindegy
mely környezı település felıl érkezik az ember.
Nagyon rossz állapotban vannak a város útjai és járdái, most még tovább fognak romlani a szennyvíz beruházás
miatt. Gond a városi intézmények megfelelı szintő mőködtetése.
A jövı évben lesznek a választások, elindultak a választási harcok. Személy szerint nyugodt, mert megválasztása
idején hat évet kért a várostól a fejlesztésekre, most ez a hat év letelt, ez idı alatt sokat fejlıdött a város. Szükség
volt ezen fejlesztések megvalósításában ahhoz, hogy a város lakók is higgyenek, a képviselı-testület partnerként
mőködjön, hisznek és hittek a város fejlıdésében. További fejlesztésekre volna szüksége a városnak, de eddig
ennyit sikerült elérni, a megítélés a állampolgárok feladata lesz.
Nyilván volt hiba a képviselı-testület, a polgármester és a hivatal munkájában, de véleménye szerint sem a
képviselı-testületnek, sem a hivatali dolgozóknak és a polgármesternek sincs félni valója.
A demokrácia mőködik a városban, a bizottsági elnökök, az alpolgármesterek és a jegyzı jelenlétében tárgyalták
meg az elıterjesztéseket, majd a bizottsági üléseken döntöttek a képviselı-testületi ülésen.
Azok a beruházások amelyek elindultak és már befejezıdtek a városban, ha nem is sokra becsülendı, de
számottevı.
A jelenlegi képviselı-testület a következı idıszakra megalapozta a beruházásokat, a jövı évi fürdı fejlesztésre
megvan a pénz.
Ebben az évben a város 55 pályázatot nyújtott be, amelybıl 32 pályázat már nyert, várhatóan még 10-12 pályázat
nincs elbírálva, tehát 10-12 pályázat nem nyert. A pályázatokkal összességében a város kb. 1.1 milliárd Ft-ot
nyert, hiszen a nagy beruházásokhoz a pénzösszegnek csak a 20-25 %-át adja a város illetve a lakosság, a
fennmaradó 75-80 %-ot különbözı forrásokból biztosítják.
Befejezésként megköszönte az érdeklıdık figyelmét, majd megadta a lehetıséget a kérdések, interpellációk
megtételére.
Kovács Vince felvetette, hogy a szennyvízberuházás miatt az utcában volt olyan terület, ahol egy 2 m2-es
területet háromszor felvertek, de egyes szakaszokat hatszor is felvertek. Ez a helyszín a Csókási zug Gyoma
felıli oldala. Továbbá kifogásolta, hogy amióta a beruházás folyik az önkormányzat részérıl képviselıvel még
nem találkozott.
A Csókási zugi lejárót és a mellette lévı járdát évek óta legalább 10 cm-es sár és fő borítja, amitıl a járda járható
szélessége 10-14 cm-re csökkent, az út állapota nagyon rossz.
Elismeréssel szólt arról, hogy a szarvasi út egy szakaszán elkészült a padkázás, továbbá a buszmegállók
felújításra kerültek. Nem tartotta bizonyosnak, hogy sokáig ebben az állapotban fognak maradni.
Gyoma és Endrıd között nem biztonságos a közlekedés kerékpárral az esti, éjszakai órákban.
Dinya Lajos szintén a szennyvízberuházással kapcsolatosan vetette fel, hogy a Polányi utca és a Hatház utca
közötti szakaszon a szennyvízcsatorna csak 10 cm-es távolságra van, ami véleménye szerint nem megfelelı
egészségügyileg. Foglalkozott ı is nyugdíjazása elıtt csıfektetéssel és akkor legalább 3 m-es távolságot kellett
hagyni az ivóvíz és a szennyvízcsatorna között.
Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán két hölgy kereste meg személyesen, hogy a Selyem úti óvoda részére
győjtenek adományokat. Engedélyeket mutattak be a rendırségtıl, az önkormányzattól és egyéb igazgatási
szervtıl. Nem érti, hogy miért győjtenek az óvoda részére, amikor véleménye szerint az óvoda sikeresen
mőködik, miért kell zaklatni a nyugdíjas embereket az otthonukban.
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Neibort László hozzászólásában nem értette, hogy amikor megalakult a Víziközmő Társulat, miért számláztak,
mint jogi személynek két bekötést. Igaz, hogy két vállalkozása van, de egy vállalkozása sem használ vizet, tehát
nem vízköteles és nem telephelyengedély köteles. Kérdésére válaszul azt kapta, mivel jogi személy és
rendelkezik telephelyengedéllyel, ezért kell két bekötést csinálni. Ha nem telephelyengedély köteles és nem
használ egyik vállalkozása sem vizet, miért kell egy családi házba két bekötés? Vagy minden családtagnak kell
egy bekötés?
Kiküldtek egy papírt, melyben megállapították, hogy a család 0.173 m3 vizet használ el. Kérdése egy öt tagú
család hogyan használ el 173 liter vizet, mikor véleménye alapján a család tagok külön-külön elhasználnak
ennyit, de akkor még a mosógép vízfogyasztását nem számolta bele. A panaszával már fordult a polgármesteri
hivatalba, de még választ a mai napig nem kapott.
A Csókási zugi feljáró évek óta nagyon rossz állapotban van, amióta elkészült, javítani sem javították.
Kerékpárral sem lehet közlekedni, egy babakocsit sem lehet letolni az úton. A holtágban lévı víz nem tud
átfolyni és egész nyáron büdösödik csak a víz.
A bekötésekre mikor és hogyan lehet számítani?
Dr. Dávid Imre polgármester a lakossági kérdésekre reagálva elmondta a Csókási zugi lejárót megnézeti az
önkormányzat és tavasszal a sarat letakarítják. A híd felbontásra kerül 40 cm szélességben és felújítják, eddig a
javítási munkákat nem sürgették a szennyvízberuházás miatt.
A 443-as szarvasi utat nem engedélyezték teljes padkázásra, de a Selyem útig végig aszfaltozták.
Két új buszmegállót helyeznek el a Közösségi ház elıtti területen, minden buszmegállót egyformára szeretnének
kicserélni, de sajnos a vandálokat nem minden esetben tudják elfogni. Kérné a vandálok elfogásában a lakosság
segítségét.
Ami a házalókat illeti, engedélyeket a polgármesteri hivatal ilyen tevékenységekre nem ad ki, a rendırséghez
irányítjuk az ilyen kérelemmel elıforduló ügyfeleket. Kérné a lakosságot ne adjanak pénzt az ilyen házalóknak,
mert a kért pénzek két harmada nem jut el oda, akinek eredetileg kérték.
A bekötéseket 2003-ban illetve 2004-ben tervezik megvalósítani, mindenkit megfognak keresni ezzel
kapcsolatosan és mindenki egyforma díjat fog fizetni a bekötésekért. Vannak még olyan területek, amelyek még
tervezés alatt állnak.
Felkérte Rau Józsefet a városüzemeltetési osztály vezetıjét a további kérdések megválaszolására.
Rau József osztályvezetı a további lakossági felvetésekre válaszában elmondta, hogy az önkormányzat részérıl
nem ı fogja ellenırizni a beruházás egyes fázisait. Erre megvan a megfelelı szervezet, aki az egész beruházást
lebonyolítja és ellenırzi.
A bontások, hogy néhányszor elıfordul visszabontás az esetleges hibák miatt fordul elı. Átvenni hibásan
elkészített területet nem fog az átvevı bizottság, aki az üzemeltetı, tehát olyan helyet, ahol nem megfelelı a
vízpróba, ha nem megfelelı a minıség. Azoknak a kritériumoknak amiket elıírtak, ha nem felel meg a
helyszínen végzett munka nem veszik át. Amiket ebben az évben az eddigi munkálatok során lefektettek
csöveket, zömében átadásra kerültek a víztartás próba alapján. Természetesen a kamerás vizsgálat, ami az igazi
átadást jelenti kb. január, februárban történik meg, ott még lehetnek problémák, akkor megint fel kell bontani az
utat.
Védıtávolságokra válaszolva elmondta, hogy azok a szabványok, amelyek a bekötést engedik, elıírják a
távolságokat az ivóvíztıl, gáztól, betartották a tervezık, a beruházók és az üzemeltetı is. Elsısorban az
üzemeltetı, aki a Vízmő, mert nem fogja átvenni. A Fı út esetében nem a vízvezetékhez van közel a
szennyvízcsı, hanem a gázcsıhöz és a csapadékvíz rendszerhez.
A vízfogyasztások a Vízmő által közölt adatok alapján lettek kiszámítva. A vízfogyasztást a számlázott
vízfogyasztásra kell érteni. A Vízmővek által közölt vízfogyasztási mennyiséget elosztották az érintett, bekötött
ingatlanok számával. Gyomaendrıdön átlagosan egy ingatlanban 2.4 ember lakik. Vannak olyan ingatlanok, ahol
a víz be van kötve, de nem lakják az ingatlant. Tehát ezen adatok alapján az egy fıre esı vízfogyasztás 72 liter /
fı / nap. A 173 liter, ami jut egy ingatlanra naponta, ez képez egy érdekeltségi egységet. Aki jogi személynek
minısül, annak az ingatlant aszerint vizsgálják. Jogszabály alapján számítják ki a bekötési díjat, jogi személy
esetében a kétszeres bekötési díjat.
A Fı útra vonatkozóan a bekötési tervek elkészültek, mindenkinek megoldott a bekötés. Lesz olyan ingatlan, ami
miatt a 46-os utat fel kell bontani, de lehetıség szerint a más ingatlanon történı rákötéseket szeretnék megoldani.
Ennek a plussz költségei nem terhelhetik a lakosságot. A tervezınek kötelessége volt, hogy lehetıségeken belül
a legegyszerőbb megoldást válassza.
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Neibort László további kérdésként felvetette, hogy van jogi személy, akinek csak egyszeres bekötési díjat kell
fizetni.
Rau József osztályvezetı a további felvetésre elmondta, hogy ez érdekeltségi egység, nem két bekötés.
Dr. Dávid Imre polgármester a lakossági kérdésekre reagálva kiegészítésként elmondta, hogy a javítások nem
kerülnek plusz kiadásokba, mert fix áras, viszont az utak átfúrását fizetni kell, mert ezek plusz költségek.
A kivitelezıket külön megkérték, hogy az utakat az év végére lehetıség szerint tegyék járhatóvá.
Felkérte Tóth Bálint rendırparancsnokot a további kérdések megválaszolására.
Tóth Bálint elmondta, kb. egy hónapja készítettek egy beszámolót, amelyben szerepelt, hogy vannak gondok,
problémák a városban. Olyan események elıfordulnak, hogy összetörik a buszmegállót, ebben az esetben nem
érthetı, hogy miért törik össze, mindez lakóházak, tanúk elıtt történik. Nagyobb gondot jelentenek az
állatlopások, de igazán kiemelt bőncselekmények nincsenek.
Felmerült, hogy a Fı úton a rendırök a kerékpárosokat bírságolják, ennek is szerepe van, mert a legtöbb
kerékpáros baleset itt történik és nagy része halálos kimenetelő. Az idei évben is három halálos baleset történt
csak a Fı úton.
Ha bármilyen észrevétele van lakosságnak a rendırségi munkával kapcsolatosan, kérné a lakosokat, hogy
forduljanak a rendırırs parancsnokához, személy szerint hozzá.
Adománygyőjtıkkel kapcsolatosan, adni csak az adjon, aki adni akar, de senkinek nem kötelezı. Akik bejönnek
bejelenteni, hogy milyen tevékenységet kívánnak folytatni a város területén, azokról tudnak, de akik nem jelentik
be azokról nem.
Dr. Dávid Imre polgármester a további lakossági kérdésekre reagálva elmondta, hogy a rendırségi bírságok
összegébe az önkormányzat nem tud beleszólni.
A kerékpárútnak vannak szakaszai, melyek nem javíthatók, ahol lehet javítani, az ki van javítva.
Szabó Ince hozzászólásában elmondta, hogy a rendezési terv tervezetét formaságnak tartja, továbbá nem értette,
hogy a 24 költségelvő szociális bérlakás megépítésének mi a célja és mennyi a költsége?
A szennyvízberuházással kapcsolatosan az elképzelés jónak mondható az önkormányzat részérıl, de a
kivitelezıvel vannak gondok, véleménye szerint rossz kivitelezıt bízott meg az önkormányzat. Javasolja, hogy a
beruházás munkálatait a tavasztól ıszig terjedı idıszakokban kellene megoldani, nem a téli idıben. A beruházás
ütemezésérıl tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy melyik utca mikor kerül sorra.
További kérdése, hogy a belsı vezetékrendszer kiépítésében is segít a kivitelezı és az anyagot is adják hozzá?
A Víziközmő társulattal kapcsolatosan kérdése volt, hogy a befizetési csekkeket mikor kapják meg, ha a fizetési
határidı az elsı részletre december 15 és ma már december 5 van, de csekket még nem kaptak.
A szemétszállítással kapcsolatban hangzott el kérdésként, hogy a kukásszállítás esetében volt olyan hét, amikor
nem ürítettek szemetet, de összességében megfelelı az ürítés. Ezenfelül kérdése, hogy van még más
szemétszállítás?
A közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy tavasztól ıszig a Fı utat a motorosok versenypályának
használják.
/ Hangya Lajosné képviselı asszony távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester a további lakossági kérdésekre reagálva elmondta, hogy a 24 költségelvő szociális
bérlakás költsége 151 millió Ft, 16 lakás az endrıdi volt Tsz székház helyén épül idısek számára, ami egyenként
kb. 30 m2-es alapterülető, a 8 lakás a fiatalok részére épül, ezek 75 m2-es lakások garázzsal ellátva. A
beköltözık bérleti díjat fizetnek a lakásokért és a rezsi költségeket is fizetik. A Selyem úton a bal oldalon a
Vízmő mögötti területen további 14 db szociális bérlakás építését tervezik. A kivitelezı a Bólem Kft. lesz,
békéscsabai székhelyő cég.
A szemétszállítás a heti kukaürítést jelenti, a lomtalanítást meghatározott idıpontban végzik, általában két napra
hirdetik meg, de elıfordul, hogy két hétig folyik a lomtalanítás.
A szennyvízberuházás munkálatait csak októberben lehetett megkezdeni az esızések miatt, egyetértett azzal a
feltevéssel, hogy tavasztól ıszig kellene megoldani, de ebben az évben 480 millió Ft értékő beruházást kellett
volna megcsinálni és kb. 380 millió Ft-nál tartunk. Az átvételeket a szabályos jogszabály alapján végzik. Vannak
helyszínek amelyeket több esetben nem vesz át a Vízmő, mert a kamerázás által nem megfelelıen van
megcsinálva.
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A rákötések esetén a kiásást és a bedúrást a lakosok fizetik kb. 600-650 Ft/m, Gyomán és Endrıdön egy-egy
csoport fogja végezni, akik megbízhatóak, valószínőleg március elején kezdıdnek el a rákötési munkálatok.
Jelenleg két brigáddal folyik tárgyalás, akik a rákötési munkákat fogják végezni.
A csekkek folyamatosan készülnek, lehetıség szerint a héten mindenki meg fogja kapni.
Az ütemezés most egy kissé elhamarkodott volt, de a 480 millió Ft értékő beruházás ebben az évben kellett
volna elvégezni, a jövı évben rendszerezve lesz és meg lesz az ütemezés.
A buszmegállók érdekében, hogy ne csak egy-két napig tartson kéri a lakosság segítségét a rongálók
felkutatásában.
A motorosokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a gyomaendrıdi rendırırsön örökös rendırhiány van, a Kurucs
Ferenc dandártábornok úr ígéretet tett, hogy 8 fıvel bıvíteni fogja a rendıri állományt a városban.
Szurovecz Istvánné hozzászólásában elmondta, hogy a Hısök tere és a Fı út közötti köz felújításáért köszönetét
fejezte ki.
Hiányolja a szemeteskuka elhelyezését az orvosi rendelınél, mert a gyógyszeres dobozok eldobálva vannak a
rendelınél.
További hiányként elmondta, hogy a 443-as út nem lett végig szegélyezve mindkét oldalán, így hamar
bekátyúsodik az úttest. A Dávid bolt elıtt lévı parkoló és a Sörözı közötti részen kimaradt terület, ahol semmit
nem javítottak, nem szegélyeztek, semmiféle javítási munkát nem végeztek. Ide az úttest itteni szakaszára
kellene egy gyalogos átkelıt kialakítani.
Véháné Szedlák Ildikó képviselıasszony hozzászólásában elmondta, hogy többször elhangzott kérésként a
súlykorlátozó táblák elhelyezése. További kérés a lakosság felıl, hogy a rendırség a Bartók, Baross és a Honvéd
utcák közlekedési morálját fokozottabban ellenırizze.
Varjú Miklós felszólalásában javasolta, hogy a régi piactéren el kellene takarítani vagy elbontani a régi
pultokat.
Neibort László hozzászólásában elmondta, hogy a kerékpárút végén egy jelzıtáblát, vagy jelzılámpát fel
kellene szerelni, mert sok a baleset és fıleg iskolás gyerek, idıs ember közlekedik arra.
Iványi Imre felszólalásában elmondta, hogy a 443-as szarvasi úton a Sarok ABC után nagyon sok a kátyú.
A Ridegvároson gyakran elıfordul, hogy szemétlerakónak használnak bizonyos területeket, jó lenne táblát
kirakni, hogy ne hordják ki a szemetet.
Dr. Dávid Imre polgármester a további lakossági kérdésekre reagálva elmondta, hogy a 443-as szarvasi úton
nem járulnak hozzá a gyalogos átkelıhely kialakításához. A súlykorlátozó és a sebességkorlátozó táblákra az
igényeket leadták a Gyomaszolg Kft-hez.
Össze kell fogni a lakosságot, és némi lakossági és természetesen önkormányzati hozzájárulással meg kell oldani
a kátyúzást.
A közelgı ünnepek alkalmából minden érdeklıdınek kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánt.
Felkérte Gellai Imre alpolgármester urat, hogy zárja be a közmeghallgatást.
Gellai Imre alpolgármester úr megköszönte a polgármester úr tájékoztatóját, a jelenlévı képviselıknek és
hivatali dolgozóknak, a jelenlévı lakosoknak az aktív részvételt a hozzászólásokat, 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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