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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. December 6-i közmeghallgatásáról a Polgármesteri
Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Garai János,
Hack Mária, Hangya Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Tótka
Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác, képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
A Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi
Meghívottként volt jelen Hernyák Imre úr a Városépítı Bt.(Szeged) tervezıje,
Liszkainé Nagy Mária építéshatósági ügyintézı,
A helyi sajtó képviselıi és kb. 35 fı érdeklıdı állampolgár
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

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 16 fı. Véháné Szedlák
Ildikó, Kovács Attila, Jakus Imre és ifj. Dógi János képviselık távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármester urakat.
A Képviselı-testületnek törvénybıl adódó kötelezettsége, hogy évente legalább egy alkalommal elıre
meghirdetett közmeghallgatást kell tartania, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek.
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.
Az endrıdi településrészen a tegnapi nap került megrendezésre, amelyen szintén szép számmal voltak
érdeklıdık.
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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/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Általános Rendezési Terv módosításának ismertetése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Hernyák Imre tervezı urat a T. T. T. Városépítı Bt. (Szeged)
tervezıjét, és felkérte, hogy röviden tájékoztassa a jelenlévıket a város általános rendezési terve módosításának
lényegérıl.
Hernyák Imre tervezı köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, Polgármester urat, a jelenlévı érdeklıdıket,
majd elmondta a város általános rendezési tervének, majd a részletes szabályozási terv módosítására azért van
szükség, mert a város elızı rendezési terve a régi érvényben lévı országos építési elıírások alapján készült,
amely jelenleg is érvényben van. A most készülı rendezési terv a három éve életbe lépett, új építési és
városrendezési elıírások szellemében, azok elıírásait, szabályozásait megtartva készül. A bemutatandó un.
általános rendezési terv, melyet ma már településszerkezeti tervnek hívnak, nagyvonalakban adja meg, mint a
tervezés elsı fázisában a település területének a felhasználását, kül - és belterületen egyaránt. Ezt követıen kerül
majd a Képviselı-testület, valamint a lakossági fórum elé a részletesebb szabályozási terv, amely konkrét építési
tömbökre fogja meghatározni az építési elıírásokat. A bemutatandó terv tulajdonképpen egy elı- terv, azért,
hogy meg lehessen ismerni, és vitatni, illetve az ezzel kapcsolatos észrevételeket meg lehessen tenni.
Elsıként a város külterületét érintı jelentısebb változásokat ismertette:
A település egész külterületét mezıgazdasági területeknek, tanyás térségnek nyilvánítja a terv. Kivéve az északi
részt, ahol kevesebb tanya található, illetve ahová a dévaványai természetvédelmi területek benyúlnak. A
természetvédelmi területeken építkezni nem lehet, a település északi igazgatási határán lévı területek pedig
messze esnek a várostól, így ezen területek infrastruktúrával való ellátása igen körülményes lenne, ezért a terv itt
nem javasolja az un. tanyaépítkezéseket.
A külterületre esı lakó és üdülıterületeket a terv a továbbra is a jelenlegi formában tartja meg. Nagylapos
belterületét továbbra is belterületként kezeli. Itt kell megemlíteni az öregszılıi területet, amely külterületi
lakóterületként szerepel. A terv ezt a területet beépítésre szánt területnek nyilvánítja, ami azt jelenti, hogy itt a
belterületre vonatkozó építési szabályok érvényesek.
Üdülı-hétvégi házas területeként kell megemlíteni a Templom, Sóczó, Harcsás és Bónom zugokat. Ezek a
területek az elkövetkezı idıben is - a jelenlegi építési elıírásokat betartva - beépíthetıek abban a formában,
amelyben jelenleg is meghatározza az építési lehetıség.
Külterületként kell még említeni a településen áthaladó forgalmi úthálózatának a gerincét, amely Szolnok és
Békéscsaba irányába szeli át a települést. Az országos fıútvonalat egy déli elkerülı résszel tervezik, ami azt
jelentené, hogy a város délkeleti részén lévı temetı alatt húzódna ez az út, a várost délrıl kerülné meg. Ezáltal a
város az átmenı forgalomtól mentesülne, és a Szarvas felıl bejövı forgalom sem a városon keresztül haladna.
A szemétlerakó helyet szintén külterületként kell említeni. A jelenlegi telep mellett épülne meg a regionális
szemét lerakóhely, amely a környezı települések közös szemétlerakójaként mőködne, a környezetvédelmi
elıírásoknak megfelelı kialakításokkal. Ehhez csatlakozna egy új burkolt út, amely a szemétlerakót Hunya
településsel kötné össze.
Külterületi lakott helyként említendı még Kocsorhegy, amelyet beépítésre szánt területként tart nyilván a
rendezési terv. Öregszılıhöz hasonlóan Kocsorhegyen is lehet a továbbiakban építkezni olyan formában, mint a
belterületen.
A következıkben a belterület szerkezeti tervét ismertette:
A vizsgálatok bizonyították, hogy a belterületen áthaladó fıút mentén un. központi vegyes terület alakult ki. Az
építési törvény a központi vegyes területet úgy jellemzi, hogy ott intézmények, kereskedelmi létesítmények,
kisebb vállalkozások és lakóépületek is megtalálhatóak. Ezért a fıút mentén az út menti beépítést a terv központi
vegyes területté nyilvánítaná. Ez azt jelenti, hogy itt emeletes épületeket is lehet építeni, és nem csak
lakóterületként lehet ezt az utca menti sávot felhasználni, hanem intézmények, kereskedelmi és szolgáltató
létesítmények is építhetıek, a mindenkori környezetvédelmi elıírások betartása mellett.
Lényegesebb változás az elızı tervhez képest, hogy a két településrész közötti területet is, amelyen a két iskola
épült, un. központi vegyes területté kívánja nyilvánítani. Ezzel is összekapcsolva a két településrészt.
A szerkezeti terv tartalékterületeket jelöl ki a település déli határrészén. Az endrıdi un. Ridegvárosi részben egy
olyan gazdasági területrészt kíván kijelölni, amely mezıgazdasági, ipari övezet szerő rész lenne, ahol a
mezıgazdasági termelık tudnák azokat a nagy gépeiket tárolni, amelyek a lakott területen nem tarthatóak. A
temetıtıl délre esı területet szintén mezıgazdasági övezetként kívánja a terv kijelölni, amely kapcsolódna a fent
említett két települést összekötı központi részhez. Ezeken a területeken nem csak közösségi, kereskedelmi
intézmények, hanem sport célokat szolgáló létesítmények is építhetıek lennének.
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Mindenki elıtt ismert a gyomai városrészen lévı Ipari park területe, és annak távlati tervei. A szerkezeti terv ezt
a területet teljes egészében átveszi a jelenlegi rendezési tervbıl.
A város területén egyre inkább megjelentek az un. kertes beépítéső, zöld övezeti jellegő lakóterületek. Ezeket a
terv tovább kívánja fejleszteni és a Népligetet a Csókási zugot és a Révlapos két területét egy ilyen területnek
kívánja kijelölni. Ezek a területek un. kertvárosi jellegő beépítéssel valósulnának meg az építési engedélyek
kiadásánál. Ehhez tartozna még az endrıdi részen az Apponyi u, Endrıdi u. a Blaha és a Fı utcák közötti terület,
a gyomai részen pedig a vízmő mögötti terület lenne kertvárosi övezetnek kijelölve, valamint a Pásztor J u.
Kossuth L. u. és Bajcsy Zs. u. Fı út által határolt terület, valamint a Rákóczi u. Mirhóháti u. közötti és a Hısök
útjától a holtág felé esı terület.
A település központján áthaladó belterületi holtág mentén lévı területet hosszú távon szabadidı, sport
tevékenység céljára épülı építmények részére használnák fel.
Lényeges még, hogy a nem említett területeken az un. családi házas övezetekben az építési elıírások nem fognak
változni, ezek a területek ugyan olyan paraméterekkel, épületekkel, beépítési százalékkal épülhetnek be, mint
amit az elızı rendezési terv elıírt.
Ennyiben kívánta ismertetni a város településszerkezeti tervének módosulásait, amelyet követni fog a
szabályozási terv, amely konkrétabban határozza meg a különbözı területek pontosan beépíthetı építési
lehetıségeit.
Megköszönte a figyelmet, majd kérte a jelenlévıket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, úgy azt tegyék
meg.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megadta a hozzászólás lehetıségét a jelenlévı
érdeklıdıknek.
Vári Gyula aziránt érdeklıdött, hogy a tervezett regionális hulladéklerakóhoz milyen útvonalon fogják a
szemetet szállítani. Bízott abban, hogy nem a Lévai utcán keresztül, amely út teherbírása, szélessége nem
alkalmas erre.
Gulyás Zoltán megkérdezte, hogy a révlaposi zárt kertes területen engedélyezett lesz e az építkezés.
Megyeri István azt kérdezte, hogy Kocsorhegyet miért nem lehet belterületi övezetbe tenni, amikor sokkal
közelebb van, mint Nagylapos. Az ott élı emberek megérdemelnék, hogy ne külterületként emlegessék ezt a
településrészt.
Hernyák Imre tervezı a feltett kérdések egy részére válaszolva elmondta, s zárt kertek az építési törvényben
mezıgazdasági területnek minısülnek, de ma már ez nem hivatalos elnevezés. A zárt kertekre a mezıgazdasági
területekre vonatkozó építési elıírások vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy igen-igen kis százalékban – 3%-ban lehet ezeket a területeket beépíteni. 800 m2 alatt pedig semmilyen építményt nem lehet elhelyezni a zárt kertben.
Ezt országos építési törvény szabályozza, amelyet a helyi építési szabályrendelet nem tud módosítani.
Annak semmi akadálya nincs, hogy Kocsorhegyet belterületnek nyilvánítsák, ez viszont csak egy elnevezés
lenne, mert ha a rendezési terv Kocsorhegyet beépítésre szánt területként tartja nyilván, akkor erre is ugyan
olyan építési elıírások vonatkoznak, mint a belterület bár mely falusias beépítéső övezetében lévı családi házas
telekre. Természetesen a Képviselı-testületnek joga és lehetısége van arra, hogy a rendezési tervet úgy hagyja
jóvá, hogy ezt a területet belterületnek nyilvánítsa.
Liszkainé Nagy Mária a hivatal építéshatósági osztályának elıadója a révlaposi zárt kertes rész
beépíthetıségére vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, ez a rész egyrészt azért nem beépíthetı, mivel ott
húzódik a Hármas-Körös gátja és a vízügyi törvényben elıírt védıtávolságot meg kell tartani. A Fáy utca végén
lehetne kialakítani lakott terület részt, de annak is csak kb. 1/3 részébıl, ami azt vonná maga után, hogy oda a
közmővet ki kellene építeni, amely azonban jelentıs költséget igényelne, akár a lakosságtól, akár az
önkormányzattól.
Természetesen az önkormányzatnak meg van a joga arra, hogy ezt a kis részt beépíthetı, lakott területté
nyilvánítsa.
Dr. Dávid Imre polgármester az épülı szemétlerakó megközelítésére vonatkozó kérdésre válaszolt, miszerint a
szemétlerakó telephez errıl a részrıl Köröstarcsa, Körösladány és Csárdaszállás települések csatlakoztak, de
valószínő, hogy csak Csárdaszállás fog ide szállítani, viszont a többi települést is be kellett venni azért, hogy a
pályázatunk kedvezıbb elbírálásban részesüljön. Természetesen a szállítás nem a Lévai utcán fog történni, bár
kuka ürítést ott is kell végezni.
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A szemétszállítási gondok véglegesen akkor oldódnak meg, ha a Déli irányba megépül az elkerülı út, erre
azonban még hosszú ideig várni kell.
Szilágyi Lajosné a Révlaposi településrész lakója kérte a Képviselı-testületet, hogy a Révlapos északi részén
lévı zárt kertek beépíthetı lakott területi besorolásba tartozzanak.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a kérést meg fogják vizsgálni, az infrastruktúra kiépíthetı azon a
részen, viszont a víz közelsége miatt ezt nagyon át kell gondolni.
A rendezési terv a végleges elfogadása elıtt még több fordulóban megvitatásra kerül, az egyes véleményezı
fórumokon elhangzott kéréseket, javaslatokat megvizsgálják és azok a tervbe beépítésre kerülnek.
Egyéb hozzászólás, kérés a jelenlévık részérıl nem volt a Polgármester megköszönte Hernyák Imre úrnak a
részvételt, a tájékoztatást, majd rátért a következı napirendi pont ismertetésére.
/Hernyák Imre úr távozott az ülésrıl /
Beszámoló az önkormányzat 2001 évi vagyoni helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester a beszámolójában elmondta, 2001 évben likvid gondjai nem voltak a városnak,
ma is többnyire kiegyensúlyozott a költségvetés helyzete. Némi átmeneti gondot jelent, hogy a
szennyvízberuházás miatt 136 millió Ft kintlévısége van az önkormányzatnak. A Bethlen Gábor Szakképzı
Iskola FVM irányítás alá kerülésébıl következıen is mintegy 40 millió Ft kintlévıségünk van. Reméljük, hogy
év végéig a pénzösszegek az önkormányzat számlájára kerülnek.
Összességében elmondható, hogy a fentiekben említetteken túl különösebb gond nem volt, nem kellett rövid
lejáratú hitelt felvenni, amit jelentısen segített az a 137 Ft millió Ft, amit a gázközmő vagyon privatizációja után
kapott a város. Ebbıl az összegbıl 65.390 e Ft-ot államkötvényben kaptunk, amit egyenlıre nem kívánnak
értékesíteni.
A 2001. Évi költség bevétele és kiadása várhatóan 2.4 milliárd Ft körül lesz, a pontos összeg a kintlévıségek
miatt még nem tudható. Az elmúlt évrıl 184 millió Ft pénzösszeget sikerült áthozni, részben címkézett
feladatokra, és várhatóan a következı évben is ennyit tudunk a beruházásokra elkülöníteni.
Alapvetıen az intézmények mőködıképessége biztosított volt.
Az önálló intézményeknél az alábbi fejlesztések, felújítások valósultak meg illetve vannak folyamatban:
A Kis Bálint Általános Iskolában megtörtént a főtés korszerősítése, amely 9.2 millió Ft-ba került.
Az Endrıdi Közösségi Házban a könyvtár és az alsó épületrész került felújításra – szigetelés, új padozat, főtés
felújítás. Mindez 13 millió Ft-ba került, továbbá szükséges még a homlokzat felújítása 12 millió Ft-ért, amelyre
csak 2003-ban fog sor kerülni.
A Városi Zeneiskola épületének felújítására 7.4 millió Ft-ot fordított a város. Az utcai épület felújításánál egy
balett terem került kialakításra, így a város fiataljainak ilyen irányú igényét is ki tudják elégíteni.
A város óvodáinak felújítására összesen 7.2 millió Ft-ot fordítottak, ebbıl a Kossuth u. óvoda tetıjavítása,
cserépcseréje 3.8 millió Ft-ba, a Selyem úti, Szabadság úti és a Polyákhalmi úti óvodáknál szabadtéri játékok,
udvari foglalkoztató kialakítása 3.4 millió Ft-ba került.
Az útépítések területén három új út épült. (Baross, Bartók, Honvéd u.). Jövıre is csak ott lesz lehetıség új út
megépítésére, ahol a szennyvízcsatorna megépült. A Kulich Gy. út burkolatának megerısítése is befejezıdött. A
kerékpárút felújítása folyamatban van.
Az endrıdi piactéren egy új pavilon került megépítésre. A gyomai Fıtéren a buszpályaudvar felújítása
decemberben befejezıdik, az épület külsı formájában változik és bıvül egy vizesblokk létesítménnyel.
Közel 23 millió Ft-ba került a Vidólaposi csatorna felújítása, mely beruházás forrása a saját erın kívül pályázati
pénzbıl tevıdött össze.
Az energiaracionalizálási program keretében 15 millió Ft körüli összeget fordítottak az intézmények főtés és
világítás korszerősítésére valamint a nyílászárók szigetelésére.
Elkészült a Tájház felújítása megépült az új kerítés 850 e Ft összegben.
Szeptember hónapban elkezdıdött a szennyvízberuházás kivitelezése. A beruházás nettó összege 1.596.948 e Ft.
A beruházás forrásai 40 % céltámogatás, 20 % KAC, 6,26 % VICE, 5.32 % TEKI, és 5 % Vízmő támogatás. A
hiányzó összeg a saját forrás, mely a lakossági hozzájárulásból és az önkormányzat saját erejébıl tevıdik össze.
Erre az évre a beruházás ütemezett nettó összege 480 millió Ft, mely 313 millió Ft összegben teljesült. A rossz
idı beállta miatt a beruházási munkák ezen a héten befejezıdnek, sok gondot okozott, hogy a földutakról a sár
felkerült a mőútra, ezeket helyreállítják és tavasszal, ahogy az idıjárás engedi folytatják a munkát. Ha minden a
tervek szerint alakul, úgy március 1-el a hálózatra történı rákötéseket is el fogják kezdeni.
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Összegezve elmondható, hogy a város az elızı évi beruházások összegének többszörösét költi újabb
beruházásokra.
Érdekességként mondta el, hogy míg 1995-ben a város vagyona 608 millió Ft volt, 1998-ban 1.228.000 e Ft,
2000-ben 2.119.000 e Ft, addig 2001. December 1.napján – úgy, hogy a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
vagyona kikerül a város vagyonából –2.389.000 e Ft. Mindezekbıl megállapítható, hogy évrıl évre lényeges
vagyon növekedés és beruházás van a városban. 1990-1992 években beruházásra és fejlesztésre 20 %-ot költött a
város, 1994-1996 évben ez lement 10 % alá, majd 1998-tól minden évben 30 %-ot meghaladja a költségvetésben
a felújítás és a fejlesztés.
Ezekhez a beruházásokhoz a szükséges forrást a város költségvetésébıl biztosított saját erın felül a pályázatokon
elnyert támogatások adták. Ebben az évben a város és az intézményei 55 pályázatot nyújtott be, amelybıl ez
idáig 32 pozitív elbírálásban részesült 1.100.000 e Ft támogatási összeggel, amelynek felhasználására több éven
keresztül kerül sor. Ezen felül még 10-12 pályázat vár még elbírálásra.
Természetesen a helyi adóból származó bevétel is jelentıs, ezen belül is az iparőzési adóból folyik be a legtöbb
bevétel. Helyi adóból várhatóan 80-90 millió Ft összegő bevétele lesz a városnak ebben az évben. A holnapi nap
folyamán kerül sor a 24 db költségelvő bérlakás valamint az Ipari Park beruházások ünnepélyes alapkı
letételére, amely alkalomra rendezett fogadásra meghívást kaptak a város viszonylag nagyobb adófizetıi is.
A magánszemélyek kommunális adójának nagysága 22-23 millió Ft körüli, nem számottevı, de nagyságrendileg
az építményadóból származó bevétel is jelentıs, amely meghaladja a 7 millió Ft-ot, a telekadó a 1.6-1.7 millió
Ft-ot, az idegenforgalmi adó már meghaladja 1.9 millió Ft-ot ( ennél az adónemnél 1 Ft befizetett adóhoz 2 Ft –
ot ad az állam a városnak.) A gépjármő adóból várhatóan 22-25 millió Ft, míg a termıföld bérbeadásából 6.5
millió Ft bevételre lehet számítani.
Összegezve elmondható, hogy az adófizetési morál jó a városban, az állampolgárok zöme határidıre teljesíti a
befizetést, inkább a vállalkozók esetében, és a gépjármő adó befizetésénél vannak gondok, jelenleg az
önkormányzatnak 49 millió Ft kintlévısége van. A behajtás érdekében igyekeznek elıre lépni, de nem sok
eredménnyel.
A következı évben adóemelést nem terveznek, sıt a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában több
évre szóló adómentességet kapnak a szennyvízberuházásban, majd az útépítésben érintett ingatlan tulajdonosok.
Mi az, amit a következı évben szeretnének?
A város 2002. Évi költségvetési koncepcióját december hónapban tervezték a Képviselı-testület elé
beterjeszteni, de a jelentıs kintlévıség és egyéb pénzügyi bizonytalanságok miatt csak a januári ülésen kerül
remélhetıleg elfogadásra.
A koncepció mérleg adatai: bevételek 3.016.653 e Ft, kiadások összesen 3.322.038 e Ft és a hiány 305.385 e Ft.
Ekkora összegő hiányt a város nem bír el, a tervezett hiánynak maximum 60 millió Ft alatt kell, hogy legyen.
A költségvetésben a legnagyobb gondot a köztisztviselık és közalkalmazottak bérnövekedése jelenti. A
köztisztviselık vonatkozásában a kereset-növekedéshez 14 millió Ft forrást biztosított a központi költségvetés,
viszont a közalkalmazottak esetében ez nem biztosított. Míg az elmúlt évben a két általános iskolának az állami
normatív támogatást 54 millió Ft önkormányzati támogatással kellett kiegészíteni, ez az összeg jövıre
meghaladja a 100 millió Ft-ot. Gyakorlatilag a normatív támogatás 9 %-al emelkedett, viszont az iskolák
mőködéséhez 20 % -on felüli támogatásra lenne szükség. Ez nyilván valamennyi önkormányzatnál hasonló
gondot jelent, ezért bízzunk abban, hogy valamilyen szinten a kormányzat ezt orvosolni fogja, hiszen ez
bizonyos fokig a város fejlıdésére, fejlesztési lehetıségére is kihat.
A jövı évi beruházásokat illetıen: várhatóan 620-650 millió Ft-ba kerül a szennyvíz jövı évi beruházása, a
kommunális hulladéklerakó megépítéséhez kb. 640 millió Ft –ra lesz szükség, a 24 db költségelvő szociális
bérlakás 151 millió Ft, a városi Gondozási központ konyhabıvítése 21 millió Ft, a Rózsakert Idısek Otthona
bıvítése 22 millió Ft, míg a fürdı fedett részének bıvítése felújítása, új uszoda építése 309 millió Ft körüli
összegbe kerül. Ez utóbbi fejlesztéshez a fedezet teljes egészében még nem áll rendelkezésre, újabb pályázatok
benyújtására van szükség ahhoz, hogy elsı ütemben a fürdı fejlesztés elkészüljön.
A Selyem úton újabb szociális bérlakás megépítését terveznék, melynek elsı fázisában ennek a területnek a
közmőkiépítésére szeretnének pályázati támogatást igényelni.
Szükséges továbbá a zeneiskola épületének a befejezése.
A város közterületein szeretnék a virágos területeket bıvíteni.
Elkezdenék a Kner tér kialakítását a volt piactér területén.
Amennyiben a központi költségvetés forrást biztosít az általános iskolák közalkalmazottainak keresetnövekedéséhez a fent említett tervezett beruházásokat különösebb gond nélkül tudják megvalósítani.
Szólni kell még az Ipari Park beruházásról, amely 277 millió Ft-al elindul, ehhez 150 millió Ft körüli összeg már
rendelkezésre áll pályázati támogatásokból, de még 100 millió Ft –ra lenne szükség ahhoz, hogy a 18 ha területet
infrastruktúrával el tudják látni.
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Rendkívül fontos lenne az öregszılıi településrész egészséges ivóvízzel való ellátása, ma már nem engedhetı
meg, hogy az ott lakó emberek ne jó minıségő ivóvizet fogyasszanak.
Azon a városrészeken, ahol a szennyvízberuházás befejezıdött várják az utcatársulások szervezıdését az új utak
megépítéséhez.
Lassan közeledünk az önkormányzati választáshoz, ilyenkor számvetést készítünk az elért eredményekrıl, és az
esetleges eredménytelenségrıl. A számok tükrében úgy tőnik, hogy a város szépen fejlıdik, de azért nem minden
ilyen egyszerő, rendkívüli sok a gond, probléma. A város állampolgárai jogosan türelmetlenek, de a problémákat
adott esetben közösen kellene megoldani, a lakosságnak is tenni kell azért, hogy a megépült utak, járdák az
ingatlanjaik elıtti zöldterületek rendben legyenek.
A polgármesterré történı megválasztása óta öt gazdasági év telt el, a választási harc elıbb-utóbb itt is elindul. A
város imázsa, a városban rejlı lehetıségek, a város jövıje arra enged következtetni, hogy lényegesen nagyobb
lesz a jelentkezés, mint a legutóbbi választáskor.
A maga részérıl gondként könyveli el, hogy a városban még nincs a szennyvízberuházás megoldva, a város
imázsát, képét nem tudták megfelelı szinten kialakítani, az utak járdák állapota nem olyan, mint amilyet az
állampolgárok elvárnának. Nem sikerült a kábel tv problémáját megoldani, öregszılı egészséges ivóvízzel való
ellátását. Ugyanakkor az önkormányzati intézmények mőködését sem tudják mindig olyan szinten biztosítani,
mint ahogy szeretnék.
A városban mőködik a demokrácia, a testület elé kerülı témák kellıen elı vannak készítve, csak azok kerülnek
elıterjesztésre, amelyeket a bizottság elnökök, véleményezı bizottságok támogatnak. Alapvetıen mindig
igyekeznek betartani azt az elvet, hogy a hivatal a város lakosságáért dolgozik.
Országos szinten gondok vannak az okmányirodák mőködésénél, bürokratikusan, leterhelt rendszerrel
mőködnek.
Ami a jövı év lehetıségeit illeti, a tervezett beruházások következtében a város olyan lehetıségek elıtt áll, olyan
kisvárosi fejlıdésen tud átmenni, aminek következtében új munkahelyek jöhetnek létre, hosszú távon biztosítva
az itt élı fiatalok számára biztos megélhetést.
Az önkormányzati választáskor eldıl, ki lesz a város új vezetıje, a város olyan vezetést érdemel, amilyet önmaga
választ. Személy szerint nyugodt, mert azt amit ezelıtt öt évvel ígért, annak többszörösét sikerült megvalósítani,
amihez természetesen szükség volt arra is, hogy a város lakók higgyenek a város fejlıdésében, a képviselıtestület pedig partnerként álljon a tervek, elképzelések mellé.
Befejezésként megköszönte az érdeklıdık figyelmét, majd megadta a lehetıséget a kérdések, interpellációk
megtételére.
Dr. Csaba Kálmán fıorvos hozzászólásában elsıként kifogásolta az ivóvíz minıségét. Itt jó minıségő ivóvízrıl
beszélünk, pedig idınként gyanús színő, szagú sokszor fürdésre sem alkalmas víz folyik a csapból. Erre a
városvezetésnek oda kell figyelni, közegészségügyi, járványügyi szempontból is, ezt jelezni kell a vízmővek
vállalat felé.
Elismeréssel szólt a város környezetében, tisztaságában bekövetkezett pozitív változásokról, ami a lakosságot is
az igényes életmód kialakítására ösztönzi.
A zöldterületek növelése mellett feltételen fontos lenne a ligetek- fás területeknek a növelése is. Esetleg fásítási
programot hirdetni, egészségvédelmi szempontból rendkívül hasznos, azon túl szép színfoltja lenne a városnak.
A szennyvízberuházás megvalósításával nagy lépést tesznek abba az irányba, hogy ez a város tényleg egy rangos
kisalföldi város legyen, ahová szívesen fognak jönni az emberek.
A város lakossága köszönetét fejezheti ki a polgármesternek és a képviselı-testületnek a végzett munkáért.
Tímár Mihály felvetette, hogy sajnos a lakosok közül nem mindenki törekszik az ingatlana elıtti igényes
környezet kialakítására. Éppen a város szívében – konkrétan a Petıfi utcában – volt tapasztalható, hogy egész
nyáron nem nyírta az ingatlan tulajdonos a háza elıtt a füvet. Nagyobb szigorral kellene eljárni az
illetékeseknek, egy-egy ilyen gondozatlan porta lerontja az utcaképet.
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Megyeri István a szennyvízberuházással kapcsolatban kérdezte, ha egy utcában elkezdték a hálózat kiépítését,
azt miért nem viszik végig. A Bocskai utcából elhordták a kitermelt földet, ami helytelen, mert egy két év múlva,
ha megsüllyed az utca nem lesz mivel megtölteni. Az elmúlt napokban az út megterítéséhez téglatörmeléket
hoztak, ha ezzel a fél tégla nagyságú törmelékkel megterítik ezt a utcát még járhatatlanabb lesz, mint eddig volt.
Kéri Imre soknak tartotta azt a 100.000 Ft-ot, amivel a lakosságnak kell a szennyvízberuházáshoz hozzá járulni.
Ha egy utcában átlagosan 48 házat számolunk, ingatlanonként 100.000 Ft-al való hozzájárulással az már 48
millió Ft, véleménye szerint egy utcában a hálózat kiépítés nem kerül ennyi pénzbe.
Emlékezete szerint annak idején a polgármester ígéretei között a munkahelyteremtés is szerepelt, amely ígéret
tudomása szerint az elmúlt öt évben nem valósult meg. Sajnálatosnak tartotta, hogy e miatt a fiatal családok
elhagyják a várost és az ország más részeire költöznek, ahol biztosított a megélhetésük.
Annak idején mikor ez szóba került megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a kommunális hulladéklerakó
megépítésével másik 12 településnek a szemetét is ide akarják hordani. Nem a hulladéklerakó építése ellen van
kifogása, csak azzal nem ért egyet, hogy az csak azzal a feltétellel valósulhat meg, ha mások is ide hordják a
szemetüket.
Az, hogy a képviselı-testületi ülések mennyire demokratikusak nem tudja, de az elmúlt öt évben születtek itt
azért olyan döntések is, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek a felelısségével – gondol itt elsıdlegesen a
hulladéklerakó megépítésével kapcsolatos döntésre.
Természetesen, mint ahogy a fıorvos úr is elmondta, voltak látványos elırelépések is a város környezetének,
szépítésének érdekében. A város fıtere új burkolatot kapott, viszont sok kritikát kap a termálkútnak az
elhelyezése. A kút beleépült a járdába, amin azóta nem lehet eljárni, a gyalogosok kénytelenek a kövesúton
közlekedni. Javasolta a kút elhelyezését, ha kell ennek megerısítése érdekében hajlandó aláírást is győjteni,
ugyan úgy annak érdekében is, hogy 12 település szemetét ne Gyomaendrıdre hordják.
A közelmúltban lehetett olvasni arról, hogy a képviselı-testület elfogadta a mezııri tevékenységrıl szóló
beszámolót, mely tevékenységet sikeresnek értékeltek. Elég jelentıs összeget fizettek be a földtulajdonosok
mezııri járulék címén, de kíváncsi lenne arra, hogy ezzel arányosan hány száz tolvajt fogtak el a mezıırök az
elmúlt négy év alatt.
Dr. Dávid Imre polgármester a lakossági felvetésekre, véleményekre reagálva elmondta, sajnos a 1990-es évek
elején nem sikerült a város környéki földterületeket megszerezni, így a fásítás kérdésében sem tudtak elıre lépni.
A közterület tisztaságát illetıen elmondható, hogy van javulás, bár látni kell azt, hogy vannak emberek akik
hozzáállásán mi nem igen tudunk változtatni, hiába próbálkozunk különbözı rendelkezések bevezetésével, sok
ember nem partnere a városnak ebben.
A szennyvízberuházáshoz való lakossági hozzájárulás címén befizetett összeg nem adófizetésnek minısül. Nem
vitatható, hogy a beruházással vannak problémák, a minıséggel is vannak átmeneti gondok. Abból a
szempontból viszont nyugodt, hogy ha egyszer a Vízmővek vállalat átveszi a kész beruházást, attól kezdve ı lesz
az üzemeltetı, a problémák kijavítása az ı költségére történik. A Vízmővek vállalat viszont addig nem veszi át,
míg nincs minden rendben.
Ami a munkahelyteremtést illeti, a polgármesterré történı megválasztásakor a regisztrált munkanélküliek száma
1200 fı volt, mára ez 650 fıre csökkent. Akkor 44 volt a legnagyobb adófizetı helyi vállalkozások száma, most
120-nál többet is össze tudtak volna szedni. Azt azért látni kell, hogy amíg az Ipari park nem indul be, a fiatalok
számára nem tudnak olyan munkahelyet teremteni, ami biztos megélhetést biztosít számukra.
A kommunális hulladéklerakó megépítésével 10 település hordaná ide a szemetét. Ha ezt a létesítményt a város
önállóan akarta volna megépíteni a központi költségvetésbıl erre nem kaptunk volna támogatást. A
hulladéklerakó megvalósulásával éppen 20 új munkahelyet tudnak teremteni a városban. Lehet aláírást győjteni
ellene, mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolni – mit tesz a városért, vagy a város lakossága ellen. A
város egészéért annak érdekében kell gondolkodni.
Abban biztos, amennyiben a termál kutat elviszik a jelenlegi helyérıl a lakosság fel fog háborodni.
A város fıtere még nincs teljesen készen. A villanyoszlopok kivételre kerülnek, és egységesen kandelábereket
tesznek a helyükre. A teljes kialakításra megközelítıleg 4 milliárd forintra lenne szükség.
Látni kell azonban, hogy a város pénzügyi lehetıségei szőkösek, így csak lépésrıl-lépésre tudnak haladni.
Kovács Mihály a Vízi közmő társulat elnöke elsıdlegesen egy jó hírrel szolgált a képviselı-testület felé,
miszerint a társulat és az Endrıdi Vidéke Takarékszövetkezet között a holnapi nap folyamán aláírásra kerül a
hitelszerzıdés, így az önkormányzat által megelılegezett pénzösszeget át tudják utalni a város számlájára.
A beruházással kapcsolatban felvetett kérdésekre, problémákra az alábbiakban kívánt reagálni.
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A kivitelezıvel történt megegyezés alapján az Erkel-Csokonai és Fáy utcákon cserép-kı törmelékes felszórás
készül az út végleges helyreállításáig.
A Bocskai utca egy része a kivitelezı számára depó helyként szolgál ezért szükséges a kıtörmelékkel történı
megszórása.
Ami a lakossági hozzájárulás összegét illeti, annak idején mindenki aláírta, vállalta a hozzájárulást. Ez havonta
2500 Ft-ot jelent, a város közmővesítése érdekében azért ennyi összeget csak tud a lakosság vállalni. A
gyakorlati tapasztalat inkább az, hogy többen az egy összegben történı befizetést vállalták –85.000 Ft-ot. Más
településeken lényegesen több volt a lakossági hozzájárulás összege.
Tájékoztató jelleggel még elmondta, hogy a kapun belüli bekötéseket a vízi közmő társulat magára vállalta, csak
a földmunkát kell a tulajdonosnak elvégezni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a mezııri szolgálat munkájával kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondta, a
mezıırök munkáját a Képviselı-testület minısítette. Nehéz lenne abból megítélni egy mezııri szolgálat
munkáját, hogy hány tolvajt fogtak el, és hány személyt állítottak elı a rendırségen. A mezııröknek
elsıdlegesen nem ez a feladatuk, az ı feladatuk többes. Talán inkább abból lehetne a munkájukat megítélni,
hogy hány esetben kezdeményeztek eljárást illegális szemételhelyezés, nem megfelelı állattartás ügyében. Ami a
konkrét kérdést illeti, egyetlen személyt sem állítottak elı, viszont a rendırséggel számtalan eljárásban
közremőködtek együtt. A szolgálat mőködése óta jelentısen javult a külterületi utak állapota, csökkent az
illegális fakitermelések száma, csökkent a környezetszennyezési esetek száma és jó együttmőködés alakult ki a
helyi rendırırssel.
A szolgálat munkájának minısítése során a földtulajdonosok és a gazdajegyzı véleményére figyelemmel döntött
úgy a Képviselı-testület, hogy azt elfogadja és jónak minısíti.
Kéri Imre hangsúlyozta, a családja által különbözı jogcímen befizetett helyi adó értéke meghaladja a 120.000
Ft-ot.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzatnak kötelessége, hogy elszámoljon az adófizetı
állampolgárok felé a helyi adóbevételek felhasználásáról.
Itt kívánta megjegyezni, hogy a 100.000 Ft feletti adófizetıknek minden évben egy városi rendezvény keretében
köszöni meg az önkormányzat, hogy a kötelezettségüknek eleget téve hozzájárulnak és segítik a város fejlıdését.
Személy szerint örült az elhangzott felvetéseknek, az állampolgároknak joga, hogy megtegyék az észrevételeiket.
A Képviselı-testületnek pedig segíteni kell a felmerült problémákat megoldani, a város egészéért, az
állampolgárok életkörülményeik javításáért dolgozni.
A maga részérıl bízik abban, hogy a város a jövıben tovább fog fejlıdni, amiért a város lakosságának is tenni
kell.
A közelgı ünnepek alkalmából a maga és a képviselı-testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményesebb, elırehaladóbb boldog új évet kívánt valamennyi megjelent érdeklıdınek, 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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