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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. április 2-i közmeghallgatásáról az endrıdi
Közösségi Ház nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné Gyuricza Éva,
Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Timárné Kozma Ágnes,
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Az elsı napirend tárgyalásánál szakértıként Zsilák Zoltán úttervezı
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója,
Timárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Szujó Zsolt, Lévai Éva
osztályvezetık,
Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, a sajtó
képviselıit, és az érdeklıdı állampolgárokat. Köszönte, hogy viszonylag sokan eljöttek, megtisztelı,
hogy azért vannak, akik érdeklıdnek a városuk sorsa után.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 15 fı. Babos
László, ifj. Dógi János, Vass Ignác, Véháné Szedlák Ildikó képviselık távolmaradásuk okát nem
jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos alpolgármestert és Jenei Bálint a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökét.
A képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött a közmeghallgatások idıpontjáról. A lakosság a sajtó,
hangos hirdetés, és plakátok útján értesülhetett errıl az eseményrıl.
/Hangya Lajosné képviselı megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban feltüntetett sorrendet annyiban
javasolta kiegészíteni, miszerint a 3. napirendként az „Közmunka pályázat benyújtása a BMTT-hez”,
míg 4. napirendként a „Hısök úti iskola rekonstrukciója – BMTT-CÉDE pályázat benyújtása” tárgyú
elıterjesztéseket vegyék fel.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/2003. (IV. 02.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozata meg:
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1.
2.
3.
4.
5.

Útkoncepció
Az önkormányzat 2003. Évi költségvetési helyzetének ismertetése
Közmunka pályázat benyújtása a BMTT-hez
Hısök úti iskola rekonstrukciója – BMTT-CÉDE pályázat benyújtása
Kérdések, interpellációk

Határidı: azonnal
Útkoncepció
Dr. Dávid Imre polgármester a napirendi pont elıtt elmondta, hogy a Szó-Beszéd címő helyi lapban
megjelent egy cikk, mely az útkoncepció elfogadásáról tájékoztatta az olvasókat, valótlan, mivel a
képviselı-testület még nem tárgyalta.
A város jelenlegi összes úthálózatát, a nagy beruházások befejezése után, gyakorlatilag szilárd
burkolatú, aszfaltréteggel ellátott úttá akarják átalakítani, mely kb. 1,8 milliárd Ft-ba kerül. A
lakossági kérelmeket a következı 4-5 évben igyekeznek megvalósítani, de ezekhez lakossági
hozzájárulásra is szükség lesz. Az idei évben a Belügyminisztérium a városok belsı úthálózatának
szilárd burkolattal történı megvalósítására ír ki pályázatot, de a következı évtıl az EU csatlakozás
után több pályázatot lehet benyújtani, természetesen nagyobb eséllyel. Várhatóan az idén ısszel
befejezıdik a szennyvízberuházás, a rákötések is befejezıdnek, utána az utak szilárd burkolattal
történı ellátása a fı feladata az önkormányzatnak.
Rövid bevezetı után felkérte Zsilák Zoltánt az útkoncepcióval kapcsolatos tájékoztatóra.
Zsilák Zoltán elmondta, hogy az önkormányzattól kapott megbízást arra, hogy készítse el a városi
úthálózat fejlesztési tervét a következı kb. 10 éves idıszakra, melynek célja a város belterületén az
összes út aszfaltburkolattal való ellátása. Feltérképezték a meglévı utak állományát, megállapították,
hogy az országos átlagnak megfelelı a jelenlegi kiépítés is, a szilárd burkolatú utak aránya. Sokfelé
tapasztalta, hogy vannak rosszabb helyzetben lévı önkormányzatok is. Mindazonáltal az a koncepció,
melyet az önkormányzat elhatározott, hogy az elkövetkezı 10 éves idıszakban 100%-os arányban
kiépíti a szilárd burkolatú utak arányát a városban, ez esetben a város országos szinten elıkelı helyet
foglal el. nem tud olyan településrıl, ahol így kitőzték volna célnak belátható idın belül a települési
utak szilárd burkolattal való ellátását. A jelenlegi utak egy része az állami közút kezelésébe tartozik,
más része önkormányzati kezelésbe tartozik. A fejlesztés tárgya csak az önkormányzati kezelésben
lévı utakra vonatkozik.
Az útkoncepció vonatkozásában felállítottak egy feltételrendszert, aminek a legfontosabb eleme az
volt, hogy hálózati szerepet, milyet tölt be az utca. Ha a hálózat és az eljutás szempontjából elınyös és
az eljutási lehetıségeket javítja, akkor elıtérbe került, ha nem fontos a forgalom lebonyolítása
szempontjából, akkor esetleg a második ütembe került az út megépítése. Másik szempont volt, hol
fejezıdnek be a csatornázási beruházások, mivel utat csak csatornázási munkák befejezése után lehet
építeni. További szempont volt, egy adott területen a szilárd burkolatú utak aránya 100%-os legyen, ha
már csak nagyon kevés hiányzik a megvalósításhoz. A kétszer 5 éves periódus kialakításánál
besorolták az utakat, melyek kerüljenek az elsı ütembe és melyek a második ütembe. A besorolások
alkalmával vannak olyan utcák melyeket csak egy forgalmi sávúra lehet kialakítani és vannak olyanok,
melyeket két forgalmi sávúra alakítanak ki.
Az elsı 5 éves ciklusba kerültek Endrıdön Kilián – Micsurin utca hiányzó részei, hogy körbe lehessen
járni. A Könyves Kálmán utca, hogy azon a részen legalább egy utca legyen kiépítve. A Juhász
Gyula utca végig, fontos szerepe, hogy a Selyem utcát ezáltal könnyebben meg lehet közelíteni. A
Szabó Ervin utca, a Szent Antal utca azon szakasza, mely járható. A Köztársaság út, a Zrínyi Ilona
utca, a Sugár út hiányzó része a Bartók Béla utcáig és a Bartók Béla utca végig, valamint a József
Attila utca hiányzó szakasza. Ezek az utcák kerülnének az elsı 5 éves ciklusba és az összes többi utca
a második megvalósítási szakaszba kerülne.
Ezeknek az utaknak az aszfalttal történı ellátása kb. 750 millió Ft-os nagyságrendő beruházás. A
kiépítések jellemzıen egy forgalmi sávosak, leginkább a település szerkezete miatt. Vannak olyan
szők utcák, ahol ha a 4 m-t leaszfaltoznák, nem maradna hely pl. a csapadékvíz elvezetınek. Fontos,
hogy az utak építése során megoldott legyen a csapadékvíz elvezetése is. Tudomása szerint Endrıdön
van kiépített gravitációs csapadékvíz elvezetı rendszer, nyílt árkos rendszer, amely mőködik is. Ezt
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mindenképpen karban kell tartani és mőködıképes állapotban kell megtartani. Régi rossz szokása a
lakosságnak, hogy a tetırıl a csapadékvizet szintén az árokba engedik, tehát nem csak az utakról
szivárog az árokba a víz.
Az útépítések során bizonyos forgalomszabályozást vezetnek be az újonnan épült utakon és a már
megépített utakon is, mivel nem út bír el kamionforgalmat. Az önkormányzat célja ezzel, hogy az utak
állapotát ezzel megvédje. A másik forgalomszabályozás, az egy forgalmi sávos utakon a
sebességkorlátozás bevezetése 30km/h sebességkorlátozó táblákkal. Azért szükséges, mert két
személyautó 4 m széles úton biztonságosan ki tudja egymást kerülni. A két sávos utak esetében
számolni kell azzal is, hogy két teherautó ha találkozik, javasolta, hogy elsısorban a lakóutcákban 30
km/h sebességkorlátozást vezessék be. A súlykorlátozást is jelzıtáblákkal fogják megoldani, aki ennek
ellenére illetéktelenül behajt, szabálysértési eljárást kezdeményezhetı ellene. A súlykorlátozó,
sebességkorlátozó és egyirányú közlekedési táblákat mindenképpen javasolja kihelyezni az utak
állapotának megvédése céljából.
A fekvı rendır kérdése többször felmerült, de nem javasolja, mert nagyon rombolja a gépkocsik
futómővét, ezen kívül sok plusz költséget von magával. A fekvırendır kihelyezése is több elıírást von
magával, pl. megvilágítottság.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd megadta a lehetıséget a kérdések,
interpellációk megtételére.
Hunya Lajos elmondta, hogy az elhangzottakat elfogadja, de két kérdése volna. Elsısorban mikor
várható a munkák kezdési ideje, másodsorban az ingatlanonkénti hozzájárulás mértéke mennyi volna.
Fekécs Gáspár felvetette, hogy ezelıtt 10 évvel építettek lakossági összefogással utat, amely
viszonylag jó minıségő út. Azóta tettek egy szándéknyilatkozatot az utca teljes létszámával, hogy
szívesen beszállnának az útépítésbe, kérdése az volna, hogy ez nem jelent elınyt, hogy hamarabb
legyen aszfaltburkolatú út abban az utcában.
Szurovecz Istvánné hozzászólásában elmondta, hogy bízik abban, hogy a szennyvízberuházás minél
hamarabb elkezdıdik és ezután az utat megcsinálják a Köztársaság utcában is. Kérdése lenne, hogy a
Zrínyi Ilona utca és a Köztársaság utcát összekötı Csurgó utcát lehetséges volna az elsı ütembe
besorolni, mert akkor ott ki lehetne alakítani egy körforgalmat.
Havelda Jánosné kérdése volt, hogy a Fı út azon összekötı szakaszai, ami összeköti a József Attila
utcát, a Bartók Béla utcát, a Juhász Gyula utcát és a Tamási Áron utcát, errıl nem volt említés, ezek
kimaradtak, vagy a kialakításuk a második szakaszban várható?
Tímár Sándor felvetette, hogy a Micsurin utcában a járdánál magasabb az út, véleménye szerint a
járdára is aszfaltréteget kellene tenni, hogy egy szintbe kerüljön, mert esızés idején a járdákon bokáig
ér a víz.
Gellai Józsefné kérdésében elhangzott, hogy a Könyves Kálmán utca egyirányú vagy kétirányú, ha
egyirányú melyik út volna a hozzátartozó forgalmi út a Mikes Kelemen vagy a Táncsics utca?
Császárné Gyuricza Éva képviselı felvetette, hogy a Dózsa György utca fele készen van, a Posta
felıli rész a Szent Antal utcáig hiányzik. Elég nagy forgalmi problémát okoz a posta elıtti parkolás.
Az egyik megoldás lehetne, ha a Dózsa György utca ezen szakaszát is megcsinálnák.
Ezenkívül a forgalmi renddel kapcsolatban felvetette, hogy az iskoláknál és a gyalogátkelıhelyeknél a
sárgavillogók kihelyezése még mindig nem történt meg.

Zsilák Zoltán az elhangzott felvetésekre elmondta, hogy a jelenlegi koncepció a meglévı utakat
meglévınek tekinti, de itt újak építésérıl van szó. A meglévı, leromlott állapotú utak egy külön
csoportot képeznek. A zúzott köves utak állapotát érdemes megvédeni, mert ha most kiépítik a szilárd
burkolatú utak arányát 100%-osra, lesznek olyan utcák, ahol szilárd burkolatú meglévı úttest van, de
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annyira leromlott az állapota, hogyha nem kap karbantartást, egy réteg aszfaltot, mire vége az
útkoncepciónak, azok az utak földes utakká válnak.
A Csurgó utca kiépítése, mivel ez az összekötı utca olyan rövid, hogy bármely ütembe be lehetne
építeni. Mivel a Zrínyi és a Köztársaság utca szők, ezért egyirányú párként szerepelnek az
ütemezésnél.
A következı felvetés, melyben a elhangzott, hogy a közút magasabb a járdaszintnél, ebben az esetben
az út szintjét kellene a járdaszinthez alakítani, mert fordított esetben az ingatlanokra fog a talajvíz és
az esıvíz is befolyni. Ha a járdák szintjét megemelik, bizonyos idı után a házak alatti talajvíz is
megemelkedik. Szakmai szempontból javasolja, hogy ahol magasak az utak, ne sajnálja a lakosság azt
a költséget, amennyiért elhordják a felesleges földet és az utat járdaszint magasra építik. Abban az
esetben ez elkerülhetı, ha 100%-os csapadékvíz elvezetı rendszer van kiépítve.
A Könyves Kálmán utca kiépítésével párja még nem épül ki, addig a 30 km/h sebességkorlátozó táblát
helyeznek ki és megengedik a két irányú forgalmat.
A Dózsa György utcában a posta elıtti parkoló kialakítása már többször felmerült, de csak annyi hely
lenne, hogy csak két parkolót tudnának kialakítani a Gyógyszertár elıtti díszkert helyén. A Dózsa
utca aszfaltozása után is csak egy forgalmi sávos lesz, mivel itt is szők utcáról van szó. Elıírás alapján
5-6 férıhelyes parkolót kellene ott kialakítani.
A gyalogátkelıhelyek kialakítása esetén legfontosabb feltétel, hogy a járdák oda vezessenek,
ezenkívül vannak súlyosabb feltételek, a megvilágításnak egy bizonyos szintet el kell érni. A
közvilágítást átalakítani úgy, hogy a zebra kellıen megvilágított legyen, sokba kerül.
A Fı úton lévı összekötı utak aszfalt réteggel történı ellátása az elsı ütembe nem fért bele. Végül is
ez az út lakóövezeti útnak számít, mivel párhuzamos a Fı úttal, ennek utána néznek.
Dr. Dávid Imre polgármester a további felvetésekre elmondta, hogy ebben az évben 30 millió Ft áll
rendelkezésre útépítésre, 15 millió Ft pedig út javításra. Ebbe nem tartozik bele a Selyem út folytatása
és az öregszılıi Iskola út. Ez a város jelenlegi útjainak a karbantartására szolgál. Pár hét múlva tudnak
csak biztosat mondani az utak építésének kezdési idejérıl, mert ha megjelenik a Belügyminisztérium
pályázati kiírása, akkor ezt az összeget saját erınek tekintik és ez megsokszorozódik. Attól is függ,
hogy a pályázatot mire írják ki, útbefejezésre vagy útépítésre. Ha teljesen új építésére szól, akkor lehet
kb. 75-80 millió Ft is amit útépítésre fordíthatnak. Ha útbefejezésre, akkor ezt az összeget úgy fogják
felhasználni, hogy az idei évben nyáron lehoznak kohósalakot, megcsináltatják az úttükröt, ezt
belehengerelik és a jövı évben kapnak aszfaltréteget. Várhatóan az áprilisi vagy a májusi bizottsági
üléseken ez eldıl. A hozzájárulás mértéke 20%.
Beérkezett szándéknyilatkozat van négy út vonatkozásában a Rózsahegyi utca, Alkotmány utca,
Népliget utca és a Juhász Gyula utca. Ahol a szándéknyilatkozat meg van, ott igyekeznek az
útkoncepcióban szerepeltetni az utcát. Ahol a szennyvízberuházás befejezıdött, ott az utcákban
igyekeznek minél elıbb, várhatóan a jövı évben, aszfalt utat csinálni és természetesen a benyújtott
szándéknyilatkozatokat is figyelembe veszik.
Tímárné Kozma Ágnes képviselı felvetette, hogy a zebráknál a megvilágítást javítani kellene, a
mozgáskorlátozottak és a babakocsis kismamák részére akadálymentesíteni kellene az átkelıket. A
parkolóknál a mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolók felfestése hiányzik.
Zsilák Zoltán válaszában elmondta, hogy csak abban a formában lehet gyalogos átkelıhelyet
létesíteni, ahogy már említette az elızıekben. A kiemelt szegély lesüllyesztését teljesen nem tartja
célszerőnek, de 1 m-es szélességben ez megoldható.
Parkolók létesítésénél nagyobb volumenben egy parkoló minden esetben a mozgássérültek részére,
ami nagyobb mérető parkoló, mint egyéb gépkocsi parkoló és általában a legrövidebb úton
megközelíthetı.
Tóth Máténé felvetette, hogy az utcai vízelvezetı árkok rendben tartása kinek a kötelessége, a
lakosságé vagy az önkormányzaté. Az Apponyi utca felıl minden víz oda folyik a Deák utcába.
Nagyobb esızés alkalmával az árokból kifolyik a víz.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, hogy két irányban lehet válaszolni erre a kérdésre,
egyrészt az árkok tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége. A közterület felügyelı és
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a mezıırök belvizes idıszakban járják is körbe a várost és az ingatlantulajdonosokat felszólítják az
árkok takarítására. A másik része a kérdésnek, hogy a lefolyást biztosítani kell ez az önkormányzat
kötelezettsége. Ez gyakorlatilag a város területén zökkenımentesen folyik. A Deák utcán a közterület
felügyelı a holnapi napon kimegy és felméri a helyzetet.
Az önkormányzat 2003. Évi költségvetési helyzetének ismertetése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a város költségvetése 4.690 millió Ft.
Várhatóan az összes hiány, ha minden beruházás befejezıdne, akkor 59.000.403 Ft volna, véleménye
szerint ilyen magas összegő költségvetés mellett ez a hiány kezelhetı. Remélhetıleg nagyobb
hitelfelvétel nélkül megvalósíthatók a nagyobb beruházások. Lesznek fizetésképtelen, likvid
idıszakok, mivel bizonyos számlákat a városnak egy összegben ki kell fizetnie és a támogatásokat
ezek után tudjuk igénybe venni. Az intézmények és a város mőködési kiadása 1.780 millió Ft, felújítás
62 millió Ft, ebbıl legfontosabb az endrıdi Közösségi Ház felújítása, ami 10 millió Ft. Járdaépítésre
szeretnének fordítani kb. 10 millió Ft-ot. Az aszfaltnélküli utakra terveznek 15 millió Ft-ot, a ligetek
felújítására 5 millió Ft-ot terveznek. A Zeneiskola homlokzatát szeretnék felújítani 6 millió Ft-tal. A
holtágaknál fel kell újítani a szivattyúkat kb. 3,2 millió Ft. A fejlesztések össz költsége 2,7 milliárd Ft,
ebbıl a szennyvíz II-III. ütem befejezı része és a IV. ütem 1.013 millió Ft. Ezzel együtt várhatóan a
város belterületén október végére teljesen elkészül a szennyvízberuházás. Még 76-80 millió Ft
pályázati pénzt próbálnak pályázat útján nyerni, részben a megyétıl, részben a Vízügyi Alaptól.
A hulladéklerakót szeretnék befejezni 603 millió Ft az idei költsége, ezzel a telep elkészül, meg lesz
egy bizonyos technológia, de további technológiát szállítókocsikat, konténereket kellene még
vásárolni. Erre csak 19 millió Ft saját erıvel rendelkezik a város.
Az idei évben 583 millió Ft van a Liget fürdıre, várhatóan az átadás szeptember második felében lesz.
A belsı úthálózat kiépítésére 30 millió Ft van, a Selyem útra szintén 30 millió Ft-ot terveztek, jövıre
tervezik végig az Ipartelepig megcsinálni az utat.
Az Iskola utca építésére 53 millió Ft van, ennek nagy része EU-s pénz, az utolsó információ alapján a
pályázatot befogadták. Bízik abban, hogy meg tudják valósítani ezt a beruházást is.
Kis Bálint Általános Iskolát szeretnék felújítani, a Hısök úti épület egy részét életveszélyes épületté
nyilvánították, erre több oldalra benyújtottunk pályázatot, részben hitelbıl lehetne megoldani a
felújítást. Négy tanteremmel bıvítenék az iskola épületét, a Hısök úton volna az alsó tagozat, a
Fıúton új tornatermet terveztek, mely kb. 120 millió Ft-ba kerül. A Sallai úti és a Jókai úti iskolai
épületek megszőnnének.
A Mirhóháti úton az Endrıdi úthoz hasonló további szociális bérlakásokat terveznek építeni, részben
megvan a saját erı. A tervezett beruházás 150 millió Ft.
Új termál kutat kell fúrni a fürdıhöz, aminek az össz költsége kb. 20 millió Ft, ebbıl saját erı 14
millió Ft, a maradék összeget pályázati úton próbálják pótolni.
Az idei évben kevesebb jut az utakra, de a nagy beruházások befejezése után a jövı évtıl nagyobb
erıvel kezdik az javítást, új utak építését.
Gellai László felvetette, hogy a Csókási zug és a Nagy ABC közötti gyalogos járda mellé korlátot
kellene építeni teljesen keresztül legalább egy oldalra, mert télen nagyon csúszós az út és több baleset
történt már.
A Csókási zugi holtág szippantása esetén a környezı részeken kellemetlen a szag és a szúnyogok is
zavarják az ottani lakosokat, miért kell kiszippantani ezt a holtágat.
Szabó Ince kérdésében elhangzott, hogy a szennyvízberuházás befejezésérıl külön értesítést kapnak a
lakosok?
Iványi Imre felvetette, hogy a Ridegvároson gyakran elıfordul, hogy szemétlerakónak használnak bizonyos
területeket, jó lenne táblát kirakni, hogy ne hordják ki a szemetet.
Csányi István a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság elnöke a holtágak szippantásával
kapcsolatban elmondta, hogy a holtágakat minden évben le kell szívni, probléma az, hogy ezeket a
holtágakat nem lehet frissíteni. Minden évben csak a minimális szintet szívatják le, amit nem kell
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pótolni. Jó az volna, ha az egészet át lehetne öblíteni, de nem megoldható. Üzemelési szabályzat írja
elı, hogy bizonyos vízszint tartása fölött kötelezı a vízszint csökkentése.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a szennyvíz kivitelezéssel kapcsolatban elmondta, hogy társulás fogja össze
a beruházást. A gerincvezetékek építésénél a társulás minden esetben megfelelı idıben jelzi a
kivitelezési munkák megkezdését, a lakossági bekötéseket. A lakossági rákötés akkor indulhat, amikor
a vezetékrendszer mőszaki átadás-átvétele megtörtént.
Kovács Mihály a témával kapcsolatban elmondta, hogy a lakosok mindenképpen észreveszik, mert
tájékoztatják a helyi újságon keresztül ıket. Elıtte két nappal bejárják az érintett területet, utcát az
esetleges út helyreállítási munkákkal járó késıbbi problémák elkerülése végett. Elıször a szennyvíz
rákötési beállások kezdıdnek el, de várhatóan a második félévben várható a rákötés is ezen a részen. A
házi bekötés egyéni értesítés alapján történik.
Fábián Lajos a szemétlerakással kapcsolatban elmondta, hogy a kirakott szemetet elviszi a
szemétszállító autó hetente. Ha tudják bizonyítani, hogy ki rakja ki a szemetet, kérné jelezni az
önkormányzat felé, mert eljárást indítanak ellene.
Lomtalanítás kezdıdik a város területén április 14-tıl, azon a héten folyamatosan, elıször az endrıdi
településen, a hét második felében a gyomai településrészen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, hogy ez egy általános probléma, az illegális szemételhelyezést
nem tudják felderíteni, több oldalú hatósági intézkedés született benne. A közterület felügyelı
fokozottan ellenırzi, a város területe a mezıırök között felosztásra került és a polgárırséget is
bevonták ebbe a kérdésbe. Próbálják felderíteni, hogy kik az illegális szemét elhelyezık. Valóban a
szemétszállítás a város egész területét lefedi, ennek ellenére bizonyos helyeken nagy mennyiségő
szemét jelenik meg. A szabálysértési hatóság az ilyen jellegő feljelentéseket kiemelten kezeli.
Dr. Dávid Imre polgármester kérné a lakosság segítségét az illegális szemét elhelyezık személyének
felderítésében és ennek a további megszüntetését. A jövı évben 15 szigetet szeretne a város kialakítani
szelektív hulladékgyőjtıként. Elhangzott, hogy zsákos szemételhordás esetében bevezetik a szemetes
zsákok árusítását, melyet a Gyomaszolgnál lehet megvásárolni és csak az ilyen jellegő zsákos szemetet
viszi el a Gyomaszolg.
Szurovecz Istvánné felvetette, hogy többen lennének jelen, ha lettek volna plakátok kirakva, a hangos
hirdetést sem hallották. Kérdése volna, hogy pitbull vagy ilyen jellegő kutya tartható e a városban? A
Köztársaság utcában megtörtént, hogy több kutyát megmart ez a bizonyos kutya, melyeket el kellett
altatni. Az ott lakók félnek, hogy az embereket megmarhatja ez az állat.
Szándéknyilatkozat kell, vagy fontos hogy legyen az utcák részérıl a kövesút építéséhez?
Dr. Csorba Csaba jegyzı a hirdetést illetıen elmondta, hogy ugyanolyan módon történt a
közmeghallgatás plakátolása, hirdetése, mint a képviselı-testületi ülések alkalmával. Plakátok
ugyanannyi számban készültek, ugyanazokra a helyekre lettek kihelyezve és a hangos hirdetés is
megtörtént ezzel kapcsolatban.
A város területén pitbullt nem lehet tartani, kérné pontosan megjelölni, hogy a Köztársaság utca
melyik ingatlanán található a kutya. Veszélyes ebek tartására külön szabály vonatkozik. A fajtáját az
állatorvos fogja eldönteni, állatorvosi szakvélemény alapján lehet, meghatározott szabályok
betartásával tartani. Ha állatot vagy embert mar meg, abban az esetben az állat elaltatásáról kell
rendelkezni.
Dr. Dávid Imre polgármester a szándéknyilatkozatokat illetıen elmondta, hogy minden utcában kell
szándéknyilatkozat az utcáktól az utak építésére.
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Közmunka pályázat benyújtása a BMTT-hez
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium és a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati felhívást tett közzé a hátrányos
helyzető, tartós munkanélküli, elsısorban cigány származású lakosság foglalkoztatását szolgáló
közmunkaprogramok megvalósítására. A közmunkaprogram során legalább 20 fı, jogi személyiséggel
rendelkezı önkormányzati társulás legalább 30 fı statisztikai állományi létszámú munkanélküli
többletfoglalkoztatását kell, hogy vállalja a közmunkaprogram folyamán.
A képviselık részérıl kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, azt 15 igen
szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/2003. (IV. 02.) KT sz. határozata
Gyomaenrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz hátrányos helyzető, tartós munkanélküliek közmunkaprogram keretében történı
foglalkoztatása érdekében.
BMTT-tıl igényelt támogatás:
Saját erı:
A program tervezett összköltsége:

10.200 E Ft
132 E Ft.
10.332 E Ft

A pályázat benyújtásához Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 132 E Ft saját erıt biztosít
a 2003. évi költségvetési rendeletének tartalék keretébıl.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a
pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:

a pályázat benyújtására:
2003. április 15.
A pályázat eredményének jelentésére: 2003. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

Hısök úti iskola rekonstrukciója- BMTT-CÉDE pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács pályázatot hirdetett a megye számára biztosított keretösszeg terhére céljellegő decentralizált
támogatás elnyerésére. A pályázat célja a helyi önkormányzatok felhalmozási kiadásai körébe tartozó,
költségvetési rendeletében szereplı beruházási, vagy felújítási feladatok támogatása. A pályázati
felhívás alapján lehetıség van pályázni a Kis Bálint Általános Iskola Hısök út 45. sz. alatti
fıépületének rekonstrukciós és bıvítési munkálatainak elvégzésére.
A képviselık részérıl kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, azt 15 igen
szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/2003. (IV. 02.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács céljellegő decentralizált támogatási keretére a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda Hısök út 45. sz. alatti fıépületének rekonstrukciójának és bıvítésének
megvalósítása érdekében.
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A beruházás tervezett forrásösszetétele:
„Beruházás a 21. századi iskolába” kedvezményes hitel program- hitel (73 %): 88.000 e Ft
Saját erı (10 %):
12.000 e Ft
BMTT CÉDE igényelt támogatás 17 %:
20.000 e Ft
A beruházás bruttó összköltsége:
120.000 e Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 12.000 Ft önerıt
a 6/2003. (II.28.) KT. sz. rendeletében biztosítja (Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
2003. évi költségvetési rendelete, 12. melléklet szerint).
A Kis Bálint Iskola beruházás Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2003. évi
költségvetési rendeletében a felhalmozási kiadások között jóváhagyott elıirányzattal
rendelkezik (6/2003. (II.28.) KT. sz. rendelet 4. sz. melléklet).
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidı a pályázat benyújtására: 2003. április 18.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács 2003. évi Céljellegő Decentralizált támogatási keretére, a
gyomaendrıdi Liget Gyógyfürdı és Kemping új, 1150 méteres hévízkútjának
megvalósítása érdekében. Önkormányzatunk a saját forrást 2003. évi költségvetésébıl
(6/2003. (II.28.) KT számú rendelet) biztosítja.
Fenti számú rendeletében felhalmozási kiadások között jóváhagyott elıirányzattal
rendelkezik a megvalósításra kerülı beruházás.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı -testülete a megvalósuló létesítményt
az átadást követıen át kívánja adni a fürdı üzemeltetésére 2003. évben létrehozandó 100%-os önkormányzati tulajdonban maradó - gazdasági társaságnak üzemeltetés céljából.
A beruházás összköltsége (nettó):
Saját erı (46%):
Igényelt támogatás (54%):

37.040.000
17.040.000
20.000.000

Ft
Ft
Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat benyújtására,
és a szükséges intézkedések megtételére, valamint utasítja Dr. Csorba Csaba jegyzıt a
pályázattal kapcsolatosan a 2003. évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésére.
Határidı a pályázat benyújtására: 2003. április 18.
a költségvetés módosításra: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte 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

Katona Lajos
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı
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