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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
318/2004. (XI. 17.) KT sz. határozata

373

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A település hulladékgazdálkodási tervének ismertetése
2. A térségben folyó olajkutatási munkák és az ezzel összefüggı kártalanítás ismertetése
3. Tájékoztatás Gyomaendrıd Településrendezési Tervei, Helyi Építési Szabályzatának
módosításáról
4. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetérıl
5. Bejelentések
Határidı:

azonnal

1. napirendi pont
A település hulladékgazdálkodási tervének ismertetése
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Id. Mochnács Pál urat, a Békés Mérnök Kft.
ügyvezetıjét, valamint Cserei Pál urat, a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.
ügyvezetıjét. Ezt követıen felkérte Id. Mochnács Pál ügyvezetıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Id. Mochnács Pál ügyvezetı miután köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, rövid
tájékoztatást kívánt adni a hulladékgazdálkodási terv elkészítésérıl, annak körülményeirıl, továbbá az
eddig elvégzett munkákról:
Véleménye szerint Gyomaendrıd Város a hulladékgazdálkodás terén szép eredményeket ért el.
Visszaemlékezvén 1998-ra, amikor a szelektív hulladékgyőjtésrıl és a regionális hulladékkezelı mő
megépítésérıl döntött a Képviselı-testület, egy hosszú folyamat indult el ezen a területen. Maga a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényi szabályozás a 2000. évi 43. tv. lépett hatályba, melyet az
Országgyőlés 2000. május 23-án fogadott el. E törvényben sok olyan dolgot írtak elı az érintett
önkormányzatoknak, amelyek alapvetıen meghatározzák a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatokat. A törvényt követıen az Országgyőlés elfogadta az országos hulladékgazdálkodási tervet
2002. november 26-án és a hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelıen egy hierarchikus rendszer
épült fel. Ezt követıen elkészültek a térségi-, regionális hulladékgazdálkodási tervek. A törvénynek
megfelelıen a hatálybalépést követıen 270 napon belül el kellett készítenie az érintett
önkormányzatoknak a helyi hulladékgazdálkodási tervet. A regionális hulladékgazdálkodási tervet egy
KVVM rendelet léptette hatályba.
A Békés Mérnök Kft. megbízást kapott Gyomaendrıd város hulladékgazdálkodási tervének
elkészítésére, melyet a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft.-vel közösen végeztek el.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos célok csoportosítása: a hulladékképzıdés megelızése, valamint
a keletkezett hulladékok forrásának csökkentése.
A hulladékképzıdés megelızése tekintetében nagyon sok kívánnivaló van még hátra, mely a
gyártóknak, szállítóknak is problémát jelent. Meglátása, hogy a termékdíj ilyen irányú bevezetése sem
lesz végleges megoldás. További feladat a hasznosítható összetevıknek a hulladékból való kinyerése
és minél szélesebb körő hasznosítása, úgy, mint pl. üveg, papír, mőanyagok, vas és egyéb hulladékok.
Ha a hasznosítható hulladékokat sikerült minél nagyobb számban kinyerni, azt követıen a maradék
hulladékok környezetkímélı ártalmatlanítása következik, melyek elsısorban hulladéklerakó telepeken
történik, legkorszerőbb módja a hulladékégetık létesítése lenne.
Gyomaendrıd város a térséggel közösen egy korszerő hulladékkezelı mővet valósított meg.
A tervezés menetérıl kívánta tájékoztatni az érdeklıdıket, mely szerint a tervkészítés és a tervezés is
két fázisra osztódott. Egyrészt egy helyzetelemzés kapcsán szerették volna látni, hogy
Gyomaendrıdön a különbözı hulladékok fajtája, összetétele, mennyisége szempontjából milyen kép
alakult ki. Majd pedig a hulladékgazdálkodási célok kitőzésével a tervezési idıszakra, mely 4 évet
jelent, szerették volna azokat a legfontosabb feladatokat meghatározni, melyek a megkezdett
beruházáshoz szorosan kapcsolódnak.
A munkát 2004. március 14-én kezdték el, a vonatkozó rendelet követelményeinek megfelelıen.
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Adatlapokat állítottak össze és megküldték mintegy 590 érdekelt szervezet, személy felé –
Gyomaendrıd Város vonatkozásában – a városüzemeltetési osztály segítségével. A beérkezett
adatalapokon próbáltak információt győjteni arról, hogy a hulladék összetétele hogyan alakul.
A kiértesítettek kb. 45-50 %-ától érkezett visszajelzés. Külön megköszönte a Gyomaszolg Ipari Park
Kft.-nek a hozzáállását e tekintetben.
Elkészült a gyomaendrıdi regionális hulladéklerakó, a szelektív hulladékgyőjtés feltételeit sikerült
megteremteni, szállító- és ürítı jármővek megvásárlására került sor és a szükséges edényzetek is
beszerzésre kerültek.
A négy évre szóló feladatok között, a beruházások befejezése tekintetében, mint az 1998-as lakossági
fórum egyik leglényegesebb eleme az a tudatformálás, amit a lakosság körében továbbra is meg kell
tenni, nevezetesen az, hogy a hulladékot győjteni kell, nem illegálisan kell elhelyezni, hanem
szelektíven kell győjteni, és ezeket a szelektíven győjtött hulladékokat lehetıleg a hasznosításra
alkalmas helyekre beszállítani. Vannak a háztartásokban olyan hulladékok is, melyek tovább nem
hasznosíthatók, ezek veszélyes hulladékot jelentenek, ezeknek a győjtését is meg kell szervezni, és az
Ipari Park területén létesült győjtıbe beszállítani, ahonnan további elszállításra kerülnek.
Meglátása szerint vázolni szükséges azokat a feladatokat, melyek a regionális hulladékkezelı mő
megközelítését jelenti, nevezetesen a déli irányból történı települések szállítási távolságait figyelembe
véve egy bekötıút építését, mely a jövıt illetıen azt célozná meg, hogy ne a városon keresztül történı
szállítással kerüljenek a hulladékok a hulladékkezelı mőbe.
Ilyen további feladatnak számít a hulladékgyőjtı szigetek kiépítése is, amelyek 15 helyen kerülnének
felállításra. Négy komponensre vonatkozóan kell a hulladékokat ezekben a hulladékgyőjtıkben
elhelyezni. Az üzemeltetı heti rendszerességgel ezeket kiszállítja a regionális hulladéklerakóban, ahol
további deponálásra, illetve hasznosításra kerülnek.
Nagyon nagy feladatnak számít az elızı években kialakult, un. „szeméttelep” rekultivációjának
elvégzése, mely jelentıs anyagi terhet jelent az önkormányzat részére.
Bízva a pályázati lehetıségekben a négy éves ciklus utolsó idıszakára tervezték a már fent is említett
feladatok megvalósítását.
A tervkészítés során a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elé két alkalommal került az
írásos anyag további megvitatás végett.
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a város
települési hulladékgazdálkodási terve az Interneten megtalálható, továbbá a Városüzemeltetési
Osztályon is megtekinthetı.
Kérte a megjelent gyomaendrıdi lakosokat, hogy amennyiben a fent elhangzottakkal kapcsolatban
kérdésük, észrevételük van, úgy azt tegyék meg.
Kovács Gábor gyomaendrıdi lakos kérdése a településen kívülrıl érkezı hulladékoknak a szállítási
útvonalára irányult, továbbá, hogy az a gyakorlatban is úgy fog-e mőködni?
Hangya Lajosné bizottsági elnök a fent elhangzottakra reagálva kívánta elmondani, hogy a ciklus
végén kerülne sor a hunyai elkerülı út megépítésére. Gondolja, hogy az útépítés pályázatfüggı dolog.
Véleménye szerint nagyon jó volna, ha ez minél hamarabb megvalósulhatna, mivel a város egy részén
kénytelenek átszállítani a bejövı hulladékot. Sajnos azok az utak, melyeket az önkormányzat, valamint
a KPM felújított, idı elıtt tönkremennek a nagy terhet szállító gépjármővek alatt.
Dr. Dávid Imre polgármester a lakossági kérdésre válaszolva el kívánta mondani, hogyha elindul a
térségbıl a kommunális hulladék szállítása, akkor a KPM utakon fog történni, nevezetesen Fı út –
Bajcsy-Zsilinszky út – Lévai út – Katona József útvonalon. Mielıbb szeretnék a pályázatot benyújtani
a hunyai elkerülı utat illetıen.
Összességében is nagy problémát jelent a városon áthaladó kamionforgalom fıként a fı utakon. A Fı
út mellett lakók jogosan panaszkodnak. Elviekben az elkerülı út terve döntést megalapozó
tanulmányterv alapján elkészült, de hogy erre mikor lesz meg az anyagi forrás, sajnos nem tudjuk.
Kb.: 300-400 M Ft-ba kerülne az elkerülı út elkészítése.
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Amennyiben ezt nem sikerül kiépíteni, másik megoldásként jöhet számításba, hogy Öregszılı felıl
szállítanák be a térségi hulladékot, mely lényegesen kevesebbe kerülne, mint a hunyai elkerülı út.

2. napirendi pont
A térségben folyó olajkutatási munkák és az ezzel összefüggı kártalanítás ismertetése
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a napirendi pont elıadóját Ernyei Ibolyát, aki a
Magyar Horizont Energia Kft. ügyvezetı igazgatója, valamint Olajos István urat, mint fı kárszakértıt.
Mivel problémák merültek fel a munkálatok végzését illetıen, ezért a Kft. fontosnak tartotta a
lakosság részére történı tájékoztatást. Egyenlıre, csak a Körösön túl folynak komoly kutatások.
Ernyei Ibolya a Magyar Horizont Energia Kft. ügyvezetı igazgatója tisztelettel köszöntötte a
Képviselı-testület tagjait, és a megjelent érdeklıdı gyomaendrıdi lakosokat. Továbbá megköszönte a
lehetıséget, hogy a Kft. jelen fórumon bemutatkozhat.
A Magyar Horizont Energia Kft. kb. hat évvel ezelıtt alakult, egy kutató és remélhetıleg a jövıben
termelı olajvállalat. Vállalatuk eddig kb. 10 millió dollárt invesztált be és a következı két évben kb.
30-40 millió dolláros befektetést végeznek Magyarországon. A vállalatnak vannak kutatási területei
Dél-Zalában, Túrkevén és Lökösházán. A zalai mezıkön lefúrtak egy olajkutat és Lökösházán már két
évvel ezelıtt csináltak 2D-s szeizmikát, a túrkevei térségben pedig most csinálnak 3 D-s szeizmikát,
mely Gyomaendrıd települést is érinti. Tisztában vannak azzal, hogy a kutatási munkálatok az agrár
gazdálkodással foglalkozóknak problémát jelentenek, de ezúton szeretné kérni a lakosságot az
együttmőködésre. Lehetıségeikhez mérten próbálják rövid idı alatt elvégezni a méréseket. Kérné a
lakosságot, hogy a mezıkön lefektetett kábeleket ne vágják el, ne vigyék el, hiszen ez a Kft. részére
komoly anyagi megterhelést jelent. Amennyiben a lakosság részérıl igény van rá, munkatársa dr.
Rumper János úr, aki geofizikus, tájékoztatást nyújt a 3 D-s szeizmikát illetıen, hogy annak mőszaki
oldala min alapszik, és hogyan végzik a kutatásokat. Másik munkatársa Olajos István úr, aki
agrármérnök, ı végzi a lakosságot érintı kártalanítást. Egy lengyel kutató vállalat, nevezetesen Krakkó
Geofizikai Vállalat végzi a méréseket.
Ezt követıen átadta a szót Olajos István úrnak, és kérte, hogy tájékoztassa a lakosságot a kártalanítás
menetérıl, lehetıségeirıl.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a közmeghallgatáson való megjelenést és tájékoztatást Id.
Mochnács Pál úrnak, a Békés Mérnök Kft. ügyvezetıjének, valamint Cserei Pál úrnak a Békés Megyei
Környezet- és Természetvédelmi Kft ügyvezetıjének, akik ezt követıen távoztak az ülésrıl.
Olajos István kárszakértı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a kutatás csak mezıgazdasági,
illetve erdıgazdasági területeken folyhat. A kutatás lényege, hogy kijelölnek 300 méteres közökben
több km-es nyomvonalakat, azokon fognak a vibrátorok végigmenni, és un. vibropontokon leteszik a
gépeket, ahol jelgerjesztést csinálnak. Ezeket a jeleket fogják fel a geofonok, melyekkel egy óriási
terület be van hálózva, kábelezve. Mire Gyomaendrıdre érnek talán nem fogják annyira zavarni a
mezıgazdasági munkálatokat. Dévaványa térségében ebbıl adódóan sok problémájuk volt, mivel a
kukorica betakarítás, talaj elıkészítés, vetés idıszakában kezdıdtek a mérési munkálatok. Véleménye
szerint településünkön a taposási károkon kívül nem végeznek jelentısebb károkat. Bárhol járnak,
bárkinek kárt okoznak, azt a bányatörvény értelmében meg kell téríteniük, és annyi kárt kell fizetniük,
amennyi a tulajdonost megilleti.
A kártalanítás menete: minden földtulajdonost kiértesítettek, így mindenki tudja, hogy a térségben
dolgoznak. Fenti levélben kérték a tulajdonosokat, hogy amennyiben nem ık a földhasználók, úgy a
bérlıket értesítsék a kutatási munkálatokról. A Kft.-nek van egy kárpótlási csapata, akik jelenleg
Dévaványán székelnek, ha Gyomaendrıdön végeznek munkálatokat, akkor helyben, lehetıség szerint
a falugazdász irodahelységében kérnének székhelyet biztosítani, ahol a hét bizonyos napjain tudják
majd fogadni az érintetteket, ahol bejelentést tehetnek. Itt a kárbecslıkkel egyeztetik a károkat,
kimennek a helyszínre, közösen felmérik a kárt, és felvesznek egy kártalanítási jegyzıkönyvet, melyet
mindketten aláírnak. Ezt a kártalanítási összeget számszakilag, és szakmailag is felülvizsgálja, és ha
mindent rendben talált, azonnal továbbítja a központ felé.
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A jóváhagyástól számított 30 napon belül mindenki megkapja a kártalanítás összegét. Okozhatnak
zöldnövényzetben kárt, valamint talajszerkezetben. Teljes kártalanítást fizetnek, tehát ha végigmennek
egy sávon, azt úgy tekintik, mintha ott teljes egészében megtermett volna az a mennyiség, amit
kitapostak, és azt már most kifizetik, azzal nem várnak. Ha bármilyen vita van a kárbecslı és a
károsult között, akkor személy szerint neki jelzik azt, próbálják korrektül, humánusan megegyezni (İ maga igazságügyi szakértı is egyben). A rekultiváció mértéke mindig attól függ, hogy mennyire
csapadékos idıben végzik a kutatási munkálatokat. Talán szerencsésnek mondható, hogyha nagyot
fagy, akkor lényegesen kevesebb kárt okoznának. Mindenféle kárpótlási esetre van kárpótlási
szisztémájuk, (mire mennyit lehet fizetni). Utólagosan is elfogadnak kárigény bejelentést, de csak
addig, amíg le tudják ellenırizni. Ha pl. jövı július után keresi meg valaki azzal, hogy a búzájában
kárt okoztak, amit már learatott, már nem tudnak a kártalanítás lehetıségével élni.
Dr. Dávid Imre polgármester bemutatta Olajos István úrnak a közmeghallgatáson megjelent Várfi
András falugazdász urat, és kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot egymással.
Katona Lajos alpolgármester kérdése Olajos úr felé, hogy maga a kár felmérése hogyan zajlik, mivel
személy szerint ı is érintett. Közösen végig kell menni minden egyes területen, vagy térképen is
beazonosíthatják a nyomvonalat?
Olajos István kárszakértı a kérdésre válaszolva elmondta az eddigi gyakorlatot, mely szerint minden
nap járja a határt. Többnyire tudják, hogy melyik nyomvonal milyen kárt okoz, milyen az idıjárás,
mindez rögzítve van. Ha bemegy az érintett gazda a kárszakértıhöz, és ott elfogadja az általa közölt
nyomvonal szélességét, akkor nem szükséges a helyszíni szemle, mivel a hosszakat a megvalósulásiés elvi térképekrıl le tudják olvasni. Ha vita merül fel, csak abban az esetben szükséges a bejárás.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Magyar Horizont Energia Kft. tagjainak a tájékoztatást,
akik ezt követıen távoztak a közmeghallgatásról.

3. napirendi pont
Tájékoztatás Gyomaendrıd Város Településrendezési Tervei, Helyi Építési Szabályzatának
módosításáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Liszkainé Nagy Mária építéshatósági ügyintézıt, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Liszkainé Nagy Mária építéshatósági ügyintézı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az 1997. évi új építési törvény alapján 2002-ben elkészítette
Gyomaendrıd Város Településrendezési Tervét és Helyi Építési Szabályzatát. Ebben az évben az
endrıdi településrész déli részén lévı területen a Szabadság út végén a töltéssel határos
ingatlantulajdonosok megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy arra a területre vonatkozóan
módosítsa a Településrendezési Tervét. Mivel ez a terület a jelenleg érvényes Településrendezési Terv
szerint erdıterület, ahol nem lehet építeni, csak fásítás engedélyezhetı. Az önkormányzat májusi
testületi ülésén határozattal egyetértett a kéréssel és elindítottuk a Településrendezési Terv módosítási
eljárását. Államigazgatási szerveket megkerestünk, véleményt kérünk tılük. Az eljárás a vége felé jár,
jelentıs kifogást senki nem tett ez ellen. Az önkormányzat, ha tartani szeretné az eredeti rendezési
tervét, tehát erdıt szeretne, az azzal jár, hogy vagy megvásárolja a területet az érintett
ingatlantulajdonostól, vagy kisajátítja. Erre az önkormányzat szándékot nem tett, így a szomszédos
környezı tömbbel azonos terület besorolását határozta el. A környezı terület gazdasági övezet, és
egyedül a fent említett sáv került erdı területként megjelölésre a rendezési tervben. Ezek után ez a
terület szintén gazdasági terület lesz, ahol nem jelentıs zavarású gazdasági tevékenységet lehet
végezni, a tulajdonosnak gazdasági épületet, lakóépületet, egyéb iroda- és igazgatási épületet,
sportlétesítményt lehet építenie.
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A területre fásítási kötelezettséget ír majd elı a rendezési terv módosítása, melyet a Környezetvédelmi
Felügyelıség, illetve a Dél-alföldi Fıépítészeti Iroda is javasolt. Tulajdonképpen errıl szólt a
rendezési terv módosítása. Más területet nem érint a módosítás, csak kb. négy helyrajzi számon lévı
területet, mely összességében 1 hektár.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel a megjelentek részérıl a fent elhangzottakkal kapcsolatban
semmilyen kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a hivatal ügyintézıjének a részletes
tájékoztatást.

4. napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester a megjelentek tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd
város az utóbbi idıszakban rendkívül sok fejlesztést hajtott végre, gondol itt a jó minıségő ivóvízre,
az Ipari Parkra, az aszfaltozott-, felújított-, és új kövesutak építésére. Valóban igaz, hogy ez
messzemenıkig nem elég, ennek többszörösére lenne szükség.
Megérkezett a közmeghallgatásra Domokos László Országgyőlési Képviselı úr, akit polgármester úr
tisztelettel köszöntött.
6-8 évvel ezelıtt a szilárd burkolatú utak száma a város belterületén nem érte el az 50 %-ot, ha ez a
20 db utca befejezıdik, akkor több mint 80 %-os lesz az arány. A most elindított 20 útalap mellett még
kb. 23 útalapot kellene elkészíteni és jövıre aszfaltozni. Azoknak az utcáknak a száma kb. 17 db,
melyeket fontos volna leaszfaltozni, hogy a minısége megfelelı legyen. A város tisztaságán is
érzékelhetı összességében az utak rendbetétele, azoknak a száma. Megérti mindazon személyeket,
akik követelik a szilárd burkolatú utak létrehozását.
A város gazdasági helyzetérıl el kívánta mondani, hogy sem részesedésünk, sem a város
kölcsönállománya, sem tartozása az elmúlt, illetve ez évben lényegében nem változott. Számottevı
hitele a városnak nincs, számottevı kint lévı részesedése cégeknél nincs – van a Liget Fürdı Kft.-nél
és a Gyomaszolg Kft.-nél vagyona, melyek 100 %-ig városi tulajdont képeznek.
Az alábbi felújításokat végezték el 2004-ben: Városi Képtár tetıfelújítása, Tájház felújítása,
Munkaügyi Központ Kirendeltség tetıfelújítása, Polgárvédelmi Iroda felújítása, Bölcsıde épület
felújítása vis maior támogatásból, továbbá 16 db belterületi lakóút felújítása. A Kossuth úti Óvoda, az
Endrıdi Közösségi Ház, vagy a Zeneiskola egyik épületszárnya mielıbbi felújításra szorulna.
A fejlesztések összegét 1,1 Mrd Ft-ra tervezték a 2004-es évet illetıen. Ebbıl 831 M Ft-ot használtak
fel, mely kb. 73 %-ot jelent.
Kisebb beruházásoknak tekinthetık: a SAPARD pályázatból megvalósuló mikrohullámú adatátviteli
hálózat kiépítése, a DARFT térség- és település felzárkóztatási célelıirányzatból megvalósult távolsági
gerinckapcsolat, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával komplex pénzügyi
rendszer bevezetése, stb. zömében pályázati támogatásokból valósultak meg, 10-20 %-os saját erı
biztosításával.
A fürdı területén egy új hévízkút fúrására került sor, kb. 1200 méter mélységben van a melegvíz,
64-65 fokos, 750-800 litert ad percenként – nincs teljesen kész, hiányzik egy gáztalanítás – probléma
esetén bármikor ráköthetı.
A település hulladéklerakó telepe elkészült, mintegy 730 M Ft-ba került, kilenc település
vonatkozásában üzemel. Az üzemeltetı személyére a pályázati kiírás megtörtént, januárban várható
döntés ezzel kapcsolatban, addig a Gyomaszolg Kft. üzemelteti a telepet. A hulladék elszállítása
jelenleg két kocsival történik, az egyiket Gyomaendrıd Város Önkormányzata, a másikat a kistérségi
települések vásárolták.
Megnyertük a Selyem út felújításának a II. ütemére a támogatást, így folytatódhat a beruházás,
melynek összege 19 M Ft. A Hısök úti iskola felújítására megnyertük a ROP pályázatát, mintegy
135 M Ft összegben. A támogatási szerzıdés sajnos még nem került aláírásra.
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Aláírásra került egy szippantó kocsi beszerzésére vonatkozó támogatási szerzıdés, mely a be nem
kötött lakásokból szippantja a szennyvizet és bérbe Hunyáról, Örménykútról egy 8 km3-es tartálykocsi
el tudja szállítani a szennyvizet.
Az ez évben megépült 10 db új út mellett elindult 21 db utcának az alapozása. A közbeszerzés miatt
csúsztak a megvalósítással. Összesen 125-130 M Ft-ba kerül. Az aszfaltozásra jövı májusban kerül
sor.
A jövı évi költségvetés végösszege kb. 160 M Ft-tal kevesebbet, mint az ez évben várható. Meglátása
szerint az útépítésekkel nem lehet leállni. Szükség esetén hitel felvételére is sor kerülhet.
15-17 db utca aszfaltozásának költségeire 50 %-os pályázati lehetıség van a Belügyminisztériumhoz
(2002. december 31-én meglévı szilárd burkolatú útalapokra vonatkozik). Az elkülönített keret
nagysága, nem arra enged következtetni, hogy a települések ilyen irányú igényét ki fogja, illetve tudja
szolgálni.
A jövı évi költségvetés vonatkozásában gondot okoznak az oktatási intézmények támogatásai, ugyanis
az általános iskolák és a középiskola, mintegy 65 M Ft plusz támogatást kér elsı körben mőködésre,
úgy hogy a 6 %-os bérnövekedés is tervezésre került. Az áthúzódó, folyamatban lévı beruházásokon
és a megítélt beruházásokon és mőködésen kívül, jövı évre fejlesztésre semmi nem marad, a jelenlegi
állapot figyelembevételével.
A kivetítın a közmeghallgatáson megjelentek megtekinthették a 2003. december 31-ig elkészült,
illetve meglévı szilárd burkolatú utakat, a 2005. év után megmaradó földutakat, a 2004. évi
útfelújításokat, a 2004. évi útépítéseket és a 2004-2005. évi új útépítéseket.
Az adóelıírások és bevételek alakulása 2004. október 31-én, a folyó évi befizetés összege kb.
180-190 M Ft volt.
Az ifjú házasok elsı lakáshoz jutó támogatásában 230 fı részesült. 28 adóssal szemben végrehajtási
eljárás indult. Belvízkölcsönben 338 ügyfél részesült, 60 fı volt, akinek problémái voltak, ebbıl 45-öt
sikerült rendezni, de sajnos 13 azon ügyfelek száma, akikkel szemben fel kellett lépni. Összességében
a városban való kintlévıség a lakosság részérıl, azaz hátralék összege kb. 102 M Ft (ez az összeg
január 1-én 73 M Ft volt). A 102 M Ft-ból mintegy 70 M Ft a tıke, pótlék és bírság összeg közel
31,5 M Ft.
A költségvetést illetıen elsı körben mintegy 540 M Ft a hiány, mely tartalmazza a Liget Fürdıvel
kapcsolatos vitatott ÁFA kérdést.
Felhívta a lakosság figyelmét a Békési- és Gyulai Vízgazdálkodási Társulatok által kivetett fizetési
kötelezettségekre, melyek nem fizetés esetén adók módjára az érintett önkormányzat által behajthatók.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatát a Körös Berettyó Vízgazdálkodási Társulat (Békés)
közgyőlésén Kovács Mihály képviselı úr, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (Gyula) küldöttgyőlésén
Csányi István képviselı úr képviseli. A falugazdász, a hivatal és a kirendeltség hirdetıtábláján
kifüggesztésre került a vízgazdálkodási társulatok képviselıinek neve, akik tájékoztatással szolgálnak
az érdeklıdıknek.
A TITÁSZ november hónapban gallyazásokat végez a város területén. Kérné a lakosság türelmét és
megértését.
További tájékoztatás, bejelentés nem lévén kérte a megjelenteket, hogy amennyiben kérdésük,
észrevételük van, azt tegyék meg.
Lénárt József gyomaendrıdi lakos a Selyem út még meg nem lévı szakaszával kapcsolatban
érdeklıdött, hogy a fent elhangzottak alapján 2005. december 31-én a Selyem úton a TÜZÉP-tıl a
Fazekasi útig végig tudnak-e menni? A Selyem útnak egy szakasza még nem kövesút.
Az Ipari Park közepén lévı a körforgalommal kapcsolatban észrevétele, (melyet jelenleg mőszaki
gépjármővek sport céljára használnak) hogy felesleges volt annak létrehozása, talán jobb lett volna, ha
a cukorrépa depóig kimegy az út, és akkor nem Endrıdön keresztül szállítanák a takarmányt a
gépkocsik.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy a Selyem út felújítása egyenlıre a Kulich
Gyula utcáig készül el. A további szakasz felújítására még várni kell, mivel még nem kaptunk hozzá
támogatást.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı az Ipari Parkkal kapcsolatban kívánta elmondani, hogy amit a kivetítın
láthatnak az nem egy közforgalmi út, hanem az Ipari Parknak egy belsı üzemi útja. Ez az út jelenlegi
állapotában végérvényesnek tekintendı, a körforgalom után akkor kerül fejlesztésre, ha további
területek kerülnek bevonásra az Ipari Parkba.
Dávid Imre gyomaendrıdi lakos az öregszılıi Iskola úttal kapcsolatban érdeklıdne, mivel az
útépítést egyszer már elkezdték, de abbamaradt.
Szurovecz Istvánné gyomaendrıdi lakos a kivetítın megjelentek láttán szomorúan vette tudomásul,
hogy a Köztársaság utca fehér, ami alapján arra számíthatnak, hogy 2005-ben sem kapnak szilárd
burkolatú utat. Legalább zúzott követ kérnének leteríteni, hogy gépkocsival tudjanak az utcában
közlekedni. Többen szerzıdést kötöttek az OTP-vel elıtakarékosság címén a szennyvízberuházásra,
mely annak idején úgy került megkötésre, hogy a befizetett összeg egy része a majdan épülı kövesútra
kerül felhasználásra.
A befizetések december-január hónapban befejezıdnek. Véleménye szerint az általuk befizetett és az
állami támogatás összege több, mint amit a szennyvízberuházásra felhasználtak. Kérdése, hogy mi lesz
ezen fennmaradó összeggel a számlájukon, hogyha nem lesz kövesútjuk.
A mikrohullámú adatátvitellel kapcsolatban szeretne bıvebb tájékoztatást kérni.
Örömmel vette tudomásul, hogy a gyomai városrészen a Kner teret rendbe teszik. Ugyanakkor az
endrıdi területrészen, pl. a Blaha Lujza utca környékén a Dávid féle és a Barna féle üzlet parkolójában
megállnak a kamionok, szétnyomják az utat. Van ott egy kb. 7-8 méteres rész, amely nem lett
parkolóvá alakítva, esı után áldatlan állapotok vannak ott, megáll a víz. Szeretnék, hogyha az endrıdi
városrész ezen területe is szépülne, úgy mint a gyomai területrészen.
A volt Rózsa Presszó helyén megépült új épület csapadékvíz elvezetése nincs megoldva, annak
ellenére, hogy az utca túloldalán is ott megy a földben a csapadékvíz elvezetés, és a Blaha Lujza úton
is ott van a csatorna. Az épület tövében esı esetén ott áll a csapadék.
Putnoki László gyomaendrıdi lakos megdicsérte az önkormányzatot. Sokat fejlıdött a város,
felújításra került a Liget Fürdı, új szeretetotthon építése van folyamatban, iskola is épül végre. A helyi
lakosok örömére két játszótér is épült a városban (Vásártéri lakótelepen és a Liget Fürdıben).
Észrevétele a kövesút-, és szennyvízberuházással kapcsolatban, hogy a kivitelezık nem megfelelı
szakmai tudással rendelkeztek. Megmutatkozik ez abban is, hogyha esı után pl. a Gárdonyi vagy
Széchenyi utcán végigmennek tócsák vannak az úttesten. Martfőn a szegélyeket kaviccsal szórják le,
hogy a gépkocsival ne nyomják szét az útpadkát.
A Csillagos utcában a szennyvízberuházással kapcsolatban probléma merült fel, ugyanis, ha nincs
határozott fellépése az érintettnek, akkor a homokágy kimaradt volna.
Érdeklıdött az iránt, hogy a Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukciójánál tervezi-e az önkormányzat
helyi szakemberek, vállalkozók bevonását? Pl. néhány helyi faipari vállalkozót megkeresnének,
ajtógyártást illetıen – milliókat lehetne ilyen esetben megtakarítani.
További kérdései a hulladékkezelı mő és az épülı szociális otthon munkahelyteremtésére irányultak.
Van-e kilátás arra, hogy egy nagyobb kaliberő cég beköltözik az Ipari Parkba?
Kérdése, hogy az ügyeleti gépkocsi üzemeltetıje miért nem maradhatott közalkalmazotti
jogviszonyban?
Dr. Kovács Béla igazgató úrnak gratulált, hogy az intézmény 176 intézmény közül az elsı helyre
került. Olyan hír jutott a fülébe, hogy az intézmény konyháján dolgozó hölgyeknek a 2003. évi
túlórájuk nem került kifizetésre.
Kérte az önkormányzat képviselıit, hogy a közmeghallgatás idıpontjáról idıben tájékoztassák a
lakosságot, hogy nagyobb részvételre lehessen számolni az elkövetkezendı idıszakban.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
tájékoztatását a mikrohullámú adatátvitellel kapcsolatban.
Megyeri László aljegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy az elmúlt évben két
pályázaton nyertünk, az egyik a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a másik a Sapard
Vidékfejlesztési Alapból.
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Az elsınek az volt a célja, hogy Gyomaendrıdön versenyképes áron alternatív internetezési
lehetıséget biztosítsanak a lakosságnak, míg a Sapard pályázat keretében elsısorban vidékfejlesztés
témakörben a vállalkozásoknak.
Gyomaendrıdön kábelesen lehet elsısorban internetezni, hogyha nem betárcsázós, telefonos, ez bérelt
vonal, vagy ADSL, mely jelenleg a Hungarotel tarifáival nagyon drága. A mikrohullámú technológia
viszonylag olcsón megoldható, üzemeltethetı, s ha ehhez pályázati forrást is kapunk, még
kedvezıbben tudjuk a lakosság számára biztosítani. A már fent említett mindkét pályázat nyert. A
DARFT pályázatból a Békéscsaba-Gyomaendrıd közötti széles távú internetes betáplálást építettük ki,
míg a SAPARD pályázatból a belsı elosztórendszert. Ez három sugárzó központot tartalmaz, egyik
ilyen a Vízmő, valamint a gyomai és az endrıdi templomtorony. A SAPARD pályázatból még
lehetıség nyílt, hogy 45 vállalkozás, melyek az önkormányzat által meghirdetett pályázatra
jelentkeztek, térítésmentesen hozzájuthassanak a vevıantennához, amelynek felszerelése és
beüzemelése kb. 80.000,-Ft értékő volt. Ezen túl mindenki maga fizethet elı Internet elérésre ezen
eszközök segítségével. A Békés-Net Kft. üzemelteti a rendszert. A legolcsóbb tarifa 4.500,-Ft, 256
Kbit sávszélességre és 1 Gbyte letöltési limittel. Napi 24 órában rendelkezésre áll az Internet
elérhetıség. Az egyszeri belépı kb. 50-60.000,-Ft, a 3 Gbyte kb. 6.000,-Ft/hónap költséget jelent. Egy
harmadik pályázaton (IHM) szintén nyertünk az önkormányzat integrál pénzügyi információs
rendszerének a kiépítésére. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy ezen a belsı városi hálózaton, egy virtuális
magánhálót, titkosított hálót építettünk ki, így intézményeink ezen a hálón keresztül egyetlenegy
adatbázisba dolgoznak bele, az önkormányzatnak az információellátása ezáltal a jövıben
maximálisabb lesz. A mikrohullámú internet szolgáltatást biztosító rendszerhez lehet csatlakozni, a
Mágus-Comp üzlet viszonteladó, ahol szíves tájékoztatást nyújtanak a lehetıségekrıl, feltételekrıl, de
Békéscsabán a Békés-Net Kft.-nél is lehet érdeklıdni.
Dr. Kovács Béla képviselı úr Putnoki úr felvetésére válaszolva el kívánta mondani, hogy az
intézménynél a következı gyakorlat él: a pedagógusok általában több szabadságot kapnak, mint
amennyi a törvényben jár, hiszen a téli-, tavaszi- és ıszi szünetben behívhatók, ha tevékenységükre
van szükség az intézményben. Ami a konyhai dolgozókat, udvarosokat, főtıket illeti – a nyári
idıszakban kiadják a kollégiumot különbözı csoportoknak, mely alkalmakkor a konyhát is
üzemeltetik, ilyen esetben túlmunka jelentkezik. Költségvetési hiány miatt a túlmunkát szabadság
formájában érvényesíti a dolgozó. Ennek konkrétan utána fog nézni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felszólaló gyomaendrıdi lakóknak az alábbiakban kívánt választ adni
kérdéseikre:
Az öregszılıi Iskola út tekintetében, a közbeszerzési eljárás elhúzódása, illetve eredménytelensége
miatt a SAPARD pályázaton nyert pénzt a támogató visszavonta, ennek következtében az
önkormányzatnak ismételten pályázatot kellett benyújtani. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
Az önkormányzat ezen út megvalósításáról nem tett le.
A Blaha úti gyalogátkelıhellyel kapcsolatban elmondta, hogy több alkalommal kezdeményezte az
önkormányzat, akár lakossági, akár bizottsági döntések alapján gyalogátkelıhely kialakítását, eddig a
közút kezelıje nem járult hozzá. A kanyar miatt valóban átláthatatlanok a forgalmi viszonyok, ezért
egy átkelıhely nem biztos, hogy javítana a közlekedési feltételeken, ugyanakkor az út szerkezete is
problémás ezen a helyen, mivel sok közintézmény található a területen.
A Rózsa Presszónál valóban a csapadékvíz elvezetı rendszer kaotikus. Mindaddig, amíg az út kellıen
ki nem lesz padkázva és szegélykıvel ellátva, addig megoldást erre nem lehet találni. Az érintett
kollegák megvizsgálják, hogy milyen lehetıségek jöhetnek számításba.
Az endrıdi terület rendezésével kapcsolatban kívánta elmondani, hogy 2005-ben jelentıs beruházás
amikor a három endrıdi holtág összekötése megvalósul. Ez nemcsak esztétikailag jelent változást,
hanem az endrıdiek közérzete ezáltal lényegesen javulni fog.
Az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kívánt általánosságban hozzászólni: a közbeszerzési
szabályok alapján az önkormányzat, mint pályázatkiíró szerepel. Tételesen meghatározásra kerül, hogy
az ajánlatot benyújtónak mire kell ajánlatot tennie, és a legkedvezıbb ár alapján történik döntés, hogy
kivel köt az önkormányzat kivitelezési szerzıdést. Abba beleszólni, hogy milyen alvállalkozót
alkalmazzon a kivitelezı, direkt módon nem lehet.
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Akár a szennyvíz-, és épület beruházásoknál a helyi vállalkozók jelentıs szerephez jutnak. A probléma
az lehet, hogy mint 10 % alatti alvállalkozók jelennek meg.
Arra sajnos nincs lehetıség, hogy szakaszolja az önkormányzat a munkákat, hiszen az a közbeszerzési
értékhatár miatt az eljárás megosztottságát eredményezné, amit a törvény tilt. Örvendetes és jó dolog,
hogy a lakosság jelzéssel él az önkormányzat felé. Van minden beruházásnak mőszaki ellenıre, de úgy
hiszi, hogy 1-1 beruházásnál minél többen figyelnek, járnak közben, annál hatékonyabb a
munkavégzés.
A közmeghallgatás meghirdetését illetıen elmondta, hogy Cibere hirdette, a piactéren került
bemondásra, honlapra feltették, több mint 50 db plakát került kihelyezésre a város különbözı
területein.
Dr. Dávid Imre polgármester a fent elhangzottakat kiegészítve elmondta, hogy a Köztársaság út
aszfaltozása a 2005-ös tervben van benne.
Putnoki úr által felvetettekre az utak vonatkozásában elmondta, hogy meg kell találni azt a határt, hogy
még minıségileg is megfelelıek legyenek, de a mennyiségrıl sem szabad megfeledkezni. A Selyem
utat olyan minıségőnek kell építeni, hogy az szükség esetén kerülıút, illetve mentesítı út lesz, akár a
kondorosi, vagy szarvasi útig.
Legnagyobb gond a városban, hogy nem sikerült megfelelı számú munkahelyet teremteni. Van az
Ipari Parkban két pályázó, akik pályáztak, de sikertelenül. A munkahelyteremtés szinte országos
problémának tekinthetı. 8 év alatt a legnagyobb kudarc, hogy egy komplett Ipari Parkot
megvalósítottak támogatással, és még sincs befektetı.
Tisztelettel felkérte Domokos László országgyőlési képviselı urat, hogy amennyiben bármilyen
jellegő bejelentenivalója, hozzászólása van, azt tegye meg.
Domokos László országgyőlési képviselı tisztelettel köszöntötte a lakossági fórumon megjelenteket.
Elıször is az Ipari Parkkal kapcsolatban kívánt reagálni: 100-nál több Ipari Park található az
országban, mely tulajdonképpen egy munkahely teremtési lehetıségként jelent meg, mivel azok a
vállalkozások, melyek egyébként is nehezen jönnek erre a vidékre, egy közmővesített, ipartelepítéshez
jussanak. Ez volt a szándék, amikor 2000-ben megállapodtak az önkormányzattal, mely szerint meg
kell ragadni a pályázati lehetıséget. Igaz, hogy az önkormányzat hátrébb sorolta volna a pályázatot,
fontosabb dolgok lévén, de akkor is az volt a véleménye, hogy amikor lehetıség van támogatás
megszerzésére, akkor kell megragadni. 2002-ben készült el az Ipari Park kiépítettsége. A 2003-as év
volt az elsı és utolsó év, amikor a kiemelten támogatott megyék programjában benne volt még Békés
megye, ebben az évben már nem volt benne. Gyakorlatilag a vállalkozói kör korlátozódott a
megyében. 1992-ben épült az elsı Ipari Park Magyarországon, és mire Gyomaendrıdön elkészült
addigra a kapcsolódó támogatás lekorlátozódott ezen körzetben. Az önkormányzattól nem kapott
konkrétan megbízást, hogy beruházókat keressen az Ipari Parkba, ennek ellenére tárgyalt ebben az
ügyben, többek között a hadiipari ellentételezések kapcsán az országnak vannak olyan szerzıdései,
melyek kötelezik a briteket, norvégokat, franciákat a befektetık támogatására. Ennek leggyengébb
pontja a közlekedés. A Parlamentben óriási vita folyt 2003-ban, hogy hova kerüljenek az útépítések,
mint a 4-es és 44-es út, úgymond lesodródott. Ma pedig ott tartanak a jövı évi költségvetés vitája
kapcsán, hogy amit 2000-ben elfogadtak útépítésre programot az országban, arra sincs pénz a
költségvetésben.
Iskolák, intézmények, önkormányzatok anyagi nehézségére kívánt kitérni a továbbiakban.
A Pénzügyminiszter úr leírta, és megküldte a polgármestereknek, jegyzıknek, hogy hogyan kell
létszámot csökkenteni, óraszámot bıvíteni, kötelezni a közalkalmazottakat arra, hogy többet
dolgozzanak a törvény keretei között, mint ahogy eddig tették, hogyan kell az óvodákat összevonni,
stb.
A jövı év nem a fejlesztések éve lesz, hanem a napi mőködésé, megélhetésé. Ehhez a módosító
javaslatok benyújtásra kerültek. Véleménye szerint elmozdulás várható, de minimális. Ha a bérben a
6 %-os emelés, mely valószínő, hogy nem lesz garantált (minthogy az idén sem volt az), viszont a
minimálbér beállítása az 57.000,-Ft/hó kötelezı lesz.
A beruházások az intézményeknél: úgy látják, hogy a teljes intézményi, oktatási, idısek ellátási
intézménykör komoly elavultsággal bír, részben üzemeltetési gondjaik vannak (elavult főtés,
világítás), másrészt az épület adottságai (teremhiány).
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Egy óriási adóssághalmaz halmozódik fel az elkövetkezendı idıszakokra. Valóban nagy dolog, hogy a
Regionális Operatív Program keretében a Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épületének
rekonstrukciója elindulhat. Azonban a többi intézménynek is felújításra, támogatásra volna szüksége.
Útfelújítás, útépítés láthatóan frekventált ügy. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak minden
évben legyen szándéka, lehetısége az útépítéseket, felújításokat illetıen, és ugyanolyan fontos az is,
hogy legyenek ilyen pályázati pénzek. A megyei Területfejlesztési Tanácsnál jövıre 1 Mrd Ft alatti
támogatási összeggel rendelkeznek, volt olyan év, amikor 3 Mrd Ft volt, és ezt sem útra lehet
felhasználni. Azt viszont tudni kell, hogy a Parlamentben nagyon nagy harc folyik, a közlekedési tárca
is látja, hogy óriási pénzhiány alakult ki útépítések és felújítások tekintetében is.
Az országos költségvetésben lényeges kevesebb pénz áll rendelkezésre, mint tavaly, vagy idén.
Közjogi kötelességének tartotta elmondani, hogy 2004. december 5-én népszavazás lesz, ahol kérné a
lakosság részvételét. A FIDESZ álláspontja szerint a két válasz igen. 200.000 magyar állampolgár
nevét és címét adta ahhoz, hogy népszavazással döntsenek a kórház privatizációjáról és a kettıs
állampolgárságról.
További jó munkát mindenkinek és megköszönte a felszólalás lehetıségét.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy az önkormányzatnak csak az
áthúzódó beruházásokra van pénze, új beruházást nem tudnak jövıre indítani.
A Szuroveczné által felvetett lakás-elıtakarékossági kérdéssel kapcsolatban kívánta elmondani, hogy a
jövı hét folyamán Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt keresse fel.
Putnoki László gyomaendrıdi lakos kérdése, hogyha egy helyi vállalkozó felajánlana pl. 10 db ajtót
az intézmény felújítása során, lehetıség van-e rá?
Az utakkal kapcsolatban el kívánta mondani, hogy kispórolják belıle az anyagot, és nem az
alacsonyabb kategória miatt vannak problémák.
Dr. Csorba Csaba jegyzı Putnoki úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy az intézmény vezetıjét
kell megkeresnie a vállalkozóknak, amennyiben felajánlásokról volna szó.
Dr. Dávid Imre polgármester az utakkal kapcsolatban elmondta, hogy tudomásul kell venni, hogy
milyen altalajviszonyok vannak Magyarországon, itt az Alföldön, és hogy mozognak ezek az altalajok.
Babos László képviselı a Domokos úr által elmondottakhoz kívánt hozzászólni:
Úgy gondolja, hogy az adott helyzetnek megfelelıen mindig meg kell találni azt a helyzetet, amikor
tudnak elırelépni. Úgy ismerte polgármester urat, hogy mindig megtalálta azokat a lehetıségeket,
amikor lehetett a város érdekében tenni. Jelenlegi kormányuk elsı határozati között szerepelt Békés
megyének a rendbetétele. Ez a határozat most már közkézen forog, tudomása szerint a helyi
önkormányzat is megkapta. Ez arról szól, hogy Békés megye fellendítéséért próbáljunk mi magunk is
tenni.
A népszavazással kapcsolatban az MSZP a 2 nem válaszra bíztatja a lakosságot.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı sajnálja, hogy egy évek óta felmerülı probléma nem vetıdött fel, a
kerékpárút egyes szakaszain csapadékos idıben a Shell kút bevezetésénél kétoldalt és a Bocskai út két
szélén áll a víz. Kérné a szükséges útszakaszokon a csapadékvíz elvezetésének megoldását.
Kovács Vince gyomaendrıdi lakos örömmel hallgatta a polgármesteri beszámolóban elhangzott
eredményeket. A beszámolót illetıen kérdése, hogy pl. egy 2004-ben indított szilárd burkolatú út
építése, ami jövıre kerül átadásra, egyik utcában került x forintba, egy másik utcában pedig kétszer
annyiba, mi indokolja a fentieket?
Dr. Dávid Imre polgármester Kovács úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy léteznek 3-4-5 méter
szélességő utak, a porták nagysága sem egyforma (15-20-25-30 méter), továbbá egyéb lakossági
igények is meghatározzák a szilárd burkolatú utak bekerülési költségét.
Sajnálatos módon a Békés megye fejlesztésére irányuló programot még nem látta. Bízik abban, hogy a
decemberi Parlamenti döntéseket követıen erısebb támogatásra számíthat az önkormányzat.

383

Véleménye szerint a városlakók jogosan várják, hogy fejlıdjön a város. Tény, hogy sokat és nagy
ütemben beruháztak, sok a jövıre áthúzódó beruházásunk (kb. 500 M Ft).
A december 5-i népszavazással kapcsolatban kérte a lakosságot a minél nagyobb számú részvételre, és
kért mindenkit, hogy saját belátása szerint szavazzon.
További bejelentés, hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a Polgármester megköszönte az
érdeklıdık és a Képviselı-testület részvételét és a közmeghallgatást bezárta.
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