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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. augusztus 26-i rendkívüli ülésérıl a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, 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, Tímárné
Kozma Ágnes képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tárgyalási joggal: Szujó Zsolt osztályvezetı
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, Dr. Gáti Zoltán ezredes urat, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, a
belvízvédekezésben aktívan résztvevık képviselıit, így Szilágyi Sándor urat, a Gyomaendrıdi Polgári
Védelmi Bázis vezetıjét, Fábián Lajos urat, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatóját és
Szujó Zsolt urat, a városüzemeltetési osztály vezetıjét.
Ezt követıen megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs tagságból jelen volt 16 fı. Ifj. Dógi
János, Rau József és Véháné Szedlák Ildikó képviselık elızetesen jelezték távolmaradásuk okát.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Katona Lajos és Dr. Kovács Béla képviselıket.
Az ülés napirendjét az alábbi kiegészítés figyelembevételével javasolta elfogadni a Tisztelt Képviselıtestületnek:
1. A 2005. augusztus 15-ét követı rendkívüli csapadékmennyiség következtében kialakult
belvíz költségeinek részletezése és vis maior támogatás igénylése
2. Holtág összekötı csatorna címzett támogatása
3. Bejelentések
A Képviselı-testület a javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/2005. (VIII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A 2005. augusztus 15-ét követı rendkívüli csapadékmennyiség következtében kialakult
belvíz költségeinek részletezése és vis maior támogatás igénylése
2. Holtág összekötı csatorna címzett támogatása
3. Bejelentések
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
A 2005. augusztus 15-ét követı rendkívüli csapadékmennyiség következtében kialakult belvíz
költségeinek részletezése és vis maior támogatás igénylése
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy Békés megye
vonatkozásában az 50 éves csapadékátlag 537,6 mm volt. Az eddig lehullott csapadék Gyomaendrıd
vonatkozásában 643,9 mm, ami 106,3 mm-rel több a közel 8 hónap alatt, mint az 50 éves átlag.
2005. augusztus 3-ról 4-re 34,5 mm, augusztus 5-én 43,6 mm, augusztus 16-án pedig 38,2 mm
csapadék hullott le. A 10 nap alatt majdnem 120 mm csapadék esett le, melynek elvezetését a
csapadékvíz elvezetı árkok még elbírták. Augusztus 16-ról 17-re virradó éjszaka 88 és 110,2 mm
csapadék hullott a város különbözı területein. Az elsı órában kb. 55 mm csapadék hullott, mely teljes
mértékben bemosott mindent (füvet, sarat, stb.) az átereszekbe. A belvízvédekezésben részt vett a
Gyomaszolg Ipari Park Kft., a közmunkásbrigád 30-35 fıvel folyamatosan, 8 db kotrógép, 7 db nagy
teljesítményő szivattyú, 12 db kisebb teljesítményő szivattyú és mőködtek a fentiek mellett a beépített
Főzfás-zugi, valamint a Hantoskerti-holtág szivattyúi, valamint bizonyos szivornyák is, amikor arra
lehetıség volt. Összességében 119.424 E Ft-ba kerültek az összesített károk. A személyi tulajdonú
lakóingatlanokban keletkezett kár 49.265 E Ft, a becsült helyreállítási költség 84.370 E Ft. Az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok belvízkárai 1.960, a becsült helyreállítási költség 2.031 E Ft,
önkormányzati tulajdonú közúthálózatban esett károk 3.326 E Ft, a belvíz elleni védekezés költségei
29.697 E Ft. A védekezés során igyekeztek elıször a lakóingatlanokat, majd a melléképületeket, és az
ott található állatokat menteni. Szerda estére két körzet kivételével sikerült a közvetlen veszélyt
elhárítaniuk. A Kálvin János, Hámán Kató, Budai Nagy Antal és a Mikszáth Kálmán utcákon és azok
környékén indult el legnehezebben a víz, itt kellett a legtöbb átereszeket felszedni. A kritikus állapotot
kb. csütörtök estére sikerült megszüntetni. A másik kritikus körzet a Pásztor János-Tompa és Zrínyi
Miklós utcák szakaszán nem ment le a víz, mivel a Főzfás-zugi holtág telítıdött, így a piactéren
megemelkedett a vízszint. Ezen a napon nem lehetett megkezdeni a szivattyúzást, másnapra a
probléma megoldódott. Ezen a szakaszon is komoly gondok voltak, de elsısorban a
melléképületekben, kertekben keletkeztek károk. A lakossági bejelentések alapján megtekintették a
helyszíneket és az elızetes kárbecslést elkészítették a szakértı kollegák. A belügyminisztérium
közleménye alapján tudható, hogy az ingatlanokban keletkezett szerkezeti károkra kerül támogatás
megállapításra. Az önkormányzat a belvíz okozta károk enyhítésére, a mai döntését követıen
benyújtja a vis maior keretre támogatási igényét. Jövı hét folyamán a Területfejlesztési Tanács
szakemberei ellenırzik tételesen a szükséges dokumentumokat. A magántulajdonú ingatlanokban
keletkezett károkat a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz jelentette a Polgármesteri Hivatal. A fent
elhangzottakat összegezve elmondta, hogy a csatornák tisztasága nem jelentett problémát, nehéz
felkészülni 110 mm csapadék fogadására. Az ország különbözı részén jelentısebb gondokkal kellett
szembesülniük a lakosoknak. A héten lehullott 27,2 mm csapadék következtében a városban kialakult
helyzet nem romlott, az átereszek le tudták vezetni azt. Segítséget a város viszonylag gyorsan minden
irányból kapott. Amíg problémás volt a helyzet a városban éjjel-nappali ügyeletet tartott a hivatal.
Mindennemő bejelentés rögzítésre került.
Ezt követıen felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben van hozzászólásuk a fenti témát
illetıen, úgy azt tegyék meg.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy a bejelentéseket írásban kell-e megtennie
az érintetteknek, vagy a telefonon beérkezett bejelentéseket is ugyanúgy kezelik?
Szilágyi Sándor helyi polgárvédelmi bázis vezetıje a képviselı asszony kérdésére elmondta, minden
telefonon beérkezett lakossági bejelentést ugyanúgy kezeltek, mint a személyesen történt bejelentést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök asszony megköszönte polgármester úrnak és a közremőködı
stábnak a gondos védekezést. Személy szerint hajnal 4.30 órakor érkezett a körzetébe, ahol a lakók
elmondása szerint a polgármester és a jegyzı urak már több alkalommal megfordultak, volt hova
telefonálniuk. Megköszönte a Gyomaszolg Kft. munkatársainak, valamint a polgári védelmi bázis
kollégáinak az aktív segítı közremőködését. Meglátása szerint a város vezetése kézben tartotta a
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problémát, hogy mikor, hol és milyen munkálatokat lehet végezni. Körzetében jelenleg is vannak
komoly problémák, például a fatelep területérıl még most is szivattyúzzák a vizet. Problémát jelentett
volna, hogyha a környéken lakók nem járultak volna hozzá, hogy a telkükön elhelyezett csöveken
keresztül szivattyúzzák a vizet. A záportározók nagy része a privatizáció folyamán kisajátításra,
magánosításra került, melyek ezt követıen betemetésre, beépítésre kerültek, így nem tudták a
felgyülemlett csapadékmennyiséget összegyőjteni.
Knapcsek Béla képviselı felszólalásában elmondta, hogy kb. 6-8 évvel ezelıtt, amikor nagyobb
mennyiségő csapadék esett le, a szennyvízrendszer akkori bıvítése kapcsán tapasztalta mindazt,
mellyel ismételten szembesült, ugyanis a Sebes György és az Ady Endre utca környékén a
szennyvízrendszer csövein keresztül nagy mennyiségő víz folyt ki. Nem tudja, hogy ezt lehet-e
valamilyen módon szabályozni – ne nyomja az átemelı, hogyha a kertekbe megy a víz. Valamilyen
megoldást kellene találni, hogy a fenti problémát elkerüljék. A tőzoltók szivattyúzták két utcával
arrébb, és ott engedték le a vizet.
Czibulka György képviselı Knapcsek úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy szinte
megoldhatatlan lenne az, hogyha nem nyomnák az átemelık a vizet, ugyanis a lakótelepen is
vízfordító aknák felett 30 cm víz volt, hogyha az átemelık nem mőködtek volna, akkor az egész
lakótelep elfertızıdött volna és a pincékben állt a víz. Probléma, hogy sok helyen bele van vezetve a
csapadékvíz eleve a szennyvízcsatornába, ezért a felgyülemlett csapadékmennyiséget és szennyvizet
nem volt képes a csatornamő elvezetni. A városüzemeltetési osztály vezetıjével kint volt a helyszínen
az ÁNTSZ fıorvos asszonya, aki elrendelte a szivattyúzást, tartalékszivattyúk beállítása mellett, hogy
ezekrıl a szennyvízfordító aknákból ne kifele jöjjön a víz, hanem vigye le a szennyvizet, mert
nagyobb katasztrófa is lehetett volna.
Csíkné Timár Éva bizottsági elnök asszony felszólalásában elmondta, hogy számára két tanulság volt
a kialakult belvízhelyzet kapcsán, mely a Pásztor János és Zrínyi Miklós utcát illeti. A kommunikációt
valamilyen formában erısíteni kellene akkor, amikor ilyen katasztrófahelyzet van. A lakosság
tájékoztatása fenti esetekben például hangosbemondó útján megoldható lenne.
Katona Lajos alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint a város mindent megtett azért, hogy
a veszély elhárítására sor kerüljön. Van azonban néhány tanulság, amit lehetıség szerint
intézményesíteni kellene. Véleménye szerint bízzák meg a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy gondolja végig, hogy milyen események történtek a védekezés során, arról készítsen
egy jelentést, melyet hozzanak nyilvánosságra, ugyanakkor azt is vizsgálják meg, hogy milyen
problémák vetıdtek fel, melyeket a késıbbiek során orvosolni szükséges.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy rendkívül magukra
hagyatottan érezték magukat, mivel az utca lakói szerszámokkal munkára, segítségre készen álltak, de
nem mertek hozzáértı hiányában semmihez sem hozzányúlni. Megfogalmazódott benne, hogy milyen
jó lenne, hogyha lennének a Katasztrófavédelemnek olyan önkéntes emberei, akik irányítanák a
segítıkész lakosokat. Elmondása szerint 2-3 fı önkéntes tőzoltóhoz csatlakozott néhány lakó és a
Csókási-zugban a levezetı csövet megtisztították, ezt követıen a csapadékvíz lefolyása biztosított
volt.
Csányi István bizottsági elnök egyetértett az alpolgármester úr által megfogalmazottakkal. Elmondása
szerint Gyomaendrıd város szerencsés helyzetben van, mivel a holtágak befogadják a lehullott
csapadék egy részét. Sokan megkeresték a körzetében, hogy azért nem ment le a víz, mert a
záportározók egy részét betemették. Akkor is elmondta, hogy a záportározóknak nem az a feladata,
hogy befogadja a város csapadékvizét, hanem egy átmeneti megoldás, benne van a nevében is, hogy a
hírtelen lehullott csapadékot ideiglenesen befogadja – ennek a funkciónak tökéletesen megfeleltek. Sík
vidéken nem lehet megfordítani a belvízvédekezést, minden esetben alulról kell kezdeni a
munkálatokat. A városban gyakorlatilag több irányban elvezethetı a víz, Zrínyi út végénél a
záportározóba, két vasút alatti átereszen keresztül, stb. Több utcában a problémát 1-1 áteresz
telítettsége, vagy nem szabványmérete okozta.
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Összegezve a belvízvédekezési munkálatokat elmondta, hogy a város mőszaki felszereltségéhez
képest nagyon jól kezelte a felmerült problémát.
Kovács Mihály képviselı egyetértett a Csányi úr által elmondottakkal, mely szerint sík vidéken ennyi
csapadékot még mőszakilag megfelelı rendszerrel is problémás elvezetni. Véleménye szerint elıre
kell nézni. A város vízelvezetı hálózata 50-80 éve épült, mely abban az idıszakban a hidrológiai,
lefolyási viszonyoknak megfeleltek. A szilárd burkolatú utak elterjedésével azonban a leszivárgás
csökkent. Kérése, hogy az endrıdi településrészen a Dobi utca végénél a holtág felé nyissanak meg
egy átereszt, hogy a felesleges csapadékot el tudja vezetni. Lehetıség szerint rendeletileg szabályozni
kellene, hogy a város területén az átereszek a minimális 30-as átmérınél ne legyenek kisebbek.
Meglátása szerint, hogyha a vízmővek is a helyzet magaslatán állt volna, egy megkerülı vezeték
nyitásával közvetlenül mehetett volna a befogadóba a víz.
Dezsı Zoltán képviselı felszólalásában néhány észrevételt és kérdést kívánt feltenni. Elmondása
szerint augusztus 17-én reggel 8 óra és 8.45 óra között több telefonhívást kapott, amikor is arról kértek
tájékoztatást a lakosok, hogy miért nem lehet elérni a városházát telefonon? Ezt követıen megpróbálta
a hivatal összes telefonszámát hívni, de egyik telefont sem vették fel. Ezt követıen kiment a Mikszáth
útra, látván, hogy ott milyen állapotok vannak, megpróbálta polgármester urat a mobiltelefonján
utolérni, de ı sem volt elérhetı, végül a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıjét Fábián Lajos urat sikerült
telefonon elérni, akivel egyeztette a Putnoki féle ingatlannal kapcsolatban felmerült problémát.
Egyetért a Csíkné Timár Éva bizottsági elnök asszony által elmondottakkal, hogy adott esetben a
kommunikáció, a tájékoztatás sokkal többet jelent, és megnyugtatóbb lehet, mint amikor túlvagyunk
valamin, és az azt követıen értékeljük azt. A helyszínen tapasztalta, hogy térdig érı víz volt bent a
szobában, ahol két kiskorú gyermek él. A mai nap folyamán ismételten megtekintette a helyszínt, ahol
a gyermekek édesanyjával beszélve megtudta, hogy a két kisgyermek asztmatikus tünetek miatt bent
van a kórházban, és bizonytalanságban vannak, hogyha a gyermekek kijönnek a kórházból, mi lesz
velük. Az volna a tiszteletteljes kérése, hogy amennyiben van üres szükséglakás, amely ezen a
családon segíthet, akkor erre keressenek megoldást. A védekezés során több áteresz felbontásra került,
így a Hunyadi utca sarkánál nem lehet a Mikszáth úton közlekedni. A lakosság kérdése, hogy mikor
tehetik rendbe a saját ingatlanuk elıtt az átereszt, és a járdát, amit felszedett a markoló az átereszek
szabaddá tétele miatt mikor teszik rendbe. Az átereszekre vonatkozóan volt egy javaslata, ahol
felbontásra kerültek ott próbálják meg egységesíteni az átereszek méreteit, melyet a Gyomaszolg Kft.
biztosítana és az ingatlan tulajdonosai az anyag költségeit megtérítenék. A késıbbi problémák
elkerülése végett tájékoztatni kellene errıl a lakosokat, hogy a minimális átmérınél keskenyebb
áteresz ne kerüljön elhelyezésre. A helyi lakosság részérıl felvetıdött az a kérdés, hogy a közmunka
keretében árkot takarító brigádok mire vették fel a pénzt? Ugyanis bizonyos szakaszokon megmutatta
a belvíz, hogy a brigád tagjai milyen munkát végeztek? Nem tudja, hogy ez a szakasz benne volt-e a
tisztításban, és voltak-e tisztítva az átereszek – ha a Mikszáth úton végigmegyünk, látható, hogy hány
áteresz lett markolóval kiszedve, és hogy van az árok megmélyítve. Az ott élı emberek emlékezete
szerint 1-2 évvel ezelıtt dolgozott ott egy közmunkásbrigád, akiknek a szerszámát nem éppen
használhatónak minısítették.
A Budai Nagy Antal és a Lehel utca között van egy ingatlan (Nyitrai féle ház), mely több éve lakatlan,
tele gazzal, gyomnövénnyel, az ingatlan patkányfészek, a Szedlákék felıli hátoldal bomlik, a kémény
meg van bukva. Véleménye szerint bontásra ítélhetı az ingatlan. Az ott élı lakóknak a kérése, hogy az
önkormányzat szólítsa fel az ingatlan tulajdonosát, vagy a Gyomaszolg Kft. bontsa el az ingatlant, és a
költségeket terheljék rá a tulajdonosra. A Mikszáth út 10. szám alatti ingatlan tulajdonosa elmondása
szerint a Kazinczy úti ingatlanról trágyalé folyik hozzá. Fertıtlenítıszert a mai napig még nem kaptak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy egy erısebb
terheltségő napon átlagosan 1600-1800 m3 közötti szennyvízmennyiséget fogad a szennyvíztisztító
telep. Most jelenleg 6000 m3 a befogadott szennyvíz mennyisége. Érezhetı a különbség, hogy mindez
a vízmőnek jelentıs terhet és feladatot jelentett. Mindez párosult azzal, hogy 3-4 órás idıtartam alatt a
legkritikusabb idıszakban szünetelt a villamos energia ellátás, ettıl kezdve a teljes rendszer telítıdött,
majd ezt követıen kézi vezérléssel tudták kezelni a csapadékvizet és a szennyvízmennyiséget.
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A legkritikusabb pontja az éjszakának az áramszolgáltató volt, mivel mindenhonnan
(katasztrófavédelem, ÁNTSZ, vízügyi igazgatóság) lehetett információt kapni, csak tılük nem arra
vonatkozóan, hogy kb. mikorra kerül elhárításra a probléma, illetve arra vonatkozóan, hogy milyen
területeken vannak gondok – váltakozva ment el a két településrészen az áram. Mire megvirradt
valóban kritikus volt egyes területeken a helyzet és azt lehet mondani, hogy valóban mechanikus
védekezés volt. Mivel a legnagyobb szennyvízelvezetı rendszer képtelen volt mőködni, ez
magyarázza a Knapcsek Béla képviselı úr által elmondottakat. A legkritikusabb helyzet a Pásztor
János-Zrínyi Miklós utca környéke volt, ahol valóban nagy mennyiségben jött vissza a szennyvíz.
Figyelembe kell venni, hogy a lakótelep is óriási szennyvízkibocsátó.
A kommunikációval kapcsolatos problémák felvetésére reagálva elmondta, hogy meglepetéssel
hallgatta, mivel a hivatalban folyamatos (éjjel-nappali) szolgálatot teljesítettek a kollegák, a
telefonvonalak túlterheltek voltak, mivel folyamatosan érkeztek a bejelentések. Nem gondolná, hogy
telefonon elérhetetlen lett volna a hivatal. A rendszer mőködésérıl tájékoztatásként elmondta, hogy
három kollega vette a bejelentéseket, melyeket a mezıırök folyamatosan ellenırizték azokat, továbbá
a rangsor kialakításában is segítettek. Polgármester úrral viszonylag sokat voltak kint a város területén.
Kovács Mihály képviselı úr által felvetett betonplaccokkal kapcsolatban elmondta, hogy három nagy
betonfelület jött létre az utak mellett a településen (LIDL, piac és a PENNY Market parkolója),
melyek befogadója a Főzfás-zugi holtág. Tájékoztatásként elmondta, hogy a Főzfás-zugba bemenı
ENCI melletti áteresznek a zsilipje normál körülmények között félig van felnyitva, most teljesen
felnyitották. Két nagy rendszeren megy le a település legjelentısebb belvize, különösen a gyomai
településrészen – egyik a vasút alatt a piac mögötti terület, a másik pedig a Ságvári utca mögötti
terület. Általában az endrıdi településrészen szokott probléma lenni, különösen a Sugár utca területén,
ez most teljesen megváltozott, és inkább a gyomai lakóingatlanokat érintette.
A védekezési munka kapcsán elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a kritikus pontokat vizsgálják meg
és tervezı segítségével a belvízrendszer áttekintésére kerüljön sor. A helyreállítás költségében az új
átmérıjő átereszek kerültek tervezésre. Nyilvánvaló, hogy 110 mm csapadékot ez a rendszer kezelni
nem képes.
Dr. Gáti Zoltán igazgató megköszönte a meghívást, majd elmondta, hogy a Képviselı-testület által
felvetett gondok megoldása, megoldhatósága is megjelent. Meglátása, hogy a város a lehetıségeihez
mérten a normális mőködésre fel volt készülve. A képviselık által felvetett problémákra
(kommunikáció hiánya, elérhetıség) válaszolva elmondta, hogy a katasztrófahelyzeteknek van egy
koreográfiája – az elsı 24 óra a legkritikusabb (gyakorlatilag teljes káosz), fel kell állítani a
szervezeteket, a kommunikációs vonalakat, azokat a pontokat, ahol az elérhetıséget biztosítják, stb. –
ezt valamilyen módon kommunikálni kell, ha lehetséges a lakosság felé, melyet nem a szervezet
tehetetlensége adja, hanem a feladat hirtelen nagysága – ez a világon mindenhol így van.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Félhalmi gátırháznál mért csapadékvíz mennyisége a mai
napig 272,6 mm, amely a sokévi augusztusi átlagnak a hatszorosa. A megyében összesen 647 ingatlan
sérült meg, önkormányzati ingatlan volt 62 db, önkormányzati út volt 12 db, összességében kb. 0,5
milliárd forinttal számolhatnak. A károk felmérése folyamatosan érkezik az igazgatósághoz, a
Polgármesteri Hivatalok jelentése kapcsán. A helyreállítási költségeket ellenırizniük kell, a
Területfejlesztési Tanács a vis maior támogatást a szokásos rendszerben ítéli meg. A megyében
összesen 15 települést érintett a lehullott nagy mennyiségő csapadék következtében kialakult
belvízhelyzet. Véleménye szerint két oldalról lehetne megközelíteni a megelızést, védekezést,
egyrészt érdemes lenne helyben valamilyen szabályozással ezt rendezni. Hamarosan kiadásra kerül a
kataszteri szabályzat, melyben bizonyos ellenırzési, büntetési lehetıséget kap maga a
katasztrófavédelem. Katasztrófavédelem emberei ott legyenek, ahol kellenek! – meglátása szerint ott
is voltak. Egy valamit azonban tudomásul kell venni, hogy egy rendszer csak úgy mőködhet, hogy a
döntések egy helyen, egy kézben vannak. A víz tulajdonsága, hogy lefelé folyik, ebbıl adódóan a
mentesítés onnan történhet, ahová folyik a víz. Véleménye szerint a döntések a városban megvoltak.
Megvolt az önkormányzatnál az ügyeleti rendszer, a városnak a szükséges eszközök rendelkezésre
álltak – elmondása szerint sokkal gyorsabban, mint a megye más részein. Pozitív dolog volt, hogy a
víztározók önkormányzati tulajdonban vannak, a negatívum viszont, hogy a társulások azonban nem
léptek be. Meglátása, hogy ekkora mennyiségő vízre, extrém helyzetekre felkészülni nem lehet.
Hangsúlyozni próbálta, hogy Gyomaendrıd város kárelhárítási rendszere kiválóan mőködött.
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Javasolná, hogy legalább egyfajta erkölcsi elismerésben a testület rangsorolja és 1-2 embernek
köszönje meg a munkáját, melyet fenti katasztrófahelyzetben tett.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Dr. Gáti úr tájékoztatóját. Összefoglalva a fent
elhangzottakat elmondta, az idıjárástól tennék függıvé, hogy mikor kerülnek a védekezés során
felbontott árkok helyreállításra, továbbá az átereszek elhelyezésre.
Dezsı Zoltán képviselı úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy a hivatalban ügyelet volt. Hajnali ½
1 órakor mindenki kint volt a Gyomaszolg Kft. telephelyén és a mobiltelefon is ott volt mindenkinél.
Reggel kb. 7.30 órára jött be a stáb a Kft.-tıl ekkorra minden gépet megmozgattak, a várost 1-2-szer
körbejárták, mivel volt olyan terület, ahol semmit sem láttak, egyetlen villany sem világított. Az elsı
24 órára a gondok legalább 80 %-nak urai lettek. Ezúton kívánta megköszönni azon személyeknek a
közremőködést, akik aktívan részt vettek a védekezési munkálatokban.
Legkritikusabbnak a Kálvin János utca és térsége volt, az átereszek cseréjével vélhetıen megoldódik a
probléma a késıbbiekben. Ami nyilvánvalóvá vált a nagy mennyiségő csapadék folytán, hogy a Zrínyi
Miklós utca öblözetét csökkenteni kell, a víz egy részét valamilyen irányban el kell vinni. 1970 óta
méri otthon a lehullott csapadékmennyiséget, eddig 185 mm volt egy hónapban a legtöbb, most 240270 mm közötti ez a mennyiség. Annak ellenére, hogy a problémás területeken több alkalommal is
megjelentek, el kell fogadni, hogy nem volt megfelelı a kommunikáció. Problémát jelentett az is, ahol
kigyomirtózták az árkot, mivel a következı 2-3 áteresz legtöbb esetben sárral el volt dugulva.
Véleménye szerint az átereszek tisztaságával nem volt probléma, mivel ha 10 nap alatt képes volt
elvezetni 120 mm csapadékot, úgy hogy nem állt meg a csapadék az árokban, akkor nem azok
állapotával volt a probléma. Azzal is szembesültek, hogy néhányan este kint hagyták az árokban a
szilvafa alatt a fóliát, melyet besodort a nagy mennyiségő víz az árokba, sok esetben ez is okozhatta az
átereszek eldugulását. A legfontosabb feladat az elkövetkezendı idıszakban, hogy az átereszeket
kicseréljék a szükséges méretre. Ahol felszedték az átereszeket, azok helyreállítási költsége a
védekezés költségeiben benne van, ahol nem került erre sor, ott kötelezik az ingatlan tulajdonosát,
hogy saját költségén vegye meg az átereszt, és az önkormányzat segít azok lerakásában.
Kérné a Képviselı-testületet, hogy fogadja el, hogy a lehetıségek keretei között igyekeztek a
helyszínen kint lévı emberek mindent megtenni, hogy elhárításra kerüljön a probléma. Megköszönte a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a Tőzoltóságnak, a Polgári Védelmi Bázis kollégáinak, a
közmunkásokat irányító személynek Gál István úrnak, a mezııröknek, a jegyzı úrnak és a
városüzemeltetési osztály vezetıjének egyaránt a segítséget.
A Mikszáth úti családdal kapcsolatban elmondta, hogy megkeresték személyesen a hivatalban, melyet
követıen kérte az ÁNTSZ-t, hogy vizsgálják felül a két kisgyermekre tekintettel a felmerült
problémát, akik felvették a kapcsolatot a gyermekorvoson keresztül. A hölgy elmondása szerint
megoldódott a problémája. A lakáskérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy két kitelepítést írtak elı a
városban, akik közül a fent említett család nem kívánta elhagyni a lakását.
Fertıtlenítéssel kapcsolatban elmondta, hogy senkinek sem vitték ki a fertıtlenítıszert, a szer a
hivatalban igény szerint átvehetı volt. Szükség esetén külön kérésre a lakosság rendelkezésére álltak.
Még ma is folynak a munkálatok, mivel nagyon sok helyen visszajött a víz, mely belvíz formájában
jelent meg, melyet hiába szivattyúznak, rövid idın belül visszajön.
További kérdés, észrevétel, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák
meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
206/2005. (VIII. 26.) KT sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2005. augusztus 15-ét követıen lehullott jelentıs
mennyiségő csapadék következtében kialakult belvízvédekezéssel kapcsolatos költségeit és a
károk helyreállításának költségeit az alábbiakban hagyja jóvá:
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- Személyi tulajdonú lakott lakóingatlanok belvíz kárai
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok belvíz kárai
- Önkormányzati tulajdonú közúthálózatban esett károk
- Belvíz elleni védekezés költségei
Összesen:

84.370 E Ft
2.031 E Ft
3.326 E Ft
29.697 E Ft
19.424 E Ft

2. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a belvízvédekezéssel és
helyreállítással kapcsolatos költségek finanszírozására 2005. évi költségvetésében forrással
nem rendelkezik.
A költségeket saját erıbıl fedezni az önkormányzat nem képes.
3. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban
keletkezett károk helyreállításának és a védekezés költségeinek összegével, azaz összesen
35.054 E Ft összegben a 27/2005. (II. 14.) Kormányrendelet 11-12. §-a alapján vis maior
támogatási igényt nyújtson be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
4. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a személyi tulajdonú lakott
lakóingatlanokban keletkezett károk helyreállításának költségét jelentse le az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2005. szeptember 30.

A határozat meghozatalát követıen Polgármester úr megköszönte a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatójának Dr. Gáti Zoltán ezredes úrnak az ülésen való megjelenést, aki ezt követıen
távozott az ülésrıl.

2. napirendi pont
Holtág összekötı csatorna címzett támogatása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzata részt vesz a hat települést érintı Békés Megyei belterületi vízrendezésre címzett
támogatás igénylési programban. Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntött
„BÉKÉS megye további 6 települése belterületi belvízrendezésének„ címzett támogatással
megvalósuló beruházásáról, melyben a beruházás összköltségét 550.000,-E Ft-ban hagyta jóvá. Békés
Megye Képviselı-testülete Önkormányzati Hivatala által küldött levél alapján a saját forrás
változatlanul hagyása mellett a beruházás összköltségét 533.200,-E Ft összegben hagyták jóvá a
nyertes pályázatok között, mely mőszaki tartalom csökkenést eredményez. A közbeszerzési eljárásokat
már a fentiek figyelembevételével folytathatja csak le a Megyei Önkormányzat, melyhez szükséges az
önkormányzatok testületi határozata is.
Az elbírált pályázat szerint a beruházás teljes, 6 települést érintı összköltsége 550.000,-E Ft-ról 533.200,E Ft-ra módosul, melybıl a Gyomaendrıd települést érintı összeg 210.554,-E Ft-ról 209.554,-E Ft-ra
változik. A beruházás ütemezését és a felmerülı saját erıt az elıterjesztés tartalmazza.
A saját erı vállalásáról és a beruházás megvalósításáról az önkormányzatnak együttmőködési
megállapodást kellett kötnie Békés Megye Önkormányzatával, melynek módosítása szükséges a címzett
támogatás összegének változása miatt. Az együttmőködési megállapodás módosításában a saját erı
vállalása és a késıbbi elszámolás és vagyonátadás rendje változatlanul hagyása mellett, a címzett
támogatás összege és éves ütemezése az elıterjesztésben található táblázat alapján kerül változtatásra.
A mellékelt határozat minta kötött formátumú, melyet a Békés Megyei Önkormányzat küldött meg
részünkre jóváhagyás céljából, a 336/2004. (XI. 25.) KT határozatban foglaltakból az I.1 pont került
módosításra.
Kérdés, észrevétel nem volt, így felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/2005. (VIII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete „ BÉKÉS megye további 6 települése
belterületi belvízrendezésének „ címzett támogatással megvalósuló beruházásáról az alábbiak
szerint dönt:
I. A beruházás pénzügyi forrásai:
I.1. A beruházás összköltsége:

533.200 ezer forint

I.2. A képviselı-testület/közgyőlés saját forrásként az éves költségvetési rendeleteiben 19.086 ezer
forintot - a beruházási adatlap szerinti ütemezésben - biztosítja.
I.3. A saját forrás összegébıl:
Saját bevétel:
19.086 ezer forint
Lakossági hozzájárulás:
………-…... ezer forint
(Amennyiben a beruházás megvalósításához
víziközmő-társulati hitel igénybevételét tervezik,
úgy az annak fedezetéül szolgáló lakossági hozzájárulást is e soron kell
szerepeltetni.)
Hitel:

……- …….. ezer forint

Egyéb állami támogatások:
ebbıl:
KAC:
VICE:
CÉDE:
TERKI:
Egyéb:
EU támogatások:
Egyéb:

……-……...ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint

I.4. A képviselı-testület/közgyőlés a beruházáshoz vállalt saját bevételeit az alábbiak szerint biztosítja:
Lekötött betét:
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:
Privatizációból származó bevétel (pl. gázközmő
juttatás):
Önkormányzati vagyon bérbeadásából, üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel:
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (önkormányzati körön belül):
Részvények, kárpótlási jegyek, államkötvények,
egyéb értékpapírok értékesítése:
Osztalék- és hozambevétel:
Egyéb (rövid megnevezéssel):
Összesen:

…..-…….. ezer forint
…..-…….. ezer forint
……-…….. ezer forint
19.086 ezer forint
………-….. ezer forint
………-….. ezer forint
………-….. ezer forint
………-….. ezer forint
19.086 ezer forint

1.5. Az egy érdekeltségi egységre jutó lakossági hozzájárulás

összege (szennyvízberuházás esetén):

……-…….. ezer forint/bekötés.
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1.6. A képviselı-testület/közgyőlés az önkormányzat korrigált saját folyó bevételét a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szerint a beruházási adatlap szerinti
ütemezésben az alábbiak szerint igazolja (Cct.: 10.§. (3) b)). Ezen adatlappal egyidejőleg
nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelkérelme legalább a hitelfelvétel évére és az azt követı két
évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88.§.-ában
foglaltaknak. (Az önkormányzatnak az 1.6. pontot kizárólag abban az esetben kell kitöltenie,
amennyiben az igénybejelentésben megjelölt beruházásához hitelt kíván felvenni!)
Ezer forintra kerekítve
No.
1.

2.

Megnevezés

Összesen

Saját folyó bevétel

0

1.1. Helyi adók
1.2. Illetékbevételek
1.3. Bírságok
1.4. Kamatbevételek
1.5. Egyéb sajátos bevételek

0
0
0
0
0

Rövid
lejáratú
kötelezettségek (az 1990. évi
LXV. törvény
88. § (6) bekezdése szerint)
2.1. Tıke- és kamattörlesztés
2.2. Lízing díj

3.

Korrigált saját folyó bevétel
[(1.-2.)*0,7]

4.

Az önkormányzat által adott
év(ek)ben még vállalható
fizetési kötelezettségek (az
önkormány-zat
részére
legfeljebb ezen összeg erejéig
bocsátható ki hitelígérvény)
(3.≥4.)

…….

…….

Ebbıl
…….
…….
éves ütemek

…….

0

0
0
0

0

II. A településrendezési tervvel való összhang:
A képviselı-testület/közgyőlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás a
21/2002. (XI. 25.) sz. képviselı-testületi/közgyőlési rendeletben elfogadott településrendezési tervvel
összhangban van.
III. Tulajdonjog:
A képviselı-testület/közgyőlés igazolja, hogy a címzett/céltámogatással megvalósítandó beruházás
(kivéve szennyvízcsatorna, egészségügyi gép-mőszer beszerzés, állami tulajdonú közintézmények
alatti pinceingatlanok veszélyelhárítása, valamint természetes partfalak által veszélyeztetett állami
tulajdonú közintézmények veszélyelhárítása) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı teher-,
per-, és igénymentes ingatlanon valósul meg.
E határozathoz az önkormányzatnak a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot csatolnia kell (kivéve
szennyvízcsatorna-hálózat építése, egészségügyi gép-mőszer beszerzés). A pincerendszerek és
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természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatai esetében a veszélyeztetett ingatlan (állami,
önkormányzati tulajdonú közintézmény, belterületi közút, közpark) 30 napnál nem régebbi tulajdoni
lapját, közmő vezeték esetében a 3/1979. (Ép.Ért. 11.) ÉVM utasítás alapján készült belterületi
közmőnyilvántartás ide vonatkozó részének hitelesített másolatát kell csatolni.
IV. Kötelezı feladat ellátását szolgáló vagyon korábbi elidegenítése:
Az önkormányzat az igénybejelentést megelızı tíz évben az igénybejelentésben megjelölt ugyanazon
kötelezı feladat ellátását szolgáló vagyonát nem idegenítette el. / elidegenítette. (a megfelelı szöveg
aláhúzandó).
Amennyiben az önkormányzat az igénybejelentést megelızı tíz évben e vagyonát elidegenítette, úgy
nyilatkozik, hogy az elidegenítést mőszaki vagy szakmai okok tették szükségessé. Az elidegenítésbıl
befolyt vételárat vagy annak megfelelı összeget az önkormányzat saját forrásként a fenti beruházásra
biztosítja (Cct. 19. § (2) ).
Kelt:………………... 2005. …………….

...........................................
jegyzı

...............................................
polgármester
P. H.

Eredeti aláírásokkal, vagy:
A kiadmány hiteléül:
.........................................
(aláírás, dátum, pecsét)
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirendi pont nem volt, így a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy
Kállai Ferenc színmővész, Gyomaendrıd Város Díszpolgára 200.000,-Ft-ot ajánlott fel Gyomaendrıd
város belvízkárosult lakosainak a közvetlen megsegítésére.
A Békés Megyei Munkaügyi Központ 20 fı közmunkást 90 %-os támogatással biztosít az
önkormányzat részére. Hamarosan lejár a parlagfő irtására foglalkoztatott közmunkásbrigád
foglalkoztatása. Összességében 50 fı közmunkás alkalmazását látja el az önkormányzat, a
brigádvezetınek nehéz dolga van, problémás összetartani ezt a viszonylag nagy létszámú brigádot.
Czibulka György képviselı felszólalásában elmondta, hogy a 220 V helyett néha csak 170 V-ot ér el
a feszültség, nagyon sok finommechanikai gép meghibásodott ennek következtében. Problémás az eonnál a hibabejelentés, mivel a lakosság egy részének nincs tudomása arról, hogy hol teheti ezt meg.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy amennyiben az e-onnal kapcsolatban probléma merül
fel, úgy azt Debrecenben kell jelenteni, ık szólnak Karcagnak, Karcag megrendeli Szolnokon a
munkát, akik bemérik, hogy melyik kocsi hol van, és annak megfelelıen irányítják azokat.
Rendkívüli nagy probléma van a külterületek esetében, mivel 5 tulajdonos is van (vízügyi, társulati,
FVM, önkormányzati és magántulajdonú csatornák), esetenként fél méteres víz is áll a földeken.
Katona Lajos alpolgármester elmondása szerint a nagy gond az, hogy a fıcsatornák, a győjtı
csatornák (KÖVIZIG-es, és társulási) nem mőködnek, tele vannak sással, náddal.
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az érdeklıdık részvételét, a hozzászólásokat, majd a
rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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