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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. december 8-i közmeghallgatásáról a volt
Ipari Iskola aulájában (Gyomaendrıd, Selyem u. 124.).
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, ifj. Dógi János, Hangya
Lajosné, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Knapcsek Béla, Tímárné Kozma
Ágnes, képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
A Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi, önkormányzati intézmények vezetıi,
a sajtó képviselıi, és 30 fı érdeklıdı állampolgár,
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait a Jegyzı, Aljegyzı urat, a
hivatal osztályvezetıit, az intézmények vezetıit, és az érdeklıdı állampolgárokat. Megállapította,
hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 18 fıs testületbıl jelen volt 15 fı. Jakus Imre képviselı
jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Rau József és Véháné Szedlák Ildikó képviselık
távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos alpolgármester urat és ifj. Dógi János képviselı
urat.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Önkormányzati törvény rendelkezése alapján a képviselı-testület
évente legalább egy alkalommal elıre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok
részére lehetıséget biztosít közérdekő kérdések és javaslatok megtárgyalására. A képviselı-testület a
2005. november 24-i ülésén a 299/2005. (XI.24.)KT. sz. határozatában a mai közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint határozta meg.
1.) 2006. évi költségvetési koncepció ismertetése;
2.) 2005. évi fejlesztések ismertetése, figyelemmel a pályázaton elnyert támogatások
felhasználására is;
3.) 2005. évi augusztusi belvíz kártételeinek enyhítésére benyújtott kérelmek;
4.) Közérdekő bejelentések, kérdések.
/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
2006. évi költségvetési koncepció ismertetése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzat 2006 évi költségvetése jelenleg tervezési
szakaszában van. Mivel az országgyőlés által elfogadott végsı számadatok még nem ismertek, így
csak az elıre vetített számokból tudták a koncepciót összeállítani. A törvényjavaslat számadataiból
úgy tőnik, hogy az idısek ellátása, és a mővészeti iskola normatív támogatása vonatkozásában
jelentısebb támogatáscsökkentésre lehet számítani. Ugyanakkor a személyi jövedelemadó helyben
maradó részénél is mérséklés várható. Elsı körben a költségvetés hiánya 380 millió Ft-nál tart, de
bízott abban, hogy a korábbi évekhez hasonlóan jövıre is sikerül a költségvetési egyensúlyt
megtartani, és a város és intézményei mőködıképességét biztosítani. A fent említett hiány egyenlıre
tartalmazza az intézmények valamennyi fejlesztési, felújítási igényét, amelyeket majd alaposan át kell
tekinteni, és a költségvetés lehetıségeihez igazítani.
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Személy szerint nincsen olyan irányú optimizmusa, hogy a jövı év az elmúlt évekhez hasonló lesz,
annál is inkább, mert a jövı év a választás éve lesz, de azért bízott abban, hogy különösebb gond és
probléma nélkül tudják majd az évet lezárni. Az elızetes számítások szerint az újonnan épülı 26
belterületi lakóút aszfaltozásának saját költségének biztosításához – 160 millió Ft- részben, vagy
átmenetileg teljes egészében hitelt kell felvenni, így év végére bizonyos összegő hitele biztosan lesz az
önkormányzatnak. Az elmúlt években hitel felvétele nélkül tudott az önkormányzat gazdálkodni,
viszont az elıre vetített pályázati lehetıségek ismeretében sajnos jövı évben ezt már nem tudjuk
elkerülni.
Ami a keresetek alakulását illeti, a közalkalmazottak és köztisztviselık esetében 3.1 % -5.1 % közötti
béremelés várható április 1. napjától. Nyilván ez nem egy nagy mérték, de összességében 35 millió Ft
plusz kiadást jelent az önkormányzatnak, amelynek fedezésére az elızetes információk szerint
pluszforrást nem kapunk a központi költségvetésbıl. Hangsúlyozni kívánta, hogy az elmúlt években a
törvények által elıírt bérintézkedéseket az önkormányzat minden esetben meglépte, és biztosította a
közszférában dolgozók számára.
A nemrégiben a városon áthaladó Fı úton megépített sokak által vitatott és kifogásolt forgalomlassító
járdaszigetekrıl tudni kell, hogy azt nem az önkormányzat építette, hanem egy országos koncepció
szerint a Magyar Közútkezelı Fejlesztı Kht építette, amelyhez az önkormányzat véleményét nem
kérték ki. A város lakossága pro és kontra ítélte meg ezeket a járdaszigeteket, legfıképpen a
mezıgazdasági vállalkozók körében okozott nagy felháborodást, hiszen igen csak megnehezíti a
városon való áthaladását a különbözı talajmővelı mezıgazdasági gépeknek. Tudomásul kell venni
azonban, hogy ezek az utak az ilyen jellegő terhelést nem bírják el, így a közeljövı legfontosabb
feladata, hogy ezeknek a gépjármőveknek a város külterületein telephelyet létesítsenek az érintett
vállalkozók.
A járdaszigetekhez kapcsolódóan a balesetveszély elkerülése érdekében az önkormányzatnak meg kell
építeni a kerékpárutat a Bajcsy Zs. úttól a Szabadság térig, melynek értéke 20-25 millió Ft körül
várható, ennek fedezete a költségvetési koncepcióba betervezésre került. A 2006 évi fejlesztéseket
illetıen betervezésre került a Dél alföldi ivóvíz minıségjavító program költsége, melynek lényege,
hogy 2008 –ig az EU szabványnak megfelelı minıségő ivóvíz lesz az egész Dél Alföldi régióban.
Elindul továbbá a belvíz program keretében az összekötı csatorna megépítése, melynek következtében
a Főzfás zugi, a Csókási és az Endrıdi ligeti holtágak kerülnek összekötésre, felújításra, melyek értéke
108 E Ft. Az Erzsébet Ligetben megépül a buszforduló, megálló, illetve a liget fürdı parkolója.
Továbbá a fürdı további fejlesztéséhez a szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak majd. Az
Öregszılıben folytatódik az idısek otthonában megkezdett beruházás – bıvítés, felújítás. Befejezésre
kerül a Kner Imre gimnázium beruházása, ugyanakkor a város óvodáinak felújítására is áldozni kell,
ahhoz, hogy a követelményeknek megfeleljenek. Nyilván ezeken felül számos jogosnak ítélhetı igény
is felmerült az egyes intézmények részérıl, amelyek teljesítésére a költségvetés pozíciójának
függvényében lesz majd lehetıség. Áldozni kell az elmaradt 11 lakóingatlan szennyvíz-hálózatra
történı rákötésére, illetve amennyiben igény mutatkozik rá, úgy a Bánomkerti településrészen a
hálózat kiépítésére is.
Elsı körben a jövı évi költségvetési koncepció mérlege: kiadás összesen: 3. 101. 734 e Ft, bevétel:
2.688.287 e Ft, amely a költségvetési törvény elfogadásával vélhetıen változni fog. Ezen belül a
mőködési kiadás 71 %, felújítás összesen 1.53 %, fejlesztés 22 % és a tartalék 4.35 %- ban került
megtervezésre. A mőködési kiadásokat tekintve elsı körben az intézmények 10 %-al kértek több
támogatást, mely egy az egyben nyilván nem lesz teljesíthetı, az 5 %-os Áfa csökkentésre is
figyelemmel, további lefaragásokra kerül sor. Bízott abban, hogy a januári egyeztetések során sikerül
konszenzusra jutni az intézményekkel, és kialakítani a költségvetésük végleges számadatait, amely
biztosítja az alapvetı mőködésüket.
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy jelenleg a városnak 150 millió Ft a kintlévısége, amely nyilván
tovább fogja növelni a jövı évi költségvetés hiányát.
2005. évi fejlesztések ismertetése, figyelemmel a pályázaton elnyert támogatások felhasználására
is
Elmondható, hogy viszonylag problémamentes évet zárhatunk, bár nagyságrendileg olyan
beruházásokat, fejlesztéseket nem tudtunk megvalósítani, mint az ezt megelızı években, de ennek
ellenére elégedettek lehetünk, mert amire a saját erınk meg volt azt megvalósítottuk.
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Az idei év kiemelkedı beruházása volt a Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épületének felújítása,
bıvítése, mintegy 181 millió Ft értékben, melynek következtében az oktatás körülményei, a tárgyi
feltételei olyanok lettek, amelyre büszkék lehetünk. Ugyanakkor 209 millió Ft értékben a Mirhóháti u.
8. szám alatt megépítésre került az 50 férıhelyes Idısek Otthona. Az intézmény átadása óta 45 fı van
az otthonban, és úgy tőnik, hogy év végére az összes férıhely betöltésre kerül.
2004 évrıl áthúzódó beruházás volt a Kner Tér kialakítása, amelyet az idei évben sikerült befejezni.
Ennek értéke 38 millió Ft, melybıl 22 millió Ft pályázati támogatás, a különbözet pedig saját erı.
Kner tér településünk sajátos, kisvárosi arculatát erısíti, ugyanakkor méltó emléket állít a Kner család
számára, és a város egyedi kulturális értékeire hívja fel az ide látogatók figyelmét.
Közvetlenül nem városi beruházásként valósult meg a Rózsahegyi K. Kistérségi Általános Iskola
fejlesztése 35 millió Ft értékben, amelyet a jövı évben tovább kellene folytatni az emeleti rész
nyílászáróinak cseréjével, illetve a vizesblokk felújításával.
Ugyanakkor az idei évben Darft támogatásból beszerzésre került egy szippantó autó, melynek ára:
23.750.000 Ft.
Mindenképpen szólni szükséges a 2005 évi útberuházásokról is.
Megkezdıdött a 26 db belterületi lakóút építése – útalap építés. A beruházás két ütemben valósul meg.
Elsı ütemben 2005. évben az útalapok, még 2006. évben az aszfaltozási munkák készülnek el.
Külterületen az Öregszılıi településrészen 90 %-os állami támogatással végre sor kerülhetett az Iskola
utca útalapjának megépítésére, amely a Kondorosi és Szarvasi utat köti össze. A beruházás értéke 60
millió Ft. A terv szerint jövıre elkészül az aszfalt és az útpadka is. Folytatódott a Selyem utca II. ütem
győjtıút megépítése, mintegy 250 fm hosszú szakasz épült meg 6 méter szélességben, ennek értéke 29
millió Ft. Bízott abban, hogy a III. szakaszt is sikerül megvalósítani, aminek következtében a Fı út és
az Ipari Park forgalmát erre az útra le tudnák terelni. Az elmúlt évben elkezdett 20 db belterületi
lakóút befejezésére ebben az évben került sor, az utakat leaszfaltozták, mely 143 millió Ft-ba került.
Ezzel, illetve a megkezdett 26 utca megépítésével elérhetı, hogy 80 %-ot meghaladó lesz a szilárd
burkolatú utak aránya a városban. Látni kell azt, hogy az útépítési arány növekedésével a vállalási árak
is megnövekedtek, ami miatt a lakossági hozzájárulás mértéke is több lett a tervezethez képest.
Nyílván a végleges elszámolásra a beruházás befejezése után kerül majd sor, illetve a hozzájárulás
mértékét az Áfa csökkentés is befolyásolni fogja.
2005 évben 18 lakóút útburkolatának felújítására került sor 55 millió Ft értékben, illetve pályázati
támogatásból a Selyem út és a Fazekasi út útburkolatának teljes hosszában történı felújítására
kerülhetett sor.
Kétségtelenül nem kis erıfeszítést jelentett az önkormányzatnak ennyi útnak a megépítése, felújítása,
viszont amit a testület ígért, azt igyekeztek teljesíteni. 40 utca van még, amit szilárd burkolattal el
kellene látni, amelybıl 20 utcánál van meg az esély arra, hogy az utcatársulás összejöjjön. Az
útépítések után a következı ciklus kiemelkedı feladata kell, hogy legyen a megkezdett járda
felújítások folytatása, illetve újaknak az építése.
Összegezve elmondható, hogy a ciklus végére a folyamatban lévı 26 utcával együtt 60 új utca épül
meg, és mintegy 41 utcára kerül új aszfaltburkolat.
2005. évi augusztusi belvíz kártételeinek enyhítésére benyújtott kérelmek
Az augusztusi rendkívüli esızések miatti belvíz védekezési költség mintegy 30 millió Ft tett ki, míg
az önkormányzati tulajdonú ingatlanokba, utakba keletkezett kár nagysága 7 millió Ft körüli. Ebbıl az
összegbıl 11 millió Ft-ot már megkaptunk a Megyei Területfejlesztési Tanácstól, és bízunk abban,
hogy a hiányzó 27 millió Ft –ot jövı évben megkapjuk a központi költségvetésbıl. Ettıl azonban
sokkal nagyobb problémát jelent a lakosságot ért belvízkár helyreállítása, ugyanis a bejelentett 217
károsodott lakóingatlanban 105 millió Ft értékő kár keletkezett. Ebbıl a 217 kárbejelentésbıl 23
kérelmezı került elutasításra a vonatkozó jogszabályok, helyi rendeletek szabályozásai alapján.
Összességében a 194 lakóingatlanból 186 javításra, míg 8 bontásra, és pótlásra lett elfogadva. Ezek
értéke – figyelemmel a biztosító általi kártérítésre is – 99 millió Ft. A jelenlegi információk szerint a
károsultak meg kapják ezt a pénzt, csak azt nem tudni, hogy az idei évben még erre sor kerül e. A
károsultak többsége sajnos nem tudta saját erıbıl megkezdeni a helyreállítást, javítást, így számukra
jó lett volna, ha még a téli idı beállta elıtt hozzájuthattak volna a támogatáshoz. Számukra azt
tanácsolták, hogy számla ellenében próbálják megkezdeni a munkálatokat, mert bízzunk benne, hogy a
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megállapított kárösszeg 90 %-nak a 80 %-át meg fogják ítélni támogatásként, és az önkormányzat
számlájára utalják legkésıbb december 14. napjáig.
Sajnos az önkormányzat sincs olyan anyagi helyzetben, hogy ezt a pénzt megtudná elılegezni, hiszen
az év hátralévı idıszakára még 80 millió Ft-ra van szükség a mőködéshez.
Összegezve elmondható, hogy 2005 évben az önkormányzatnak nem voltak problémái, a beruházások
zömében elkészültek, viszont a fürdı, annak mőködtetése nem kis gondot jelent a városnak. A
következı évtizedre építettek egy fürdıt, aminek az üzemeltetési költségén túl sokat nem lehet
lefaragni, mert a jogszabályi elıírásoknak meg kell, hogy feleljenek, ellenkezı esetben a büntetés is
sokba kerülne. Sajnos az idei nyár, a sok csapadék sem ennek kedvezett, ezt viszont mi nem tudjuk
befolyásolni. Hosszú távon az jelenthetne megoldást, ha sikerülne egy tıkeerıs befektetıt találni.
Bízzunk abba, hogy jövıre a nyári szezon hosszabbra nyúlik, az idıjárás jobb lesz.
Az Ipari Park helyzetét illetıen elmondható, hogy folyamatos az érdeklıdés a betelepülésre. Mint
bizonyára ismeretes az ipari park területén befejezıdött egy százezer tonnás gabonatároló beruházás, a
szakhatósági engedélyeztetési eljárás lezárult, megkaphatja a mőködési engedélyt. Megítélése szerint
az évezred végére az ipari park területén 40-50 hektáros beépítésre lehet számítani.
Az idei évben is karácsonyi csomagot juttatnak a 72. életévüket betöltött nyugdíjas lakosoknak. A
csomagok kihordása a jövı hét folyamán kezdıdik.
December 15-én a Templárius Alapítvány az Endrıdi Katolikus Templomban karácsonyi ünnepséget
szervez a nagycsaládosok részére.
Önkormányzati szinten a helyi adók közül csak az idegenforgalmi adó, és a mezııri járulék emelésére
kerül sor. Az idegenforgalmi adót 250 Ft-ról 300 Ft-ra, míg a mezııri járulék hektáronként 150 Ft-ról
200 Ft-ra, illetve 2 hektáros területek esetében 300 Ft-ról 400 Ft-ra emelik.
2006 a választások éve lesz, tavasszal országgyőlési, ısszel önkormányzati választás. A pártok már
egyre erıteljesebben erre készülnek, sajnos nagyon sokan nem dolgozni, hanem politizálni
szeretnének, ebbıl akarnak megélni.
A maga részérıl bízott abban, hogy a város az elindult úton halad majd tovább, a választások során a
város lakossága meg fogja találni azt az irányt, amely számára a legmegfelelıbb. Tavaszra
kormánypárti országgyőlést, ısszel pedig jó testületet és jó polgármestert kívánt a város lakosságának.
Ezt követıen lakossági hozzászólásokra került sor.
Vinkovics Attila Gyomaendrıd, Lévai u. 10. sz. alatti lakos a polgármester úr által említett belvíz
támogatási kérelemmel kapcsolatban kívánt hozzászólni.
Az augusztusi rendkívül esızések következtében a család lakóingatlana is károsodott. A támogatás
igényléséhez benyújtotta azokat a szükséges igazolásokat, kérelmet, amelyeket a Humánpolitikai
Osztály kért. A napokban megérkezett részére a jegyzı úr elutasító határozata, melyben a belvíz
támogatási kérelmét elutasította vagyoni helyzetére tekintettel. Annak idején a kérelem kitöltésekor az
osztály ügyintézıjének javaslatára a vagyonnyilatkozatban feltüntette a család tulajdonában álló
gépkocsit 1.800 e Ft értékben, melyre 1.100 e Ft hitellel rendelkezik. Ennek ellenére a határozat
szerint a kérelmét azért utasították el, mert gépjármővel rendelkezik. Továbbá azért, mert rendelkezik
lakásbiztosítással, így az érintett biztosító a kárt számára meg fogja téríteni, illetve a hivatali
kárfelmérés szerint a lakás lakható. A lakásbiztosítással azonban az a helyzet, hogy velük szemben
csak polgári peres úton tudná az igazát érvényesíteni, ugyanis építési hibára hivatkozással nem akarják
a belvízkárát elismerni. A lakás építésével kapcsolatban – mivel vásárolt ingatlanról van szó –
statikusi szakvéleményt kért, illetve kikérte építész szakemberek véleményét is. Véleményük szerint a
helyreállítási költség 700-800 e Ft lenne, amire ık garanciát vállalnak. Ezzel szemben a hivatali
kárfelmérés szerint a becsült helyreállítási költség 150-200 e Ft, a kérelmét viszont még is elutasították
a fent említett okokra hivatkozva. Kérdése, hogy még is hogyan történt ezeknek a kérelmeknek az
elbírálása.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a képviselı-testület a vonatkozó
kormányrendelet alapján beszabályozta azokat a feltételeket, amelyek alapján a jegyzınek a belvizes
támogatást el kell osztani. A testület hatásköre eléggé korlátozott volt, hiszen a kormányrendelet
visszautal a szociális törvényben megfogalmazott feltételekre. Ennek alapján azon kérelmezıknek
állapítható meg támogatás, akik megfelelnek a szociális törvényben meghatározott feltételeknek.
Egyik a jövedelmi viszonybeli, a másik a vagyoni helyzetbeli feltétel. A képviselı-testület ennek
megfelelıen alkotta meg a helyi rendeletét, melyben a törvényi jövedelem határoktól eltért, és a
vagyoni feltételeket ennek megfelelıen szabályozta.
A késıbbiekben megjelent kormányrendelet a jegyzı hatáskörévé tette a belvíz támogatás elbírálását,
amelyet követıen a támogatási szerzıdést a polgármester köti meg, amely alapján a támogatás majd
folyósításra kerül. A jegyzıi hatáskör megnyílásának ott van jelentısége, hogy ez esetben más a
jogorvoslati lehetıség, mint a képviselı-testületi döntés tekintetében. A jegyzıi határozata ellen
ugyanis 15 napon belül megnyílik a jogorvoslat lehetısége. Ezen eljárás során a jegyzı vagy
visszavonja, illetve módosítja a saját határozatát, vagy felterjeszti a közigazgatási hivatalhoz, aki
megvizsgálja, hogy történt e az eljárás során jogszabálysértés.
A Vinkovics úr kérelmét illetıen, valóban vizsgálásra került a család egy fıre jutó jövedelme, amely
esetében nem volt probléma, viszont a család tulajdonát képezı gépjármő miatt a belvíz támogatási
kérelme elutasításra került. A jogorvoslati eljárás során természetesen megvizsgálásra kerül majd,
hogy mennyi az a tényleges nettó vagyon, ami alapján a támogatást meg lehet állapítani, vagy el kell
utasítani.
Tudni kell továbbá, hogy a kormányrendelet értelmében elsıdlegesen a tulajdonos kötelessége, hogy a
helyreállítás érdekében mindent megtegyen, - saját erıbıl a kárt elhárítsa, vagy a biztosító általi
támogatásból, legvégül a vis maior keretre benyújtott és megítélt támogatásból. Nevezett kérelmezı
esetében nem mindegy, hogy a biztosító állapít e meg támogatást, vagy nem. A korm. rendelet
értelmében a vis maior keretre benyújtott támogatási kérelmet ennek megfelelıen lehet, illetve kell
elbírálni. A gépjármővet illetıen az ügyintézı helyes tájékoztatást adott, mikor azt mondta, hogy
annak létét a kérelemben tüntesse fel, hiszen ez esetben egy jelentısebb vagyontárgyról van szó. A
vonatkozó jogszabályok értelmében, önmagában nem a gépjármő nettó értékét, hanem mint
vagyontárgyat kell figyelembe venni, és értékelni.
A hivatal általi kárérték megállapítása valóban problémás volt, az ezzel kapcsolatos kritikát el kell,
hogy fogadják, hiszen nagyon rövid idı alatt kellett jelentést készíteni a Katasztrófavédelem felé, így
alaposabb kárszakértıi felmérésre nem kerülhetett sor.
Összegezve nevezett kérelmérıl, amennyiben a jegyzıi határozat nem kerül visszavonásra, úgy a
közigazgatási hivatal fog dönteni.
Roszik János az iránt érdeklıdött, hogy kártérítés vagy támogatás illeti e az belvízkárt szenvedett
lakosokat. Véleménye szerint ennek kártérítésnek kell lennie, hiszen támogatást annak szoktak adni,
aki rászorult.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszolva hangsúlyozta, ez esetben nem teljes értékő kártérítésrıl van szó.
A bekövetkezett káresemény elhárításához nyújt az állam támogatást az önkormányzaton keresztül
azok számára, akik önerıbıl vagy biztosító útján arra nem képesek.
Szurovecz Istvánné Köztársaság úti lakos az útépítésekkel kapcsolatban kívánt hozzászólni. Az utca
lakói nagyon örülnek a megépített útalapnak, amire már 20 éve vártak. A munkálatok során azonban
voltak bizonyos hiányosságok. Az utca eléggé szők, a széle fákkal van beültetve, az úthengerezés
során a behajló ágakat megkerülték, így azokon a részeken nem lett lehengerelve. Kérdése, hogy ezt
pótolják e az út burkolása során. Ugyanakkor véleményük szerint túl vékony útalapot csináltak, a
lehengerezés után már megáll a víz, túl durva anyagot szórtak le. Az utca végén a Csurgó utca már
elkészült, amikor a Zrínyi I. utcát csinálták. Az ott lakók panaszolták, hogy az út magasabban van,
mint a járda, így a csapadék víz a járdára, illetve a házak alá folyik. A Köztársaság utca Csurgó utca
felıli részén a vízátfolyó csatorna vagy el lett törve, vagy el van tömıdve, mert a belvíz során ott
annyira megállt a víz, hogy az ott levı árok hetekig tele volt. Kérte, hogy az illetékesek találjanak
megoldást erre a problémára.
Ugyancsak a Köztársaság utca elején a Dávid féle bolt elıtt a víz az útra folyik. Kinek a dolga lesz azt
rendbe tenni.
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Nem lenne jó, ha az elkészült Köztársaság útra folyna a víz továbbra is, hogy kimossa az útnak az
alját. Szintén ezen a részen a parkoló nincs szilárd burkolattal lefedve, hatalmas lyuk van benne. Jó
lenne, ha az endrıdi településrész központját is fejlesztenék egy kicsit, nem csak a gyomait.
Évek óta húzódó probléma a Blaha úton a gyalogátkelı hiánya. Nagyon indokolt lenne, mert nagyon
balesetveszély ez az útszakasz.
Bosszantónak tartotta továbbá a kerékpárlopásokat, rongálásokat a városban. Elıfordult, hogy lezárt
kerékpárt vitt el az elkövetı, amit a mai napig nem talált meg a rendırség.
Befejezésként megkérdezte, hogy a település önkormányzata csatlakozott e a Bursa Hungarica
pályázati rendszerhez, amely a hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló fiatalok felsıoktatásban való
részvételének a támogatását szolgálná. Értesülése szerint a 2006-os érve a megye 50 települése
csatlakozott, viszont Gyomaendrıd nincs ezek között. Miért veszi el a város az itt élı fiatalok elıl ezt
a támogatási lehetıséget?
Babos Lászlóné Kis Lajos üdülıtelep lakosa gratulált a városvezetésnek, a képviselı-testületnek a
megvalósult beruházásokért, melyek közül kiemelte a Kis Bálint Általános Iskola beruházását,
amelyet példaként emlegetnek megye, de akár országszerte is.
Az útépítéseket illetıen, megkérdezte, ezek közül hányat építettek kétsávosnak. Általában nagyon
keskenyek, nem városhoz méltóak.
Az idei év idıjárása nem igazán volt kedvezı a szúnyogirtás tekintetében sem. A jövıben valamilyen
hathatós megoldást kellene találni erre.
Kérdése volt továbbá, hogy az Erzsébet ligetben a kivágott fák mikor kerülnek pótlásra. Nagy szükség
lenne erre, hiszen ez a város szíve, tüdeje.
Mikor kerül sor a Kis Lajos üdülıtelepen a szennyvízhálózat kiépítésre? Végezetül megkérdezte, hogy
a Hantoskeri holtág rehabilitációja mikor fog megvalósulni.
A Dél-alföldi ivóvízminıség javító programmal kapcsolatban kérte az érintetteket, hogy az egyeztetés
során a vállalkozók ivóvíz felhasználására is térjenek ki, a programban ez is szerepeljen, ugyanis azt
az EU nem támogatja.
Szujó Zsolt a Városüzemeltetési osztály vezetıje az útépítéssel kapcsolatos kérdésekre elmondta,
azon utcákban, ahol az útalap nem megfelelı tömörítést kapott, azokat javítani fogják. Tavasszal az
aszfaltozás elıtt a mostani útalapok még kapni fognak egy kiegyenlítı réteget. A vízelvezetési
problémákat az aszfaltozás elıtt meg fogják oldani.
A Dávid féle bolt elıtt lévı parkoló magán parkoló, ott a belvíz elvezetést az aszfaltozással együtt
kellene megoldani. Ennek utána fognak nézni.
A Blaha úton a gyalogosátkelı elhelyezését illetıen a hivatal, a Közútkezelı Kht és a rendırség
szakemberei helyszíni bejárás során kijelölték azokat a helyeket, hogy hol lehetne
gyalogátkelıhelyeket kiépíteni. Amennyiben a javaslatokat a képviselı-testület a decemberi ülésén
elfogadja, úgy azok terveztetését, engedélyeztetését el fogják indítani. A szakemberek szerint
elképzelhetı hely a Blaha és az Endrıdi utca sarka elıtt – az út kanyargósága miatt ezen a helyen
lenne a legbeláthatóbb.
Az útszélességeket illetıen a jogszabály szerint 5.5 méter az a szélesség, amely fölött két forgalmi
sávos közlekedést lehet engedélyezni. A városban a legfıbb győjtı utak ilyenek, mint például a
Selyem út, Katona J. út, Kossuth út, Hısök út stb.
Dr. Dávid Imre polgármester a kiegészítve a kérdésekre adott válaszokat elmondta, a Csurgó utca
sarkán a vízelvezetést a közmunkabrigád el fogja végezni. A Bursa Hugarica pályázati rendszerhez az
önkormányzat nem csatlakozott, azért, mert a testület döntése alapján évente 5-6 felsıfokú oktatásban
résztvevı helyi diákot részesítenek ösztöndíjban, akik olyan képzésben vesznek részt, mely
végzettségőekre a városnak is szüksége lesz. Természetesen a költségvetés tervezése során a
lehetıséget újra át fogja vizsgálni a testület.
Kétségtelenül keskenyek a megépített utak, azonban el kell dönteni, hogy inkább széles utakat
akarunk, vagy minél több szilárd burkolattal ellátott utat a városban.
Az idei szúnyoggyérítés valóban nem volt hatásos, amit az idıjárás nagyban befolyásolt. A
nagymennyiségő csapadék miatt még ma is nagyon sok a felszíni víz, ami a legjobb táptalaj a
szúnyogoknak az élethez és a szaporodáshoz.
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A Hantoskerti-holtág rehabilitációjára kb. 800 M Ft-ra volna szükség. Pályázati támogatásból lenne
megvalósítható, azonban ez idáig erre nem került sor, mert voltak ettıl fontosabb megoldandó
feladatok is a városban. Véleménye szerint a víz minısége az utóbbi idıszakban nem volt annyira
problémás, bár nem mondható kifogástalannak sem. A holtág legnagyobb problémája, hogy az 1,2 és
1,6 méter iszapot nem tudjuk hová tenni, ez drágítja a rehabilitációt. A holtág kotrása kb. 150-200 M
Ft lenne, az iszap elhelyezése kb. 400-500 M Ft, a rehabilitáció pedig kb. 150-200 M Ft. Ez évben is
folytattak tárgyalásokat Goda Péter szakértıvel, aki nem látta reális lehetıségét annak, hogy egyenlıre
ez megvalósításra kerülhet.
A Kis Lajos Üdülıteleppel kapcsolatban el kívánta mondani, hogy a kormányzat egyáltalán nem segíti
az üdülıövezetek szennyvízelvezetésének megoldását, csak saját erıbıl lehetséges annak kivitelezése.
A szennyvízelvezetés költségei üdülıtelkenként kb. 1-1 M Ft-ot is eléri.
Az Erzsébet Liget fásítására vonatkozó kérdés megválaszolására felkérte Csányi István urat, a
Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét.
Csányi István bizottság elnök hangsúlyozta, azt a fásítási programot, amit két –három éve elkezdtek
az Erzsébet ligetben már 15-20 évvel ezelıtt el kellett volna kezdeni. Tudomásul kell venni, hogy az
ott lévı fák többsége több mint száz éves. A liget egyik legdominánsabb fafajtáját a kocsányos
tölgyeket a termálvíz tette tönkre. Ezt a tényt az arborétum felújítását végzı Dr. Beres János szakértı
állapította meg elsı ránézésre, amikor 15-20 évvel ezelıtt életében elıször járt Gyomaendırdön, és
nem tudta, hogy a termálvíz vezeték a ligeten halad keresztül. Kétségtelenül szívszorító látvány, ha
egy ligetben fákat vágnak ki, de sajnos nem kerülhetı el, hogy ezeket a beteg fákat ne vágják ki,
hiszen teljesen kiszáradtak, nincs értelme tovább megtartani ıket, ráadásul ennél fogva
életveszélyesek is.
A tervezett buszmegálló miatt kivágandó fák mind mezei- és zöldjuhar, melybıl épp elég van a
ligetben, nincs rájuk szükség. Nem az a cél, hogy minél több fát kivágjanak, de van, amelyet
kénytelenek. A vadgesztenyefa is kipusztult az aknázómolyoktól. Tavasszal 40 db fa került elültetésre,
olyan fajok, amelyek a ligetbe valók, a páfrányfenyıtıl a kocsányos tölgyig. Ezek közül tudomása
szerint mindössze 2 db pusztult ki. 1-1 db fa fajtól függıen 20-40 E Ft-ba kerül. Kisebb fákat azért
nem célszerő telepíteni, mert tönkreteszik és nem életképesek. Jelen módszerrel megpróbálják
visszaszorítani az olyan fafajokat, melyek elhatalmasodtak a ligetben, ilyen pl. a mezei juhar és az
akácfa. A jelenlévık megnyugtatására hangsúlyozta, fát csak végszükség esetén vágnak ki, amit
megelızıen a város kertészével körültekintıen végignézik az összes fát a ligetben. Folyamatban van a
Hısök útján a hársfasor felújítása is.
Paraizs Tamás a helyi Rendırırs parancsnoka a kerékpárlopásokkal kapcsolatos felvetésre
hangsúlyozta, a helyi rendırırs mindent megtesz az eltulajdonított kerékpárok megtalálása érdekében.
Tudni kell azonban, hogy az elkövetık általában mind fiatalkorúak, 14-15 évesek, egymástól lopják a
kerékpárokat, akikkel szemben a hatóság nem tud eljárni, hiába érik tetten ıket, az életkorúk miatt a
törvény védi ıket.
Dr. Dávid Imre polgármester a ligetfásítási programhoz kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévıket,
hogy Zöld forrás fásítási program keretében 4.198e Ft értékben 575 db ıshonos sor és parkfa kerül
telepítésre, amelybıl tavasszal 201 db-ot, ısszel pedig 374 db-ot ültettek el.
Gellai László kérte az illetékeseket, hogy a Csókási zugba vezetı hidat vizsgálják felül. A körös híd
felıli oldalán 30-40 cm szintkülönbség van, a járda nem túl széles, úgyhogy igen csak
balesetveszélyes.
Beceli Lajos a Dunántúlról érkezett, 7-8 éve, hogy visszajárnak Gyomaendrıdre feleségével. Ifj. Dógi
János képviselı úr invitálására jöttek el a testület közmeghallgatására.
Elsıdlegesen gratulálni kívánt a városvezetésnek, a képviselı-testületnek az utóbbi 2-3 évben
elvégzett látványos fejlesztésekhez, külön kiemelésre méltónak tartotta a Kner teret, amely nagyon
elegáns és látványos. Képzımővészként ezt különösen értékelni tudja, bár azt a megoldást, amivel a
szemközti építıanyag kereskedı alkalmazkodni próbált ehhez a környezethez, nem tartotta túl
szerencsésnek. Elismeréssel szólt a Kis Bálint Iskola Hısök úti egységének új épületérıl, hogy a
felújítással meghagyták az épület eredeti homlokzatát. A város templomai gyönyörőek.
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Az itt élı emberek kedvesek, barátságosak, szóba állnak az idelátogató idegenekkel. Dunántúlon más
mentalitásúak az emberek. A felesége író, ı személy szerint festeni szokott, dolgozni is ide járnak
Gyomaendrıdre. A felújított fürdıhöz szintén csak gratulálni tudott, bár a szomszédos szórakozóhely
környezete hagy némi kívánni valót maga után. A liget, az ıspark rendezése is elismerésre méltó.
Amit egy kicsit hiányolt az az, hogy a reklámra nem fordít kellı hangsúlyt a városvezetés, a testület. A
város kiadványai eléggé hagyományosak, pedig a két településrész külön –külön is egy egyéniség,
amit tükrözni kellene ezeknek a kiadványoknak. Jó lenne továbbá, ha a liget tisztaságára jobban
ügyelnének, a belvízelvezetı árkokat nem temetnék be az építkezések alkalmával, hanem azokat
jobban rendbe tartanák.
Összegezve gratulált a fejlıdéshez, és további hasonló eredményeket kívánt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az elismerı szavakat. Általában nagy kritikákat nem
szokott kapni a testület, viszont egy-egy közmeghallgatás alkalmával az itt élık felszokták vetni
azokat a problémákat, amelyek valójában megvannak. Sokat javított a városképen az, amikor a
szennyvízberuházás után megkezdhették a tényleges városszépítést, parkosítást, utak építését stb.
Elégedettek azonban sohasem lehetünk, hiszen mindig lesznek megoldandó problémák, viszont jólesik
ilyen elismerı szavakat hallani. Sajnos sok esetben az itt élık nem tudják úgy elfogadni saját
településüket, mint az idelátogatók. Ezt részben el is lehet fogadni, hiszen az, aki ritkábban jön
településünkre az látja a változásokat, míg az itt élık nem mindig érzékelik azt. Járva az országot sok
helyen azt tapasztalta, hogy az utak állapota ott sem jobb, sıt az állami utak talán még rosszabbak,
mint az önkormányzati kezelésben lévık.
Kétségtelenül egyet lehet érteni azzal, hogy a várost jobban el kell „adni”, a reklámra, kiadványokra
többet áldozni. A maga részérıl bízott abban, hogy az évtized végére egy alföldi kisvárosi élet be fog
állni, a meglévı értékeinkre egyre jobban vigyázunk.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai osztály vezetıje a Bursa Hungarica pályázati lehetıséggel
kapcsolatban elmondta még, hogy elsı körben 2003-ban tárgyalt errıl a testület. A 2006 évi
költségvetés elıkészítésénél ezt újra elı fogják venni, és a pénzügyi lehetıség függvényében döntenek
róla.

További hozzászólás, vélemény a jelenlévık részérıl nem volt, a Polgármester megköszönte az
érdeklıdést, majd a közelgı ünnepek alkalmából kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
újesztendıt kívánt, és a közmeghallgatást bezárta.

K. m. f.
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jegyzı
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