Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
7/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. március 13-i rendkívüli üléséről a
Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Dr. Palya
József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
A hivatal osztályvezetői,
Meghívottként Dr. Debreczeni Gizella a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Érdeklődő állampolgárok, helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, és valamennyi érdeklődőt. Külön köszöntötte Dr. Debreczeni
Gizellát a Helyi Választási Bizottság elnökét, valamint köszöntötte Lehóczkiné Timár Irént a március
4-i 9. sz. egyéni választókerületben megtartott időközi önkormányzati képviselő választáson
megválasztott képviselőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület teljes létszámmal jelen volt /16 fő/.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Illés János képviselőket.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására a kistérségi hovatartozás kérdésének megbeszélése
miatt került sor. Ugyanakkor a napirendi pont megtárgyalása előtt kerülne sor a Helyi Választási
Bizottság elnöke által az időközi választás eredményének ismertetésére, és a megválasztott képviselő
eskütételére.
Felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a fentiek szerint szíveskedjenek meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
82/2007. (III. 13.)Gye.Kt határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2007. március 4-i
Időközi önkormányzati képviselő választás eredményéről – eskütétel,
megbízólevél átadása
2. Kistérségi hovatartozás kérdésének megbeszélése
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
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A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2007. március 4-i Időközi önkormányzati
képviselő választás eredményéről – eskütétel, megbízólevél átadása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Debreczeni Gizellát a HVB elnökét a tájékoztató megtételére.
Dr. Debreczeni Gizella elmondta, az elmúlt év decemberében súlyos betegségben elhunyt Császárné
Gyuricza Éva 9. egyéni választókerületi önkormányzati képviselő. A Választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény rendelkezései értelmében a Helyi Választási Bizottság a gyomaendrődi 9. számú egyéni
választókerületben 2007. március 4. napjára tűzte ki az időközi választást megállapítva annak
határidőit és határnapjait.
A Helyi Választási Iroda erről tájékoztatta pártokat, jelölő szervezeteket és az érintett lakosságot.
Január elején valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt és ajánló szelvényeket.
A törvényes határidőn belül a HVB négy jelöltet vett nyilvántartásba. Dávid Mátyás független,
Fülöp Zoltán Körösök Vidékéért Egyesület, Lehóczkiné Tímár Irén FIDESZ-KDNP-Gazdakörök és
Szonda István Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület jelöltjeit.
A választási szervek időben és kellő számban kiegészültek a jelöltek és jelölő szervezetek delegált
tagjaival. A választási iroda a HVB jóváhagyását követően elkészítette a szavazólapokat és egyéb
nyomtatványokat, biztosította az egyéb szükséges technikai feltételeket így a szavazás törvényes
feltételei maradéktalanul adottak voltak.
Március 4-én a szavazás mindkét szavazó körben rendben és zavartanul folyt, rendkívüli esemény nem
történt. A névjegyzékbe felvett 1438 főből szavazóként megjelent 425 fő (29,6%). A leadott 420
érvényes szavazat megoszlása:
Lehóczkiné Timár Irén (FIDESZ-KDNP-Gazdakörök)
218
51,9%
Fülöp Zoltán (Körösök Vidékéért Egyesület)
124
29,5%
Dávid Mátyás független
51
12,1%
Szonda István (Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület)
27
6,4%
A három napos kifogásolási idő alatt kifogás, panasz nem érkezett a választási bizottsághoz ezért a
választás érvényes és eredményes volt.
Lehóczkiné Timár Irén a FIDESZ-KDNP-Gazdakörök jelöltje 218 szavazattal (51,9%) a
gyomaendrődi 9. számú egyéni választókerület megválasztott képviselője.
Várfi András polgármester megköszönte a tájékoztatót, majd felkérte Lehóczkiné Timér Irént, hogy a
képviselő-testület előtt tegye le az esküt, a jelenlévőket kérte, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek
felállni.
Az eskü szövegét előmondta Várfi András polgármester.
„Én Lehóczkiné Timár Irén. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot
megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint
minden igyekezetemmel Gyomaendrőd javát szolgálom.”
„Isten engem úgy segéljen”
A polgármester gratulált a képviselő asszonynak, munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt, majd
felkérte a képviselői helyének elfoglalására.
Dr. Debreczeni Gizella a Helyi Választási Bizottság elnöke átnyújtotta a képviselőnek a
megbízólevelet.
Ezt követően Várfi András polgármester javasolta, hogy e napirendi pont kapcsán döntsenek az
újonnan megválasztott képviselő bizottsági tagságának megválasztásáról is. Lehóczkiné Timár Irént
javasolta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának
megválasztani.
Megkérdezte a képviselőket van e eltérő javaslatuk.
Hozzászólás a képviselők részéről nem volt.
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A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többség szükséges, a bizottsági tag
megválasztása csak abban az esetben történhet nyílt ülés keretében, ha ehhez az érintett hozzájárulását
adja.
Lehóczkiné Timár Irén bizottsági tagjelölt hozzájárulását adta, hogy a döntéshozatal nyílt ülés
keretében történjen. Ezzel egyidejűleg bejelentette személyes érintettségét.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket döntsenek a képviselő asszony bejelentéséről. Nem
javasolta a képviselő döntéshozatalból való kizárását.
A képviselő-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
83/2007. (III. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Lehóczkiné Timár Irén képviselőt, bizottsági
tagjelöltet nem zárja ki a bizottsági tag megválasztása döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület Lehóczkiné Timár Irén képviselő Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsági tagságára tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
84/2007. (III. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Lehóczkiné Timár Irén képviselőt
megválasztja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság tagjának.
Határidő: azonnal
Kistérségi hovatartozás kérdésének megbeszélése
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a napirendi pont kapcsán arról kell döntenie a képviselőtestületnek, hogy marad e a város a Békési Kistérségi társulás tagja, vagy átmegyünk a szarvasi
kistérségbe.
Mint emlékezetes a képviselő- testület az elmúlt év novemberi ülésén foglalkozott ezzel a kérdéssel,
amikor olyan döntést hozott, hogy széleskörűen meg kell vizsgálni mind a békési, mind a szarvasi
kistérséghez való tartozás előnyeit, hátrányait, ugyanakkor megbízást adtak a Polgármesternek az
önálló kistérség kialakításának lehetőségének kivizsgálására, az ezzel kapcsolatos egyeztetések
lefolytatására.
Ennek alapján sor került a dévaványai polgármesterrel az egyeztető megbeszélésre, aki egyértelműen
kijelentette, hogy nem kíván csatlakozni egy gyomaendrődi központú önálló kistérséghez. Ezt
követően a szarvasi kistérséghez való esetleges csatlakozás előnyei, hátrányai kerültek
megvizsgálásra, amikor is Dévaványa polgármestere még is csak igent mondott. Így került sor aztán
Dévaványa, Mezőberény, Ecsegfalva, Köröstarcsa és Csárdaszállás települések polgármestereivel az
egyeztető megbeszélésre. Ennek eredményekként jött volna létre az önálló Gyomaendrőd központú
kistérség. Ez az önálló kistérség azonban nem jött létre, mivel időközben Mezőberény elállt ettől a
szándékától. Ennek alapján maradt az a lehetőség, hogy visszamegyünk a szarvasi kistérséghez, vagy
maradunk a békési kistérségben.
Emlékezete szerint akkor, ennek a témának a megtárgyalása során voltak képviselők, akik a szarvasi
kistérség mellett voltak, és voltak, akik a békési mellett.
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Véleménye szerint mindenképpen egy fontos döntése ez a képviselő-testületnek, mivel számtalan
intézmény, hatósági jogkör a kistérség központjába kerül, ezért nagyon át kell gondolnunk, hogy
melyik kistérséghez van több közünk, melyik kistérséggel tudunk jobban együtt dolgozni. Ugyanakkor
végig kell gondolnunk azt is, hogy nekünk Gyomaendrődieknek itt Gyomaendrődön kell a pozíciónkat
jobban erősíteni, a néhány kistérségi pályázaton kívül nekünk megvannak a saját pályázati
lehetőségeink. Inkább az lehetne a mérvadó, hogy a kistérségi átszervezés következtében az itt élők
számára melyik kistérségi központba való eljutás az egyszerűbb, a szarvasi, vagy a békési.
Felkérte a képviselőket, majd a jelenlévőket mondják el a témával kapcsolatos véleményeiket.
Illés János képviselő hozzászólásában elmondta, megítélése szerint a város kistérségi
hovatartozásának kérdése az itt élők számára nagyon fontos. Nyilván valamennyi képviselő mérlegelte
már, hogy mi az előnye, illetve a hátránya az egyiknek és a másiknak. Talán a békési kistérséghez való
tartozás előnye lehet az, hogy mivel elmaradott kistérségről van szó, több állami támogatáshoz
juthatunk. Ellene szól viszont az, hogy ugyan ez a helyzet állt elő jó pár évvel ezelőtt, amikor a
szarvasi kistérség tagja voltunk. Akkor ugyanis egy-egy beruházás kapcsán konfliktus helyzet alakult
ki az akkori városvezetők – polgármesterek között – és a gyomaendrődi polgármester sértődése,
haragja miatt a város kilépett a szarvasi kistérségből. Megítélése szerint a kistérségi hovatartozásunk
kérdését abból a szemszögből kell eldönteni, hogy az itt élő emberek érdekeit melyik szolgálja jobban.
A 2. számú egyéni választókörzetben élő lakosok azt a véleményt fogalmazták meg, hogy a szarvasi
kistérséghez kellene tartoznunk, mert sokkal egyszerűbb, és könnyebb a Szarvasra való eljutás, ezáltal
az ügyek elintézése. Hátránya lehet esetleg, hogy bizonyos intézmények elkerülhetnek a városból, de
ettől még egy magasabb szintű kistérségbe való tartozásnál sokkal több esélye van a városnak a
fejlődésre, mint ahogy ez volt annak idején is.
Ismételten hangsúlyozta, hogy a választókörzetében élők többsége a szarvasi kistérséghez való
tartozást támogatja.
Czibulka György képviselő elmondta, több ciklus óta tartó képviselősége alatt volt alkalma megérni
azt is, amikor a szarvasi kistérséghez tartozott a város, sőt emlékszik arra az időre is, amikor a járást
elvitték tőlünk Szarvasra. Túl sok előnye a városnak ebből nem származott, sőt a járás elvitele,
mondhatni, hogy a város „halálát jelentette”.
Egy igen erős személyiségű polgármestere van Szarvasnak, aki irányítja ezt a kistérséget. Megítélése
szerint nem csak Dávid Imre akkori polgármester sértődése volt az, ami hozzájárult ahhoz, hogy a
város kilépett a szarvasi kistérségből.
A fenti hozzászólás során elhangzott érvként a könnyebb megközelíthetőség, ebből következően
felvetődhet a kérdés, hogy egy itt élő átlag állampolgárnak hányszor kellett akár a szarvasi, akár a
békési központú kistérségbe elmennie ügyet intézni. Ma az informatika korában ezt nem lehet érvként
felhozni, sőt a maga részéről úgy ítélné meg, hogy hátrány lenne számra, ha Szarvashoz tartoznánk,
mert abból előbb-utóbb az következhetne, hogy az intézményrendszerünket átalakítanák, és
központosítanák Szarvasra. Ez azonban egyértelműen a hátrányára válna a városnak. Megszűnnének
bizonyos munkahelyek, és az ügyintézés miatt ténylegesen el kellene utaznia az itt élőknek.
Véleménye szerint, ha a békési kistérségben marad a város ez az intézményi „központosítás nem
következne be, viszont ellenkező esetben nagy valószínűsége lenne.
A maga részéről azt javasolta, hogy maradjon a város a békési kistérségben. Indítványozta továbbá,
hogy a kérdésről névszerinti szavazással döntsön a képviselő-testület.
Dr. Palya József képviselő, és mint háziorvos meg kívánta jegyezni, hogy a szarvasi rendelőintézettel,
és az ÁNTSZ-el nagyon korrekt és jó az együttműködése az itteni háziorvosoknak. A betegek
szempontjából, főleg a laboratóriumi ellátás miatt jobb lenne a szarvashoz való tartozásunk,
egyszerűbb a közlekedés, a szakrendelőbe való eljutás.
A maga részéről a szarvasi kistérséghez való tartozást támogatta.
Dr. Kovács Béla képviselő hangsúlyozta, nagyon fontos döntés előtt áll a képviselő-testület, amikor
nem csak a múltra kell hagyatkozni, hanem megkérdezni minél több itt élő véleményét. Személyesen
megkérdezett több különböző korosztályhoz tartozót. A fiatalok többsége közömbös volt, viszont az
50 év felettiek, akik már felnőttként érték meg azt, hogy a járási székhelyet elvitték Szarvasra,
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felmutattak több olyan érvet is, amelyek arra vonatkoztak, hogy Szarvas bizony túl nagy ragadozó
hozzánk képest. Jól példázza ezt az is, hogy a megyei székhelyű Békéscsabán létrejött Körösfőiskolából Szarvas Tessedik főiskolát csinált úgy, hogy közben a mezőtúri főiskolát is maga alá
gyűrte. Éppen ezért, ha a múltban és a jövőben próbálunk kutatni, felmerül a kérdés, hogy melyiktől
mit várhatunk. Nyilván a legjobb megoldás azt lett volna, ha önállóan alakítunk egy kistérséget, amit
azért a jövőben nem lenne jó kizárni. Ha Békés, Békéscsaba és Gyula a három város Közép Békési
Kistérséget akarna létrehozni, ezáltal unios pénzekhez hozzájutni, abban a pillanatban Mezőberény
már kilóg ebből a sorból, így esetleg meg van a lehetősége annak, hogy újólag Mezőberény,
Gyomaendrőd és Dévaványa összefogva a jövőben közös kistérséget létrehozzon. Amennyiben
viszont a szarvasi kistérséghez átmegyünk, erre már nem kerülhet sor. A hozzászólók közül sokan az
utazást hozták fel érvként, viszont felmerül a kérdés, hogy kinek hányszor kellett akár Szarvasra, akár
Békésre elutaznia ügyet intézni. Ez nem lehet olyan súlyú érv, ami döntő lehet ebben a kérdésben.
Ugyanakkor látni kell azt, hogy Gyomaendrőd csak arra kell Szarvasnak, hogy a törvényben előírt
létszámot megszerezze, és a mutatói általunk rosszabbak legyenek. Szarvas mindig is Kondorossal
volt együtt, mi pedig a sorvégén állhatunk majd. Nyilván, hogy a békési kistérségben maradni sem túl
szerencsés, de ha őszintén végignézzük Békés fajsúlyát, az ottani város, továbbá hozzá vesszük
Mezőberényt és Gyomaendrődőt, látnunk kell azt, hogy közel azonos település „harcol” egymással.
Attól kezdve viszont, ahogy Szarvashoz tartozunk ez a harc már egyoldalú küzdelem lesz, és a mi
kezünkben nem lesz semmilyen eszköz.
A maga részéről változatlanul attól tart, hogy Szarvas közelsége, a múltban tanúsított mohósága,
bennünket rövid időn belül le fog darálni, aminek következtében mi Szarvas Öregszőlőjévé fogunk
válni.
Ami az előző városvezetés, az akkori polgármester sértődését illeti, igen is meg kell nézni azt, hogy mi
volt ennek a sértődésnek az oka. Ha csak a hulladéklerakó beruházást, vagy a fürdő beruházást nézzük,
azok a képviselők, akik akkor is itt voltak, nagyon jól tudják, hogy Szarvas itt hogyan bánt el velünk.
Ezen kívül számtalan eset volt még, akár a járás időszakában is, amikor Szarvasnak inkább a maga
felé hajlott a keze.
Összegezve kétségtelenül nagy a felelőssége a testületnek abban, hogy a kisebbik, vagy a nagyobbik
rossz közül melyik megoldást válassza, viszont az önálló kistérség kialakításának a lehetőségét
semmiképpen nem szabad elvetni.
Rácz Imre képviselő kérdésként vetette fel, hogy milyen indokok szólnak amellett, hogy a békési
kistérségben maradjon a város.
Csányi István alpolgármester véleménye szerint, ha a kistérségi hovatartozás kérdéséről a közlekedés
szempontjából akarnak dönteni, akkor inkább ne döntsenek. Személy szerint őt senki nem kereste fel a
lakosok közül kistérségi ügyben, véleménye szerint ezek mondva csinált ügyek. A lakosság nagy része
igen tájékozatlan ebben az ügyben, sokan azt sem tudják, hogy ez mit takar. Esetleg akkor
szembesülnek ezzel, ha ügyet kell intézniük. Kétségtelenül igaz, hogy a két rossz közül kell most
választani. A legjobb az lett volna, ha az önálló gyomaendrődi központú kistérséget sikerül kialakítani.
Nyilván azt senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz akkor, ha átmegyünk a szarvasi kistérségbe,
lehetnek feltételezések, de biztosat senki sem tudhat.
A maga részéről abban látta a problémát az esetleges váltás esetén, hogy bezárunk egy olyan utat, amit
nem tudnak négy év múlva kinyitni. Ha más nem ez az elmúlt öt hónap jó volt arra, hogy rádöbbentek
Gyomaendrődnek csak az önálló kistérségben van jövője. Dévaványával viszont ezt nem tudják
kialakítani az alacsony lakosságszám miatt, ezért szükség van egy másik nagyobb településre. Ez a
település Mezőberény lenne. Ha logikusan, mikró kistérségben, vagy egyéb más megoldásban
gondolkodunk, Dévaványán kívül csak Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás települések jöhetnek
számításba.
Megítélése szerint az elkövetkező időszakban a békési kistérségben kialakulhatna egy olyan kapcsolat
Mezőberény és Gyomaendrőd között, ami alapot nyújthatna arra, hogy négy év múlva az önálló
kistérség kialakítását eredménnyel megtudnánk lépni.
Nehéz lenne olyan példát mondani, mi az amit Szarvassal közösen meg lehet valósítani, ami mindkét
várost érinti. Tud e valaki példát mondani arra, hogy milyen érzelmi kötődésünk van nekünk
Szarvashoz.
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A mai huszonéves gyomaendrődi fiataloknak biztos nincs semmilyen, viszont aki megélte a szarvasi
kistérséghez való tartozásunkat, az tudja, hogy Szarvassal nekünk sohasem volt jó a „házasságunk”.
Az is lehet, hogy Dávid Imre volt polgármesternek annak idején oka volt a megsértődésre. Mindez
azonban elmúlt, most a jelenlegi problémáról van szó. A döntés során mérlegelni kell azt, ha most
meglépjük a kistérségi váltást, bezárul a kapu előttünk, mert négy év múlva senki nem vesz majd
komolyan bennünket, ha esetleg bejelentjük, hogy még sem tetszik a szarvasi kistérség sem. A maga
részéről sokkal több együttműködési lehetőséget lát abban, ha maradunk a békési kistérségben.
Czibulka György képviselő hangsúlyozta, Gyomaendrődnek azonos fajsúlyú településekkel kell
együtt lenni. A válogatásnak nincs sok jövője, ha egyszer már a békési mellett döntöttünk, ne
táncoljunk vissza, mert bezárul a kapu előttünk.
Várfi András polgármester véleménye szerint a hozzászólások során felemlegetett járás megszűnése
ma már történelem. Nyilván az emberek azokat a sérelmeiket mondják el, amelyeknek részesei voltak.
Utalás történt továbbá a hulladéklerakó és a fürdő beruházásra is. Nyilván az volt az az időszak,
amikor Gyomaendrődön igen komoly beruházások voltak, és mivel egy kistérséghez tartoztunk
Szarvassal, így természetes volt, hogy a kistérségen belül mindenki részesült. Felmerül azonban a
kérdés, hogy amióta a békési kistérséghez tartozunk, mi történt. Szólhatnánk itt az e közigazgatás
megteremtése érdekében elindított közbeszerzésről, viszont ez is állandóan hibás, nem működik
tökéletesen.
Hiába beszélünk arról, hogy a történelem és a kulturális múlt az semmi, ez nem így van, hiszen a
gyomai és az endrődi embernek Békés városával sohasem volt sem gazdasági sem kulturális
kapcsolatuk.
Illés János képviselő hangsúlyozta, a választókörzetében élők igen is foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
hiszen a decemberi közmeghallgatáson, ahol szó volt a kistérségi hovatartozásról, a megjelentek
többsége a 2 sz. egyéni választókerületben lakó állampolgár volt.
Várfi András polgármester fontosnak tartotta elmondani, hogy négyévente az önkormányzati
választásokat követően március 31-ig van lehetősége az új képviselő-testületnek a kistérségi
hovatartozás felülvizsgálatára. Ma még nem kialakult az országban ez a kistérségi helyzet, aminek
számtalan formája van. Vannak olyan települések, amelyek többcélú kistérséghez nem is tartoznak.
Szabó Balázsné képviselő néhány általa készített feljegyzést kívánt ismertetni a két kistérséggel
kapcsolatban. Az új képviselő-testületnek velejárója az is, hogy bizonyos dolgokban változatást
eszközöljön, a kistérségi hovatartozás kérdése most vált aktuálissá.
A választókörzetében felkereste a lakókat és megkérdezte tőlük, hogy mit tudnak a szarvasi, illetve a
békési kistérségről. Mindkettőről igen keveset. Bár nem minden napos téma ez az emberek körében,
de annyit azért el tudtak mondani, hogy a békési kistérségnek igen alacsony a népességmegtartó ereje.
Gyenge a tőkevonzó képessége, nem képes kihasználni a természeti, és a táj adottságainak gazdasági
lehetőségeit. Ennek kapcsán a gazdasága igen egyoldalú, tőkeszegény. Magas a munkanélküliség
aránya, ami hozzásegítette ahhoz, hogy megmaradjon a kistérségi hátrányos helyzete a térségen belül.
Mezőgazdasági alapanyagok feldolgozására nem épültek feldolgozó üzemek. Alacsony a térségi
marketingje. Rossz az úthálózata, ami valamennyi térségre elmondható. Az intézményi ellátottságuk
szervezettsége nem jó, nem kielégítő és gyenge a térségi együttműködése, kevés a közös projektje.
Nem szólva arról, hogy Békéscsaba közelsége olyan nagy hatást gyakorol erre a kistérségre, ami miatt
érződik annak elszívó hatása. A békési kistérségben nem alakultak ki a speciális agrár, ipari és az
általános jellegű szolgáltatás, az un. inkubátorház. Mindez Békéscsabán megtalálható. Ezért szükséges
lenne a békési kistérségbe egy gazdasági imágenak a felépítése, beruházások feltételeinek javítása,
infrastruktúra fejlesztése, a mezőgazdasági szerkezet átalakítása, szervezeti modernizálása. Ezen kívül
az ökogazdálkodás terjesztése, ezen erőforrások komplex hasznosítása, és a turizmus fejlesztésének
megkezdése.
A szarvasi kistérséggel kapcsolatban az volt a lakossági vélemény, hogy az erőssége megteremtette a
kistérség imáget. Speciális agrár, ipari, idegenforgalmi és szolgáltatás jellegű termékei vannak.
Megkülönbözteti önmagát más kistérségtől, megbízható minőségbeli különbséget tud nyújtani. Erős a
vagyoni és a tőkebefektetési célpontja, a feldolgozó ipara igen fejlett.
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A mezőgazdasági termékek szerkezete változatos. A vállalkozások aránya ipari és mezőgazdasági
tekintetben igen jónak mondható, a turisztikai háttér az infrastruktúra jól kiépített. A lakosok
környezettudatossága magas. Gyomendrőd és Szarvas kapcsolatának igen is van hagyománya, hiszen
a gazdálkodók nagymértékben kötődnek Szarvashoz, integrátorok vannak jelen. Magas a
népességmegtartó ereje, ezen kívül a természeti értékeivel nagyon jól bánik. Fejlett az oktatás, kultúra
és az emberek életminőség szintje.
Megítélése szerint ezek azok az érvek, amelyeken érdemes elgondolkodni. Ezek a gondolatok nem egy
személyben a saját gondolatai, hanem a választókörzetében élők többsége is úgy ítélte meg, hogy
valószínű egy ilyen kiépítettségű kistérséghez, mint a szarvasi sokkal célszerűbb tartozni, mint egy
olyan kistérséghez, mint amit a békési kistérségről tudunk.
Nyilván ma még nem tudjuk biztosan, hogy négy év múlva azt mondhatjuk, jó döntést hoztunk, de a
múlton rágódni nincs értelme. Fölösleges kérdés az is, hogy mi lesz akkor, ha átmegyünk, mert ezt
sem tudhatjuk. Viszont, ha nem próbáljuk meg, akkor nem is fogjuk megtudni.
Dr. Kovács Béla képviselő örömmel vette a Szabó Balázsné képviselő asszony által elmondottakat,
melyek az utolsó szóig mind igazak. Éppen ezért rá kell világítani az érem másik oldalára is, hiszen
napjainkban a kormányzattól, és az uniótól is azt hallhatjuk, hogy a fejletlen régiókat fogják
fejleszteni. Ebből következően, ha ez így van, akkor egy fejlett kistérség a pályázati pénzek
megszerzésére nem igen számíthat. Szarvasnak valóban nagyon jók a mutatói, aki ahogy tette ezelőtt
is, ezután is le fogja fölözni a régióban rejlő lehetőségeket, Gyomaendrődnek túl sok fejlesztés nem
igen fog jutni. Ehhez képest mi mindig szerényebbek voltunk, ezt a szerénységet kellene nekünk
erénnyé kovácsolni, amit egy hátrányos helyzetű kistérségben központi támogatással talán magasabbra
tudunk emelni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hiányolta, hogy nem áll a képviselők rendelkezésére egy írásos
előterjesztés erről a témáról, amely segítséget nyújtana a döntés meghozatalában.
Az önálló gyomaendrődi központú kistérség kialakításával kapcsolatban készült egy írásos anyag,
amely bemutatja, mi hogyan alakult volna az egyes feladatok ellátásában, ha létrejött volna az önálló
kistérség. Véleménye szerint ennek alapján kellene bemutatni a döntés alapjául szolgáló tényezőket,
hogy az egyes feladatok hogyan alakulnának, ha maradunk a békési kistérségben, vagy, ha átmegyünk
a szarvasiba. Gyomaendrőd mit kapna meg ezekből a feladatokból. Meglátása szerint három éve,
amióta a békési kistérségnek tagjai vagyunk, nem nagyon nőttük ki magunkat. Ha kormányzati szinten
a fejletlenebb régiókat támogatják, akkor a cél az kell legyen, hogy minél több állami normatív
támogatást megszerezzünk, mikrotérségeket hozzunk létre, és minél több pályázaton tudjunk nyerni.
Mindezen célokból viszont ma még nem tudni, hol melyik kistérségben mennyit tudnánk
megvalósítani.
A fent említett hivatal által készített írásos anyagban többek között szerepel a lehetséges kistérségi
feladatellátás megoldása. Például a szociális feladatellátás területén, mi lenne az, amit átadna nekünk
Szarvas, és amit átadna Békés. Ezt mindenképpen mérlegelni kell a döntés során, hiszen megítélése
szerint ezen feladatellátás tekintetében mi erősebbek vagyunk akár Szarvasnál, akár Békésnél. Akár
lehetne nálunk egy szociális feladat ellátási központ.
Az egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás tekintetében lehet, hogy Szarvas győzne, de nem biztos.
Az alapfokú művészetoktatást érintően, amennyiben átmegyünk a szarvasi kistérségbe, szinte biztos,
hogy az egész alapfokú művészetoktatást Szarvas el fogja nyelni. A hulladékszállítás feladatellátás
talán megmaradhatna nálunk, mivel itt van a hulladéklerakó. A családsegítő központ működtetését a
békési kistérséggel jobban meg tudnánk oldani, mint a szarvasival. A pedagógiai szakszolgálat
működése bizonytalan, mert mindkét helyen ki van alakulva, lehet, hogy valahová át kell vigyük, mert
mi nem fogjuk tudni megoldani. A belső ellenőrzés jelenleg a békési kistérséggel működik, viszont ez
szarvason is működik. Közterület felügyelet ellátás nem tudható, hogyan alakul. A köztestületi
tűzoltóság kialakítása ügyében a békési kistérséggel már tárgyalások folynak. A tourinform iroda
hálózat működtetése szintén nem tudható. Bár ezzel kapcsolatban vannak korábbról kellemetlen
tapasztalatai Szarvast illetően. A tájházak, múzeumok működtetését illetően Szarvas biztos, hogy nem
fog nekünk átadni semmit, viszont Békésen még lehet keresni valónk. A múzeumi színvonal itt
Gyomaendrődön elég jól alakul. A könyvtárak működtetése, - nyilván mindhárom településen van
könyvtár. A szociális földprogram kistérségi szintű működtetését szarvassal nehezen tudja elképzelni.
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Véleménye szerint a fent felsorolt tényezőket kellene megvizsgálni, és ezt követően lehetne érdemben
dönteni. A maga részéről azt támogatta, hogy még ebben a ciklusban maradjanak a békési
kistérségben.
Várfi András polgármester a hozzászólásokból azt a megállapítást szűrte le, hogy a békési kistérség
mellett érvelők szerint ott nagyobb mozgástere lehet Gyomaendrődnek, bár az elmúlt időszak azt
bizonyította, hogy nem volt eredményes az együttműködés. A másik oldalon a szarvasi kistérségben
számtalan olyan dolog van, amihez tudunk csatlakozni. Megítélése szerint számunkra ez az
alternatíva, de nekünk képviselőknek a választópolgárok érdekeit kell szolgálni.
Csányi István alpolgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy ebben a kérdésben ilyen tájékozódott
lakosok vannak Gyomaendrődön, mint ahogy azt Szabó Balázsné képviselő asszony elmondta.
Sajnálatos, hogy ők most nincsenek jelen ezen az ülésen.
A maga részéről azt kérte a képviselő társaitól, hogy bár mi is lesz a végső döntés, az ne legyen
szakító próba a képviselő-testület között, az egyik fél vegye tudomásul a másik döntését.
Vass Ignác bizottsági elnök hangsúlyozta, kétségtelenül nagy jelentősége van ennek a kérdésnek, a
testület döntésének. A hozzászólások során említett „veszélyek”, mindkét kistérség esetében
fennállnak, akár amellett döntünk, hogy maradunk, akár a váltás mellett döntünk. Véleménye szerint a
jelenlegi kormányzat a döntéseit így is, úgy is végrehajtja, függetlenül a mi döntésünktől. Nyilván
egyikünk sem lehet jövőbe látó, nem tudhatjuk, hogy a döntésünk hogyan csapódik le majd a
következő időszakban, de bár mennyire is nagyjelentőségű ez a kérdés, főleg a város szempontjából,
hogy a különböző források, eu-s pénzek hogyan érkeznek majd ide, még sem tartaná olyan
tragikusnak, akár így, akár úgy döntünk, mivel ez a döntés három év múlva korrigálható. A döntésünk
nem lesz olyan súlyú a lakosság szempontjából, hogy emiatt bármelyikünknek is szégyenkezni
kellene. Bármelyik kistérség mellett is döntünk, ez a döntésünk három év múlva korrigálható lesz.
Dr. Palya József képviselő véleménye szerint nem lehet valaminek úgy neki indulni, hogy rögtön a
rosszat feltételezzük. A városvezetésnek, a testületnek az lesz a dolga, hogy úgy lobbizzon a
pályázatok és a források megszerzése érdekében, hogy annak legyen súlya.
Putnoki László képviselő megítélése szerint ez a téma nem lett kellően döntésre előkészítve, a
képviselők nem rendelkeznek írásos előterjesztéssel, ami segítené őket a döntés meghozatalában. A
megfelelő döntés meghozatalához szükséges lett volna megismerni a döntés alapjául szolgáló
tényezőket. Ebből tudnák mérlegelni azt, hogy melyik kistérségben járna jobban Gyomaendrőd. Nem
látható, hogy mennyi az a garancia, hogy amennyiben átmegyünk a szarvasi kistérségbe, ott egyenlő
félként kezelnek majd bennünket. Ugyanakkor a békési kistérség esetében nem látható a fejlődés útja.
A megkérdezett lakosok részéről is elsőként az a kérdés fogalmazódott meg, hogy anyagilag hol jár
jobban a település.
A maga részéről támogatta a névszerinti szavazásra vonatkozó képviselői indítványt.
Dezső Zoltán gyomaendrődi lakos nem igazán értette mi alapján várnak írásos előterjesztést a
képviselők, kiket képviselnek akkor ők tulajdonképpen. Véleménye szerint a lakosságot kellene hogy
képviseljék, nem csak a saját véleményeik alapján, hanem a megkérdezett lakosság véleményét is
figyelembe véve kellene a döntésüket meghozni.
Annak idején a képviselőségének idejében ő így járt el, nem előterjesztést várt, hanem személyesen
elbeszélgetett az itt élő emberekkel. Rajta kívül Babos László képviselő társa volt az, aki ellene
szavazott akkor a békési kistérséghez való csatlakozásnak. Ez a döntés akkor ugyan így nem volt
előkészítve, az akkori polgármester Dr. Dávid Imre az egyik ülésen szóban bevezette ezt a témát,
aminek az lett a vége, hogy a szarvasi kistérségtől kiváltunk és csatlakoztunk a békésihez. Ezt a
változást az váltotta ki, hogy 1998 és 2000 között 4 milliárd Ft értékű beruházás valósulhatott meg
Gyomaendrődön Domokos László, Földesi Zoltán és Babák Mihály országgyűlési képviselők
segítségének köszönhetően. Ha most nem ebben gondolkodnak, úgy eredményt sem fognak látni. A
településnek abból csak előnye származott, hogy három országgyűlési képviselő ebben a térségben
azért dolgozott, hogy ide lobbizzon. A békési kistérség országgyűlési képviselője hogy fog
Gyomaendrődért lobbizni, mikor mi más választókörzetbe tartozunk?
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A jelen testületnek a jövőről kell most dönteni, ami volt az elmúlt. Azt azonban megtapasztalhatták,
hogy mi volt a korábban meghozott döntéseknek a következménye. Személy szerint 1976-ban jött
Gyomaendrődre, 1972 óta ismeri a Gyoma szót. A döntések ezt megelőzően születtek, amikor elvitték
a gyomai járást, nem települtek ide üzemek, mert az akkori városvezetés így döntött. A kérdés nem az,
hogy melyik kistérséghez tartozzunk, hanem az, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, annak érdekében,
hogy nekünk is jobb legyen.
Az, hogy bizonyos feladatellátásoknak mi lesz a sorsa, azt majd megmondja a jelenlegi kormányzat.
Példaként hangzott el az alapfokú művészetoktatás, amely nem kötelezően ellátandó feladata az
önkormányzatnak, a további működése nem annak lesz függvénye, hogy a békési, vagy a szarvasi
kistérséghez tartozunk, hanem egyszerűen a kormányzat meg fogja vonni a normatívát. Az
önkormányzat pedig saját pénzből nem fogja tudni fenntartani, mert a hangszeres oktatás háromszor
annyiba kerül, mint a csoportos foglalkoztatást.
Hiába akarjuk mi az önálló kistérség kialakítását, amikor Mezőberény egyértelműen, testületi
határozatban kijelentette, hogy nem jön el a békési kistérségből, azért Mezőberény és Békés
lakosságszáma közel azonos, sok mindenben meg tudnak egyezni, de ha mi belépünk oda
harmadiknak, nekünk jut is, marad is. Ezzel szemben Szarvas és Gyomaendrőd lakosságszáma szinte
azonos, mindössze 1117 fő a különbség.
Akkor, amikor hosszú éveken keresztül a szarvasi kistérséggel együtt lehetett dolgozni, Dávid Imre
akkori polgármester elhatározása miatt, mert nem tudott Babák Mihály szarvasi polgármesterrel
megegyezni, Gyomaendrődnek el kellett jönni a szarvasi kistérségből. Ezen kell elgondolkodni a
képviselőknek, és nem azon, hogy annak idején miért vitték el innen a járást – azért, mert olyan volt az
akkori városvezetés.
Rácz Imre képviselő egyetértett azzal, hogy mi Gyomaendrődiek csak ennek a választókerületnek az
országgyűlési képviselőitől várhatunk segítséget, csak az ő segítségükkel tudunk fejlődni.
Putnoki László képviselő véleménye szerint a korrekt információszerzéshez szükség van az írásos
előterjesztésre is. Látni kellene, hogyan állunk a békési kistérségben, az országos pályázatok mennyire
illeszkednek a kistérségekhez, mennyire vagyunk elmaradva a szarvasi kistérségtől, milyen lépési
lehetőségeink vannak, mik a garanciális lehetőségeink. Számtalan olyan kérdés vetődik fel, melyekre,
ha megkapjuk a választ, olyan információkhoz jutunk, amelyek segítenek bennünket a döntés
meghozatalában. A szó-beszédekből nem kapják meg a kellő tájékoztatást. A választások során
célként fogalmazódott meg az önálló kistérség kialakítása, amely különböző okok miatt nem valósult
meg, ezért áll fenn jelenleg ez a probléma. A döntés meghozatala előtt viszont több helyről kell az
információt begyűjteni.
Izsó Csaba képviselő hangsúlyozta, garancia semmire sincs, akár megyünk, akár maradunk. Egyedüli
garancia mi magunk vagyunk, az, hogy mi mit tudunk magunknak kiharcolni. Ez a mi felelősségünk.
Amit az elmúlt 16 év alatt Gyomának nem sikerült megoldani, azt most nekünk kell. Egy olyan
lokálpatrióta szemléletnek kell kialakulni, ami eddig nem igen jellemezte a város vezetését. Egy olyan
szemléletre van szükség, amely ide hozza a befektetőket a városba. Ez a hozzáállás eddig hiányzott a
városvezetésből, ezen most változtatni kell. A felelősség kérdése szintén nagyon fontos, hiszen ez
idáig, az eddigi városvezetés nem igen vállalt felelősséget semmiért, ezen is változtatni szükséges.
Olyan dolgok történtek, amelyeknek nincs felelőse, így nem lehet előrehaladni. Olyan szellemiségnek,
hozzáállásnak kell kialakulni, amely megváltoztatná ezt az „egyhelyben topogást” Gyomaendrődön.
Fülöp István állampolgár elmondta, nagyon fontos döntés előtt áll a képviselő-testület, amely
alapvetően befolyásolja a település további életét. Egyetértett azon hozzászólásokkal, hogy egy írásos
vitaanyagra igen is szükségük lett volna a döntéshozóknak. A felmerülő kérdésekre adandó válaszok,
azok átgondolása segítheti a leghelyesebb döntés meghozatalát. Érzelmi alapon lehet polemizálni, a
múltban elmerengni, keresni a felelősöket az akkori döntésekért, de itt most a jövő a tét, ezt kell szem
előtt tartani.
Véleménye szerint, amennyiben az idő engedi, megér ez a téma annyit, hogy egy előkészített, érveket
felsorakoztató, azokat egységbe foglaló anyag birtokában folytassák a döntéshozók a ma megkezdett
vitát.
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A legfontosabb az, hogy mit akarunk, hol látjuk a terveink megvalósulásának nagyobb gyümölcsét.
Személy szerint, mint gyomaendrődi állampolgár figyelemmel kísérte, hogy a békési kistérségben való
létünknek mik voltak az eredményei. Megállapítható, hogy olyan igazán jó helyen a békési
kistérségben nincs a város. Az ott elért eddigi eredmények nem a legtartalmasabbak,
legszerencsésebbek, nyilván a helykeresést ez is motiválja.
A maga részéről javasolta a képviselő-testületnek, hogy mérlegelje a mai döntés elnapolásának
lehetőségét, a jogszabály adta időhatárokon belül.
Várfi András polgármester összegezve a vita során elhangzott véleményeket elmondta, néhányak
részéről kritikaként fogalmazódott meg, hogy nem kapott a képviselő-testület írásos anyagot. Az
önálló kistérség kialakítására való felkészülés igen sok erőt és energiát elvett, és ezzel kapcsolatban
komoly írásos dokumentációk születtek, melyeket több helyre is megküldtek. Természetesnek vették
ugyanakkor – melyben az ő személyes felelőssége is benne van-, hogy a rendelkezésre álló
információk elegendőek a képviselők számára, amely alapján kialakulhat a vita, és ennek nyomán
döntés születhet.
A kialakult vita kapcsán úgy érezte, ebben a helyzetben nem születhet döntés, ezért javasolta a döntés
elnapolását. A jövő hét folyamán egy ismételt rendkívüli ülés kerülne összehívásra, melyre a
képviselők írásos előterjesztést kapnak, mely segíti őket a döntés meghozatalában.
Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint a képviselő-testület a Kistérségi hovatartozás kérdésében a
döntést elnapolja.
A képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
85/2007. (III. 13.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd kistérségi hovatartozásának
kérdésében a döntést elnapolja.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a március 15-i ünnepség első ízben kerül
egy helyszínen megrendezésre. Az endrődi település részen délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnep a
Római Katolikus Templomban tartandó szentmisével, majd a Hősök terén a Kner Imre Gimnázium
diákjai ünnepi műsorát láthatják, végük a koszorúzásra kerül sor. A résztvevőket autóbusz szállítja,
ami 9 órakor indul a főtérről, és vissza is hozza az ünneplőket.
Az október 23-i ünnepség majd a gyomai részen kerül megrendezésre.
Felkérte a jelenlévőket, hogy a március 14-i Varga Lajos olimpikon emlékversenyen lehetőség szerint
minél többen vegyenek részt.
Dr. Csorba Csaba jegyző ezúton kívánta megköszönni a jelölő szervezeteknek, hogy a március 4-i
időközi választásra delegáltak a szavazatszámláló, illetve a helyi választási bizottságba. Nélkülük nem
lett volna eredményes a választás.
Ugyan ezen a napon zajlott a megyei és országos kisebbségi önkormányzat elektorválasztás is, mely
rendben lezajlott. Településünkön valamennyi kisebbségi képviselő élt a választójogával.
A fenti témához kapcsolódóan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a város internetes honlapján
megtalálható a kistérség váltással kapcsolatos információs anyag. Sajnálatosnak tartotta, hogy a
fórumon ezzel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett. Hangsúlyozni kívánta, hogy a
jövőre vonatkozóan garanciát a váltás tekintetében nem lehet adni, az eredmény az lehet, amit a város
vezetése akár a békési, akár a szarvasi kistérségen belül ki tud vívni magának.
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Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy a város képviselő-testülete mindig nagyon jól
előkészített anyagból dolgozott, és dolgozik.
További bejelentés, hozzászólás hiányában a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést
bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Hangya Lajosné
hitelesítő

Illés János
hitelesítő
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