Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
8/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. március 21-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, Lehóczkiné
Timár Irén, Dr. Palya József, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné és
Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
A hivatal osztályvezetői,
Érdeklődő állampolgárok, helyi sajtó képviselői,
Szabóné Galambos Éva jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, és valamennyi érdeklődőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a képviselő-testület teljes létszámmal jelen volt /17 fő/.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Lehóczkiné Timár Irén képviselőket.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására a kistérségi hovatartozás kérdésének megbeszélése
miatt került sor.
Felkérte a képviselőket, hogy az ülés napirendjét a fentiek szerint szíveskedjenek meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
86/2007. (III. 21.)Gye.Kt határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:
1. Gyomaendrőd város kistérség váltása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város kistérség váltása
Várfi András polgármester elmondta, hogy az elmúlt rendkívüli ülésen is tárgyaltak már a kistérség
váltásról, de akkor jónak látták, ha a döntést elnapolják. A mai ülésre megfelelő anyagot készítettek,
melyet mindenki részére megküldtek. Egy táblázatban összefoglalva, összehasonlítva szerepel a két
kistérség előnye és hátránya egyaránt. El kell dönteni melyek azok az előnyök, melyek a kistérség
váltás mellett szólnak és melyek azok a hátrányok, amelyek nem. Végig kellene gondolni, hogy mi
volt a motiváció, amely arra a döntésre késztetette az előző képviselő-testületet, hogy Békéshez
csatlakozzon. Biztosan volt alapja, de meg kell nézni mi jó Békésen, és mi lehet jó Szarvason.
Az alkotmányban a települések és a megyék vannak rögzítve, a kistérség valamint a régiók más
jogszabályokban rögzített társulások, melyeken keresztül támogatásokhoz lehet jutni.
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A kistérségek esetében fontos a lobbi, az érdekérvényesítés egyik jelentős eszköze, hogyan tudnak
emberek összefogni pártoktól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül bizonyos célok megvalósítása
érdekében. Az előterjesztés mutatja, hogy az elmúlt időszakban mekkora támogatást kapott egy 57
ezer fős és egy 30 ezer fős kistérség. Komoly összefogás húzódhat meg, ha a kisebb lélekszámú
kistérség lényegesen magasabb, majdnem kétszer annyi támogatást nyert. Az idén a kistérségi Ipari
Parkokra is lehetett pályázni, de a békési kistérség esetében ez sem volt sikeres.
Megkérdezte, hogy van e valakinek észrevétele, kérdése, kiegészíteni valója.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke kérdésében elhangzott, hogy a kistérség váltást
követően kell e a városnak lakosság arányosan visszatéríteni a különböző pályázatokon elnyert
támogatásokból Békésnek, mivel a Dévaványával kapcsolatos kistérség alakításnál készített anyag
úgy tartalmazta, hogy visszafizetési kötelezettségünk lesz.
Dr. Csorba Csaba jegyző az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy több oldalról próbálták
megközelíteni a kérdést. Kértek állásfoglalást a Belügyminisztériumtól a Dévaványával kapcsolatos
kistérség szervezése során, akkor a Belügyminisztérium véleménye az volt, mivel jogszabály változás
következik be és a települések jogszabály erejénél fogva kerülnek át másik kistérségbe, nincs
visszafizetési kötelezettség az egyes önkormányzatoknak. Mindezt megerősítette a budapesti ügyvédi
irodától kapott vélemény is, de természetesen egy konzultációt kell folytatni a Belügyminiszterrel.
Jelenleg az önkormányzat arról dönt, hogy kezdeményezi a kistérség átsorolását a másik kistérségbe.
Ennek megfelelően hosszú jogalkotási folyamat indul meg, ennek a végső eredménye, módosul a
jogszabály és 2008. január 1-től, amennyiben elfogadják a kezdeményezést, abban az esetben egy
másik kistérségbe tartozik az önkormányzat. Ennél a jogszabály erejénél fogva lehet állítani azt, hogy
nincs visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak. A másik, hogy meghatározott cél
teljesítéséhez kapta a kistérség ezt a pénzt, melynek részese az önkormányzat. Az együttműködési
kötelezettség, teljesíthető adott esetben, ha mégis lesz visszafizetési kötelezettség, az egyes
önkormányzatok közötti együttműködéssel, hiszen a társulás szabadsága alapján, bizonyos cél
eléréséhez az önkormányzatok szabadon társulhatnak. Meghatározott ideig ezt a feladatot működtetni
kell és van rá a lehetőség is, hiszen a pályázaton elnyert célok reális célkitűzéshez köthetők. Az
önkormányzat ezen célkitűzéseknek teljesüléséből nem kíván kilépni. Tehát a Belügyminisztérium
által megküldött állásfoglalás alapján is a további együttműködés keretében az adott célokat lehet
teljesíteni. Ezekből a véleményekből levonható az a következtetés, hogy nincs az önkormányzatnak
visszafizetési kötelezettsége. Hasonló utat járt be Hunya község is, aki szintén a szarvasi kistérséghez
szeretne csatlakozni a békésiből és ők is arra az eredményre jutottak, hogy nincs visszafizetési
kötelezettsége Békés felé.
Gellai Józsefné képviselőasszony az előterjesztés áttanulmányozása folyamán készített számításokat.
Első kérdése volt, hogy a szarvasi kistérség mondhatja e jogilag azt, hogy nem fogadja Gyomaendrőd
csatlakozási szándékát. Az előterjesztésből az derül ki, hogy milyen jó volna, ha szarvasi elérné az 50
ezer fős kistérséget, ami még Gyomaendrőddel sem jön össze és nincs is ennek jelentősége. Ha
csatlakozik a város Szarvashoz, akkor nagy átrendeződésekre kell számolni, mivel a békési kistérség
maradna 41 ezer fővel, szarvas megugrana 47 ezer fős kistérségre. Hátrányos helyzetű település volt
eddig Gyomaendrőd, ez év január 1-től csak a kistelepülések számítanak hátrányosnak, ha az anyagi
oldalát nézzük, akkor Gyomaendrődnek ez nem jó, mert az idei költségvetés is így 52 millió Ft-tal lett
kevesebb. Ha Hunyát már fogadta a szarvasi kistérség, akkor mindkét kistérség esetében egyenlő
arányban vannak a kistelepülések. Gyomaendrőd mindkét kistérségben lakosság számát tekintve a
második helyen van. Szarvas esetében csak kétezer fő a különbség, Békés mondhatja e, hogy nem
engedi el Gyomaendrődöt és jogi úton úgymond visszatartja.
A 2007-es évben a település hogyan adhat be pályázatot, ha már Békésen bejelentette távozási
szándékát, viszont Szarvas még nem mondhatja, hogy Gyomaendrőd a kistérség tagja.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, hogy jogilag előfordulhat, hogy nem fogad
bennünket Szarvas, mivel ez még csak kezdeményezés, ezt követően kell a szarvasi kistérségnek
dönteni, hogy fogadja a kezdeményezést és ezután minden település képviselő-testületének kell
határozatot hozni.
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Annak idején információ volt, hogy az 50 ezer fős lélekszámot meghaladó kistérség közvetlenül
Brüsszelhez pályázhat, ennek semmiféle jogalapja nincs. Az idei évi pályázatokba a békési
kistérségnél szerepel Gyomaendrőd is, még Szarvas nem pályázhat a nevünkben.
Dr. Csorba Csaba jegyző annyival egészítette ki az elhangzottakat, hogy az 50 ezer fős lélekszám az
IDEA tanulmánytervben jelent meg és abban volt jelentősége, hogy a minisztérium 40 ezer fő alatt
nem nagyon támogatja az önálló kistérségek kialakításának kezdeményezését. Amikor a dévaványai
kistérség kialakításával foglalkoztunk, akkor volt erről szó. A kistérségből való kiválás folyamata
hosszú, és két lépcsőben kell gondolkodni. Az egyik a 2007. március 31-i határidő, amikor bejelenti az
önkormányzat más kistérséghez való átsorolási szándékát. Ezt követően 2008. január 1-től más
kistérségbe tartozhat a település. A kistérség területére jön létre a többcélú kistérségi társulás,
amelyből, hogy hogyan lehet kiválni, vagy társulni arra megvannak a külön jogszabályok, egyébként a
társulási törvény foglalkozik vele. A lényege, kistérségből kilépni vagy belépni szervezeti formába
december 31-ével lehet, ez azt jelenti, hogy fél évvel előtte kell bejelenteni a kistérségi szervezetből
való kilépést vagy más kistérségbe való belépést. Ezáltal módosul a társulási megállapodás, a társulási
megállapodás módosításához minden önkormányzatnak a minősített többséggel meghozott döntése
szükséges. Ebben van jelentősége annak, hogy mit nyilatkoznak az egyes társulási tanácsok, jelen
esetben a békési és a szarvasi társulási tanács, hiszen ezeket az előzetes társulási tanácsi
nyilatkozatokat kell a Miniszterhez, a statisztikai kistérség váltásához kapcsolódó kérelemmel
benyújtani, ehhez kell a területfejlesztési tanács, a közigazgatási hivatal véleménye. Amennyiben az
önkormányzat úgy dönt, hogy benyújtja a kérelmet, ezekkel a mellékletekkel fel kell szerelni, ezt
követően indul meg a szervezetből való kiválás folyamata, amennyiben azt befogadja a miniszter.
Kártérítési kötelezettsége jogszabály erejénél fogva fellépő változás miatt nem lehet a társulásnak,
illetve, ha számunkra nem ismert kötelezettségek lépnek fel, meg kell nézni, hogy együttműködés
formájában hogyan lehet teljesíteni. Nemcsak az önkormányzat és területfejlesztési miniszter mond
erről véleményt, hanem a KSH is, ami alapján születik meg a döntés. Most a statisztikai kistérségbe
való átsorolást kezdeményez az önkormányzat.
Illés János képviselő elmondta, hogy a lakosság már tudja, hogy készül a település idegenforgalmi
koncepciója. Ebben 12 tag tevékenykedik, köztük vállalkozók, képviselők, akik a turisztikában
érintettek. Az első hónap munkája alapján úgy ítélhető meg, hogy a tagok többsége megjelölte az
egyik lehetséges kitörési pontnak a vizet, nevezetesen itt gondol a Hárma-Körös folyóra, amely
átfolyik Szarvason és Békésszentandráson is. Ha a folyóval kezdeni szeretne valamit a város, akkor
együtt kell működni ezzel a két településsel, akik a szarvasi kistérséghez tartoznak.
Szabó Balázsné az ügyrendi, oktatási, kulturális, kisebbségi és esélyegyenlőségi bizottság elnöke
hozzászólásában elmondta, hogy az anyagban szereplő adatok alapján a lobbi tevékenységhez szem
előtt kell tartani, hogy amíg a békési kistérségben van 57 ezer fő, a szarvasi kistérségben 30 ezer fő,
addig a békési kistérségbe 493 millió Ft, ami rendelkezésre áll, ezzel szemben a szarvasi kistérségben
ennek az összegnek majdnem a duplája. Néhány számítást készített, a jelenlegi adatok alapján a békési
kistérségbe 8500 Ft/fő, a szarvasi kistérségbe 27800 Ft/fő az egy főre eső támogatás összege.
Lényeges a különbség a két kistérség között.
Az előzőekben elhangzottakat támogatva elmondta, hogy a szarvasi kistérségbe jelentősen
megcélozták az idegenforgalmat, az informatikát, a hulladékgazdálkodást és az állati hulladékok
ártalmatlanítását, ugyanakkor folyamatban van a pedagógiai szakszolgálat építési engedély tervkivitele
és az okmányiroda tervkivitele.
Véleménye szerint az elmúlt időszak jól példázta azt is, hogy a békési kistérségnek „sikerült”
kimaradni az ipari park fejlesztési támogatásból, ez azért sokat mond a lobbiról. Határozottan
gondolja, hogy mindenképp célszerű egy magasabb fejlettségű térséghez csatlakozni, hiszen a számok
is azt mutatják, hogy magasabb fejlettségi szintű a szarvasi kistérség.
Csányi István alpolgármester véleményében hangsúlyozta, hogy sok mindent mutathatnak a számok,
de senki nem tudja megmondani, hogy mennyi jutott volna Gyomaendrődnek, ha Szarvashoz
tartozunk, illetve a békési kistérségtől mennyi jutott. Békésen most újítják fel a Dánfokot pályázati
pénzből, Muronyba épül az első szélerőmű központ, ott indul meg az első biomassza gyár.
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Illés képviselő úr hozzászólásában a folyót emelte ki elsődleges szempontként a szarvasi kistérség
előnyére. A 74-es belvízrendszer mezőberényi belvízrendszer és lehúzódik a Fazekas zugig, Gyoma
ebben a belvízrendszerben szerepel. Most egy 2 milliárdos projekt van kidolgozás alatt, amit a békési
kistérség készített és megérkezett véleményezésre a megyei vízrendezési osztályra. Ez a projekt az
egész belvízrendszer átfogó felújítását tartalmazza. Az anyagban szerepel az is, hogy Békés a mai
napig nem mondott le a Békéscsaba Gyula tengelyről, mégpedig azért, mert se Gyula, se Békéscsaba,
se Békés nem tudta ellensúlyozni Orosházát. Tulajdonképpen a három nagy település háromfelé húz,
erről az van az anyagban, hogy nem jó Gyomaendrődnek, de ha ez a tengely kialakulna nem biztos,
hogy rossz volna.
Megítélése szerint, ha most kistérséget váltunk, és négy év múlva arra jövünk rá, hogy Szarvas sem jó,
akkor utána senki nem áll velünk szóba. Bármilyen döntés születik, azért remélte, hogy a képviselőtestületet nem osztja meg a döntés, továbbra is a városért fognak együtt dolgozni.
Czibulka György képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés szerint Szarvas valóban
jóval magasabb összegű támogatással szerepel, de abban benne van a 2004-es támogatás, ezzel
szemben a békési kistérségnél ezt nem tették bele. Ugyancsak szerepel Szarvasnál a 2005-2006 évi
normatív támogatás, ezzel szemben ez Békés esetében nincs feltüntetve. Parlagfű irtás volt
Gyomaendrődön is, nemcsak Szarvason. Ez a tájékoztató anyag így nem biztos, hogy egyenértékű.
Várfi András polgármester elmondta, hogy nem tartalmaz az anyag csúztatást, ezt a hivatal megfelelő
dolgozói készítették és ezek az adatok jók. Elhangzott több vélemény, amely bizonyította, hogy a
szarvasi kistérség eredményesebb, de voltak, akik a régi kistérség előnyeit érvényesíti előnyben. Cél
az, hogy együtt, a városért dolgozzon a képviselő-testület, a mai ülés vitája ne legyen egy törés a
testületi munkában.
Babos László képviselő elmondta, hogy az előterjesztés átolvasása után megszületett a döntése, mivel
véleménye szerint kiéleződik az anyagból, hogy Szarvas felé orientálódjunk, pedig ha átcsatlakozunk
Szarvashoz, Gyomaendrőd elveszik a következő időszakra. Nagyfokú önbizalom hiányt fedezett fel az
elhangzott vélemények között, senki nem azt hangsúlyozta, hogy mi mit tudnánk tenni. Ha a békési
kistérségnél hiányzik a koncepció, miért nem javasoljuk mi, ne várjunk másra. A visszafizetés
tekintetében minden bizonnyal kell visszatérítést fizetnie a településnek lakosság arányosan Békésnek,
ha csatlakozunk Szarvashoz.
Putnoki László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy valóban van az a projekt, amely alapján
belvízrendszer fejlesztésre 2 milliárd Ft-ra lehet pályázni, de tudomása szerint 4 milliárd Ft-ra írták ki.
Hogyan kapcsolódik ez Gyomaendrődhöz? Ha Szarvashoz csatlakozunk, vajon Szarvas egyenrangú
társként fogad bennünket, tud-e majd együttműködni a két település. Békésen nem lát eredményt, nem
tudnak mit felmutatni.
Dr. Kovács Béla képviselő hozzászólásában elmondta, hogy megnézte a város honlapját, az anyagból
kiolvasható, hogy a történelmet tekintve a város erősebben kötődik Szarvashoz, ez kétségtelen, de
kérdés, hogy ez a kötődés pozitív, vagy negatív. Amikor a járások voltak, Szarvas miket tett
Gyomaendrőddel szemben. A nagyobb befektetőket is elvitte Szarvas, ő egy erős település, és az is
lesz, milyen garanciák vannak arra, hogy nem kebelez be bennünket?
Dr. Palya József képviselő az előzőekben elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem lehet
valaminek negatív hozzáállással nekiindulni. Rajtunk múlik, hogyan állunk a dolgokhoz, van e a
hivatalban olyan munkaerő, akik összefogva a másik településsel együtt készítik a pályázatokat. Ha az
ember nem bízik a jövőjébe, nem lehet mit csinálni.
Fülöp István hozzászólásában elmondta, hogy a legjelentősebb döntése a mai a képviselő-testületnek,
hiszen a mai ülésen a település fejlődése a tét. Érthető a dilemma, hiszen alapvetően érzelmi úton is
kell véleményt formálni a rendelkezésre álló adatok alapján. Az előterjesztő két szóval jellemezte a két
kistérséget, heterogén és homogén. Egy időben van szükség bátorságra és bölcsességre, hiszen a
jövőbeni lét a tét.
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Véleménye szerint a politikai érdek erősebb a szarvasi oldalon, ezek alapvetően meghatározzák a
jövőbeni út sikerességét. Nem vitatta, Békés irányába is van jövő, mégis arra biztatta a képviselőket,
hogy bölcsen döntsenek.
Horváth Gáborné elmondta, hogy meg kell nézni, hogy milyen pályázati támogatásokat nyert a két
kistérség. Szarvashoz több kötődése van a városnak, hiszen többen járnak Szarvasra dolgozni, mint
Békésre és Szarvas közelebb van Budapesthez.
Dezső Zoltán elmondta, hogy nem kívánt a mai ülésen hozzászólni az anyaghoz, de reméli, hogy nem
a mai döntés lesz a legjelentősebb a testület számára. Mindenkinek el kell gondolkodni, hogy milyen
elképzelései vannak a jövőt illetően, hiszen ez befolyásolja a település jövőjét. Látszik az anyagból,
hogy mennyivel több pályázati támogatást nyert a szarvasi kistérség a békésivel szemben. Több
lehetősége lett volna a városnak nagyobb befektetőket megfogni, amik sajnos nem sikerültek, ezért
mentek el a környező településekre, ezen a jövőben javítani kell, hiszen kell a településnek befektető.
Várfi András polgármester elmondta, hogy hogyan kell végrehajtani egy kistérség váltást, sehol nem
lehet megtalálni, sem egy közlönyben. Nincs garancia, éppen ezért nagy a felelősség.
A csúsztatással kapcsolatosan elmondta. hogy a békési kistérség anyagában a 2004-es év azért nem
szerepel, mert akkor még ez a kistérség nem állt össze.
A szarvasi kapcsolat él és működik, elfogadja Gyomaendrőd csatlakozási szándékát, a honlapjuk is
jóval fejlettebb, mint a békési kistérségé.
Gyomaendrődnek célszerűbb lenne Mezőtúrral, Túrkevével, Dévaványával egy kistérséget alakítani,
de a jelen kistérségi alakításokról szóló szabályok ezt még nem teszik lehetővé. De fontos, hogy
ezekkel a településekkel turisztikai kapcsolatokat alakítsunk ki.
A multi cégeket illetően elmondta, hogy ezeket nem itt kell megbeszélni, van alapja mindennek, de
úgy nyilatkozni, hogy aki meg lett ez által szólítva, nincs jelen. Valóban nem tett meg mindent az
akkori vezetés azért, hogy ekkora jelentőségű beruházásokat elszalasztott.
Az elképzelések megvalósításához vannak pályázati lehetőségek és még számtalan lehetőség,
melyekkel megvalósíthatóak.
Dr. Kovács Béla képviselő kérte Dezső Zoltántól, hogy a jelen nem lévőket és a jelenlévőket ne
minősítse, más helyen ezt meg lehet tenni.
Várfi András polgármester megkérdezte van e még további észrevétel, kérdés a témával
kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában indítványozta, hogy a kistérségi hovatartozás kérdésében névszerinti
szavazással döntsön a képviselő-testület.
Felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket a név szerinti szavazásra vonatkozó indítványról.
Felhívta a figyelmet, hogy az indítványról a testület vita nélkül határoz.
A képviselő-testület egyhangú, 17 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
87/2007. (III. 21.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város kistérség váltás tárgyú
előterjesztésről név szerinti szavazást rendel el.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy a nevük elhangzása után tegyék
meg nyilatkozataikat.
Babos László nem
Béres János nem
Czibulka György nem
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Csányi István nem
Gellai Józsefné igen
Hangya Lajosné nem
Illés János igen
Izsó Csaba igen
Jakus Imre nem
Dr. Kovács Béla nem
Lehóczkiné Timár Irén igen
Dr. Palya József igen
Putnoki László igen
Rácz Imre igen
Szabó Balázsné igen
Vass Ignác igen
Várfi András igen
A szavazás eredményéből a Polgármester megállapította, hogy a kistérség váltást a képviselő-testület
10 igen szavazattal és 7 ellenszavazattal elfogadta, és kihirdette az alábbi határozatot:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
88/2007. (III. 21.) Gye. Kt. határozata
A 244/2003. (XII. 18.) Korm rendelet 6. § (1) bekezdésében és a 2004. évi CVII. Törvény 13.
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva kezdeményezi Gyomaendrőd Város a Békési
Kistérségből a Szarvasi Kistérségbe való átsorolását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízza Várfi András polgármestert, hogy nyújtsa be
az átsorolási kérelmet a területfejlesztésért felelős miniszternek és a Központi Statisztikai
Hivatal elnökének, továbbá szerezze be a Szarvasi Kistérség befogadó nyilatkozatát és
tájékoztassa a Békési Kistérséget.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő
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