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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. július 9-i közmeghallgatásáról az Endrődi
Közösségi Ház Nagytermében.
Jelen vannak:

Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Izsó Csaba,
Jakus Imre, Lehóczkiné Timár Irén, Putnoki László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal, szakértőként: Kmetykó János főépítész, Zsilák Zoltán
közlekedés tervező,
Kb. 20-25 fő gyomaendrődi állampolgár
A helyi sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Csányi István alpolgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, a hivatal
részéről megjelenteket, a szakértőket és valamennyi érdeklődő állampolgárt. A képviselő-testület a
június 25-i ülésén határozott arról, hogy a településrendezési terv várható módosításának tervezési
folyamatáról közmeghallgatást tart, melyen a választópolgárok véleményt, javaslatot tehetnek e
témakörben.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 9 fő. Jelezte
távolmaradását Várfi András polgármester, Czibulka György, Illés János, Dr. Kovács Béla, Dr. Palya
József, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos László és Putnoki László képviselőket.
Az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Izsó Csaba
igen, Jakus Imre igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Putnoki László igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2009. (VII. 9.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Településrendezési terv várható módosításai
2. Közérdekű bejelentések, kérdések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Településrendezési terv várható módosításai
Csányi István alpolgármester elmondta, a terv felülvizsgálat és módosítási javaslat munkarészei a
város honlapjáról letölthető, illetve a képviselő-testület a legutóbbi ülésén tárgyalta. Felkérte Kmetykó
Jánost, a város főépítészét a terv ismertetésére.
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Kmetykó János bemutatkozásként elmondta, néhány hónapja kapta meg a megbízást a képviselőtestülettől a város főépítészi feladatainak ellátására.
Jelen ülésen ismerteti a készülő településrendezési terv azon elképzeléseit, melyek valamilyen szinten
érintik az itt megjelent állampolgárokat. Ezzel kapcsolatban kérné majd a véleményeket, illetve
javaslatokat arra, hogy mit tartanak még szükségesnek a tervben szerepeltetni. A rendezési terv egy
törvény által szabályozott folyamat után kerül jóváhagyásra, olyan hatósági véleményeztetésen megy
keresztül, amely után a lakossági véleményeket már nehéz beépíteni. A tervezésre a város pályázatot
írt ki, melyet a VÁTI Városépítő Kft. végzi, mivel nem tudtak eljönni így a tájékoztatót megtartja.
A képviselő-testület egy nagyon részletes és színvonalas településfejlesztési koncepciót készített. Az
abban foglaltak a településrendezési terv és a fejlesztés bizonyos részeinek megvalósítása a rendezési
terv módosításában fog megtestesülni. A képviselő-testület határozatában megfogalmazta azokat a
legfontosabb kérdéseket, fejlesztési elképzeléseket, melyek kell, hogy szerepeljenek a rendezési
tervben. Ezek kifejezetten városfejlesztési tervek. Ezen túlmenően a település fejlesztési terveitől
függetlenül jogszabályi kötelezettség kapcsán kötelezően bekerül a rendezési tervbe. Ezekről
részletesen nem beszél most. Ő ezeket fogja ismertetni jelen napirend kapcsán, míg a közlekedés
tervező ismerteti azokat az elképzeléseket, melyek a város közlekedésével kapcsolatos hosszú távú
fejlesztési lehetőségeket jelenthetnek. Az elhangzottakkal kapcsolatban aztán kérnék a megjelent
érdeklődő lakosság észrevételeit, javaslatait.
A településrendezési terv jelenlegi állása, és az egyes pontokra tett tervezői javaslatok, melyeket 13
pontban foglalt össze (tájékoztatóját térképen megjelenítve adta elő):
Fürdő környéke – sportpálya területe: Mint köztudott a város fürdője egy közkedvelt és igen jó
adottságokkal rendelkező fürdő, amely mára már kinőtte a területét, bővítése szükséges. Az ehhez
szükséges területrendezés módja úgy történne, hogy a jelenlegi fürdőterületet és a fölötte lévő panzió
közötti közterületet a fürdő területébe vonnák be. A másik bővítési lehetőség a fürdőtől D-re eső
erdőterületnek a fürdő területéhez történő csatolása lenne. Természetesen ezt úgy kell megoldani, hogy
a kerékpáros és gyalogos közlekedés a sportpálya felé biztosított legyen. Ezen túlmenően olyan
szabályokat kell a terület felhasználás mellé beépíteni a helyi építési szabályzatba, amelyek ezt a célt
szolgálni fogják. Az így kialakult összes terület egy különleges területi besorolást kapna, - fürdő és
szálláshely terület. Ez befogadná mindazon funkciókat, amelyek a fejlesztési elképzelés szerint itt
elhelyezhetőek. A sportpálya az Ifjúsági Tábor területe kibővülne a jelenleg mezőgazdasági
rendeltetésű területekkel, melyek a Vízmű sor folytatásában lévő jelenleg keskeny földút és a gát
között vannak. Ezt a terület felhasználást a testületi ülésen elhangzott észrevételeket figyelembe véve
két övezetre bontanák. A sportpálya és az edzőpálya szintén különleges terület maradna, sportcélokat
szolgáló különleges terület. Míg a sportpálya és a gát közötti terület ezen kategórián belül szabadidő,
sport és szálláshely elhelyezésére szolgáló különleges terület lenne.
Fáy u. végén lévő belterületi mezőgazdasági kiskertes övezet: a tervezői javaslat szerint ez a terület
kertvárosias lakóterületi besorolást kapna, így ott lakóépületek építésére lenne lehetőség, amennyiben
a közművesítettség biztosított, illetve a megközelítés, utak kialakításának feltételei adottak. Éppen
ezért a Fáy utca végén egy utcaszélesítésre kerülne sor, és a telkek kialakításának lehetőségét tovább
biztosítandó magánút kialakítására is lehetőséget adnának. Erre csak akkor kerülne sor, ha az ottani
telektulajdonosok úgy döntenek, hogy részükre elég a kisebb telekméret is, így út és lakások
helyezhetők el ezen a területen, bizonyos szabályozási korlátok között. Például a telket 30 %-ban lehet
beépíteni, 6.5 méter magas épülettel és 550 méter legkisebb telek területtel.
Hantoskerti u. folytatása – Körös gát melletti területek: ezek a területek jelenleg mezőgazdasági kertes
besorolással rendelkeznek. A tervezői javaslat, hogy a Hantoskerti holtág melletti és a gát közötti
területen és Hantoskerti utca által bezárt háromszögbe egy üdülőterület alakuljon ki, úgy, hogy a
vízpart nagy része közterületről legyen megközelíthető – az útszélesség is úgy kerüljön
meghatározásra, hogy a vízpartot is igénybe lehessen venni – illetve magánút építés lehetőségével a
telkek kialakítása az előírások szerint lenne biztosítható. A Körösi Cs. S. utca és a Hantoskerti utca
közötti területen vannak olyan telkek, melyeknek kertvégei lenyúlnak a Hantoskerti utcáig és a
Körgátig. Ezen telkek egy részének van közterületi kapcsolata, míg a Körgát melletti telkeknek nincs.
Ennek a területnek a Körösi Cs. S utcai utcafrontja jelenleg is kertvárosias beépítésű lakóterület. A
tervezők javaslata, hogy ez a Hantoskerti utcáig terjedjen ki és egységesen lakóterületi besorolást
kapjon, az ide vonatkozó övezeti szabályozási feltételekkel.
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Pocoskerti területek: ez egy nagy kiterjedésű mezőgazdasági kertes övezet. Tudni kell, hogy ezekbe az
övezetekbe 3 % -os beépítettségig csak gazdasági épület helyezhető el, sem lakóépület, sem
üdülőépület. Lakóépület akkor építhető, ha a kert a 3000 m2-t eléri, és a közművesítettség, közlekedési
feltételek adottak. A tervezőknek az okoz gondot, hogy ekkora területet, hogy minősítsenek üdülő
területté, mikor köztudott, hogy az üdülők közül a vízparti telki üdülők számíthatnak arra, hogy
hamarosan beépülnek, a többi nem. Ennek a területnek egy teljes üdülőterületi felhasználása csak úgy
képzelhető el, ha az egész területet egyszerre összevonnák egy telekké, majd újra osztanák. Erre
azonban a jelen gazdasági helyzetben az önkormányzatnak nincs pénzügyi fedezete, éppen ezért arra
gondoltak, hogy egy olyan különleges vegyes területbe sorolnák, ahol üdülő és lakóépület is
elhelyezhető. Az erre vonatkozó szabályok kidolgozása jelenleg folyamatban van. Ilyen területek
felhasználására ma az országban számtalan példát lehetne felhozni, - az önkormányzat valamilyen ok
miatt megváltoztatta a terület felhasználást, ami után lakó és üdülőépület is építhető, viszont a közút és
a közmű kiépítettség kötelezettsége a telek tulajdonosokat terheli. Ezen területekkel azért is szükséges
kezdeni valamit, mert mint mezőgazdasági területek művelése egyre inkább gondot okoz, egyre
kevésbé művelik, sok az elgazosodott terület. Amennyiben a tervezői javaslatot elfogadja a képviselőtestület, úgy a rendezési terv elfogadása után ki kell dolgozni a terület beépítésére vonatkozó
ütemtervet.
Az ipari park területbővítésével kapcsolatos övezetek meghatározása: ez a terület a város gazdasági
érdekeit jelentősen befolyásolja. A kialakult iparterület a vasúti átjárótól D-re helyezkedik el, ennek
területe bővülne. A beépítés és a terület felhasználás ugyan olyan szabályok szerint kell, hogy
történjen, mint az egyéb beépítésre szánt területek esetében – ki kell alakítani az út, az infrastruktúra
hálózatot, és ezt követően lehet gazdasági tevékenységre szolgáló telkeket kialakítani. A területen
belüli erdőterület megmaradna, ugyanis egy ipari parkon belül az erdő kedvező hatást jelent, hiszen
javítja a helyi mikroklímát. A tervezett út és az erdő mellett lévő 30 méter széles területre javasolnák,
hogy az ipari park működéséhez szükséges szolgáltatások épületei települjenek – étkezés, szálláshely,
stb.
Újkert sor D-i részének felülvizsgálata: ezen a részen már jó ideje megindult a fejlesztést, de a terület
rendezési tervi feltételei nem úgy voltak kialakítva, ahogy egy ilyen területnek a hosszú távú
felhasználása megkívánná. A magyar építési szabályozásban van egy olyan lehetőség, hogy település
központú vegyes terület, ami olyan terület felhasználási forma, amelyben akár intézmény, akár
lakóépület, vagy kereskedelmi célú épület elhelyezhető. A tervezők erre a területre ezt a besorolást
javasolják. A képviselő-testület ülésén javaslatként fogalmazódott meg, hogy ide egy sportcélú
területet is ki kellene alakítani, amit a terület nagysága lehetővé tesz, és a városnak szüksége van egy
ilyen jellegű területre. Hangsúlyozni kívánta, hogy itt is egy hosszú távú elképzelésről van szó,
melyeket ütemezetten kell megvalósítani.
Fűzfás – zug felülvizsgálata: ez a terület a város csodálatos adottságokkal bíró területe, amit olyan
időszakra kellene tartalékolni, amikor jobb gazdasági helyzetbe olyan városrészt tudnak kialakítani,
ami igazán a város közösségi érdekeit szolgálja – idegenforgalmi, szabadidő, pihenés céljából. Ennek
jelenleg az az akadálya, hogy itt zártkertek vannak kiosztva. A tervezők olyan terület felhasználást
javasolnak, amely hosszabb távon igazi városközponti „félszigetet” eredményezne. A javaslat szerint
az Újkert sori terület bevezető útjánál egy körforgalmi csomópont alakulna ki, a 46-os számú út
jelenlegi átkelési szakaszán, mely csomópontból egy híd vezessen a területre, melynek folytatásában
legyen a területnek egy fő útja, amely a gáton áthaladva a Körösön egy hajóállomás kiépítése esetén,
annak megközelítése is biztosított lenne. A belső területek felhasználására a jelenlegi kisparcellás
telekfelosztást feladva egy településközpont vegyes területi kiosztást javasolnának, ahová akár
szálloda, gyógyszálló, szórakoztató létesítmények lennének építhetőek. A terület közepén egy nagy
közparkot és egy vízparti sétányt alakítanának ki. Ismételten hangsúlyozta, hogy a Fűzfás zug ezen
része a holtág vízminőségével, a belső területek adottságaival sokkal többre érdemes annál, minthogy
magántulajdonú üdülőterületté alakítsák át.
A területhez tartozó holtág és a kisgát közötti területre egy üdülőterületi besorolás javasolt, feltáró
utak kialakításával. Ebben az esetben is javasolt, hogy önszervezéssel, lakossági szervezéssel kell a
telekkialakításokat és terület felhasználás módosítást elindítani és végrehajtani.
Az Orgona utcától D-re eső területek: az érvényben lévő rendezési terv szerint az itteni
mezőgazdasági területek lakóövezetbe vonták volna, de mivel ilyen mértékben nincs rájuk szükség,
így visszakerülnek mezőgazdasági kertes övezetbe.
A regionális hulladékkezelő mű védőterülete: jogszabályokhoz igazodva a korábbi 1000 m-es
védőterület 500 m-re csökken.
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A zugokról általában: a zugok jogilag majdnem azonos státuszú területei a városnak, kivéve, amelyek
már korábban üdülőterületté lettek nyilvánítva- ezekből van kevesebb. Nagyon sok olyan
mezőgazdasági kiskert van, ahol már üdülőépületek épültek. A rendezési tervben olyan elképzelés
szerepel, hogy azok a mezőgazdasági területek, amelyek vízpartiak, vagy vízparti telkek kiszolgáló
útjainak másik oldalán vannak, azokat átsorolnák üdülőterületi övezetbe, mivel reális esély van arra,
hogy valamikor üdülőterületek lesznek. Mint a fentiekben is hangsúlyozta, minden üdülőterületnél
akkor lehet üdülőt építeni, ha a közlekedés feltételei és az alap közművek – víz, villany- biztosított.
Éppen ezért kérdés, hogy milyen mértékben tervezze be a város a zugokban az üdülőterületi átsorolást.
A tervezők javaslata egy kompromisszumos javaslat, amelyhez kérik az önkormányzat és a lakosság
javaslatát, véleményét is. mindehhez szakmai segítséget is kapnak a tervezők a július 22-i Tervtanács
szakzsűrijétől, hiszen ez egy olyan horderejű kérdés Gyomaendrődön, amely azokat a szakmai köröket
is gondolkodásra késztetik, akik ennek a rendezési tervnek az elkészítésében, mint véleményezők,
vagy hatóságok közreműködnek. A Bogárzó-zug része az úgynevezett Natura 2000 program
területeinek, melyre kötelező érvényű szabályozások vannak, ugyanez vonatkozik a Pap-zug
területére, itt mezőgazdasági területek vannak, nincs is igény az üdülőterületek kialakítására. A
Bónom-zug most is üdülő területként szerepel, csak utcaszabályozást igényel.
A maga részéről ennyiben kívánta ismertetni a rendezési terv készítésével kapcsolatos elképzeléseket.
Várja a lakossági kérdéseket.
Csányi István alpolgármester felkérte Zsilák Zoltán közlekedés tervezőt, ismertesse a terv
közlekedést érintő módosításait, illetve javaslatait.
Zsilák Zoltán közlekedés tervező előjáróban elmondta, mint köztudott folyik a vasútépítés a
városban, amely annyiban érinti kevésbé a várost, mint a közúti közlekedés, hogy az átépítés minden
következménye a vasút területén marad. A vasút területe és a vasúti pálya 160 km/óra sebességre kerül
átépítésre, melynek következtében vagy zajvédő falakkal lesz leválasztva a város többi részétől, vagy
biztonsági kerítéssel. Ennek a vasútépítésnek azért lesznek hatásai a közúti közlekedésre is, ugyanis a
Fő útra egy különszintű vasúti keresztezés lesz, aluljáró épül, melyen a 46-os főút közlekedése, illetve
kerékpáros és gyalogos forgalom lesz átvezetve. A rendezési terv főbb paraméterinek kigondolásakor
tűnt fel, hogy egyetlen közúti kapcsolat van kiépítve a két városrész között. Amennyiben a Fő úti
kapcsolat valamilyen zavar miatt nem működik, nem tudnak a város egyik részéből a másikba átjutni.
Ezért a tervezés során arra gondoltak, hogy a kapcsolatok számát mindenképpen növelni kell – még
két különszintű kapcsolatot terveztek. Az egyik közvetlenül szolgálja az itt lakók kényelmét, és gyors
átjutását. A Kossuth L. utca meghosszabbításában egy aluljárót terveztek a túlsó oldalra, ami az
ipartelep körforgalmához érne ki, személygépkocsi, gyalogos és kerékpáros közlekedést biztosítva.
Felvetődött viszont, hogy amíg épül a Fő úti aluljáró addig hogyan fognak közlekedni a 46-os úton és
a helybéliek. Így született az a javaslat, hogy addig a fent említett aluljárón keresztül történjen a
forgalom lebonyolítása. Erről a megoldásról még nem született döntés, de az biztos, hogy a két
városrész közötti közúti kapcsolatok számát növelni kell, főként azért, mert a vasúti pálya teljesen el
lesz választva a várostól. A másik különszintű közúti kapcsolatot a Katona J. utca végénél javasolnák,
ami felüljárós kapcsolat lenne. A különszintű kereszteződések számának növelését az indokolta, hogy
a még papíron létező a várost elkerülő út Nagylaposnál térne le a 46-os útról a szántókon keresztül a
zugok NY-i oldalán és a város D-i oldalán visszakerülve a Katona J. utcán jönne vissza a 46-os útra.
Az elkerülő út megépítésének csekély a realitása, gyakorlatilag a tervek között sehol sem szerepel. A
fent említett vasúti pályatest mellett bizonyos szélességű biztonsági sáv viszont alkalmas lenne arra,
hogy a 46-os fő út Nagylaposnál elforduljon NY-i irányba és a vasúti pálya mellett jöjjön be a város
felé. Egy új híd építésével az amúgy is másra nem használható területen jutna el a Katona J. utcán egy
különszintű csomóponton keresztül vissza a 46-os főút régi útvonalára. Ennek a megoldásnak egyik
előnye, hogy sokkal rövidebb, így nagyobb a megvalósítási esély, kevesebb pénzbe fog kerülni.
További előnye, hogy kb. 200 hektár jó minőségű szántó területet nem kell igénybe venni, nem
vonnának ki a termelésből. Környezetvédelmi szempontból előnyt jelent, hogy a közúti és a vasúti
szennyeződés egy csatornába kerül, amely szennyezés a zajvédő falakkal elterelhető lesz. További
előnye turisztikai szempontból lesz mérhető, ugyanis a vasúti pálya mellett haladó úton az ideérkező
elé tárul az egész város, és a három csomópont bármelyikén be tud jönni a városba. Ezen túlmenően az
endrődi Fő úti kerékpárút építés kapcsán is lehet hozadéka, ugyanis, ha ezen a nyomvonalon épül az új
46-os út, akkor az endrődi részen a Fő úton keskenyebb útpálya is elegendő lesz, így marad hely a
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kerékpár út megépítésére is. Az előnyök mellett természetesen lesz hátránya is, mivel a NY-i területek
nem lesznek feltárva, az ottani földút kapcsolatok ugyan olyanok maradnak, mint most.
Az említett elképzelést a július 22-i terv tanács ülésen ismertetni fogják, ami a képviselő-testület által
és civilek részéről is támogatást kapott. Kérte a jelenlévőket is mondják el véleményeiket.
Szólni kívánt még arról, hogy a D-i oldalon megépülne a 443-as úton az Iskola utca mögött egy
bekötés, amely a Katona J. utcai különszintű csomópontba torkollana.
A belső úthálózatot nem tervezik átalakítani, viszont forgalomszervezés szempontjából három helyre
irányoztak elő körforgalomi csomópont kiépítését. Az egyik a Népliget utcánál a Hídfő előtt, a másik a
Fűzfás zugnál a Lidl áruház melletti útnál, amelynek akkor lesz jelentősége, amikor a Fűzfás zugi híd
is megépül. A harmadik pedig a Fő út és a Bajcsy Zs. utca kereszteződésénél. Mindehhez tudni kell,
hogy egy körforgalom megépítése 80-120 millió Ft-ba kerül, és az említett utak szinte kivétel nélkül
állami közutak tehát a várostól nem várható el, hogy ennyi pénzt áldozzon a nem az ő tulajdonában és
kezelésében lévő utakra. Tervezőként azt kérte a városvezetéstől, hogy az itt lakók biztonsága
érdekében szorgalmazzák az utak kezelőjénél ezeket az átépítéseket.
Csányi István alpolgármester megköszönte a tájékoztatásokat. A jelenlévőket megkérte tegyék fel
kérdéseiket, mondják el gondolataikat.
Poharelec László vállalkozó gratulált a tervezőknek. Bízik benne, hogy az ismertetett tervek
megvalósítását még megélik. Megkérdezte, hogy a gyomai városrészen a főtér elkerüléséről
gondolkoztak-e, a Dévaványa felől érkező forgalom elterelhető lesz-e a déli irányban.
Csányi István alpolgármester válaszában elmondta, hogy a településrendezési tervnél személy szerint
ő jelezte, hogy ennek megvalósítását szerepeltessék.
Zsilák Zoltán közlekedés tervező az igényt jogosnak tartja, ennek nyomát nem találta még meg sehol
sem. A realitása a megvalósításának egy százalék. A rendezési tervek 10-15 évre szólnak, bele tehető,
de a megvalósítás irreális, 10-15 év után egyébként is felülvizsgálatot kell újból végezni.
Vincze László lakos megkérdezte a Fáy utca végén lévő mezőgazdasági területek terveivel
kapcsolatban, mivel ott még nincs közművesítés, a felvázoltak megvalósítására van-e az eljövendő
időben lehetőség. Az ingatlanok végében szolgalmi út van a kertek legalján. Ennek meghosszabbítását
nem tartja célravezetőnek, mivel olyan kis vízparti telkek keletkeznek, melyre építeni sem célszerű. A
maradék nagyobb területnek nem lesz semmilyen értéke. Nem látja valószínűségét, hogy aki helyben
építkezni akar, miért épp ezt a területet választaná. A szomszédokkal egyeztetve megbeszélték, hogy
nem értenek egyet a szolgalmi úttal kapcsolatos kisajátításra. A tulajdonosokat erről értesítették-e,
kaptak-e lehetőséget, hogy véleményüket elmondják.
Csányi István alpolgármester válaszában elmondta, a tulajdonosoknak most van módjuk, hogy a
véleményüket elmondják. A most elhangzott tervek hosszú távú tervek. Megvalósulásukra több évet,
vagy évtizedet kell várni. A településrendezési terveket tíz évenként felül kell vizsgálni. Lehetőséget
hoznak ezzel most létre azért, hogy a későbbi megvalósításnak a feltételeit megelőlegezzék. Nem
konkrét dolgokról esik szó most, melyeket az Önkormányzat a közeljövőben megvalósítana. Azért van
szükség a tervekre, hogy a későbbiekben a rendezési tervben szereplő elképzelésekhez engedélyt
adjanak a megvalósításra. A szolgalmi úttal kapcsolatban elmondta még, hogy azok is tévedésben
vannak, akik úgy gondolják, hogy ha megvásárolnak egy holtág melletti ingatlant, akkor az a holtág
közepéig az ő tulajdonuk. A tulajdonjog a holtágra a Magyar Államé, vagy az Önkormányzaté. Saját
tulajdont maximum a meder éltől számíthatják. A szolgalmi jog alapján, ha a fenntartó bármilyen
munkát akar végezni ezeken a telkeken a tulajdonos köteles a fenntartó részére biztosítani. A további
válaszadásra megkérte a főépítész urat.
Kmetykó János főépítész az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a kiszolgáló utat ma
Magyarországon csak 12 méter szélességben lehet engedélyezni. A Fáy utca folytatásában egy
lehetőséget kínál az ott lakóknak, hogy akaratuk szerint megosztják a telkeket egyöntetűen, akkor egy
közcélokra megnyitott magánutat létesíthetnek anélkül, hogy a rendezési tervet módosítani kelljen. Ha
nem akarnak ilyet megvalósítani, akkor nincs teendőjük. Nem kötelező érvényű szabályozásról van
szó. A kötelező érvényű a Fáy utca folytatás, forduló létesítésével.
Csányi István alpolgármester kiegészítésként elmondta, ha a lakóközösség nem akar változtatni,
akkor minden marad az eddigi állapotnak megfelelően. Azonban a most rendezési tervben feltüntetett
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javaslatok későbbi feldolgozása során lesz lehetőség az előbb elhangzottak megvalósítására, anélkül,
hogy akkor a rendezési terven kelljen módosítani. Nem kötelező érvényűek, mindez lehetőség.
Elképzelhető, hogy későbbi felülvizsgálat során ki is veszik a rendezési tervből. Ilyen lehetőség
például az Újkert soron kijelölt ingatlan, amelyet például sportlétesítménynek lehet felhasználni.
Elképzelhető, hogy harminc évig nem kerül felhasználásra, de felmerült befektetői igény alapján a
terület adott lesz.
Vincze László lakos a Fáy utca végének meghosszabbítását jó megoldásnak tartja. Úgy véli, hogy
korábban az előző utca hosszabbításában kellett volna az említett telkeket megosztani még akkor,
amikor kialakították a telkeket.
Csányi István alpolgármester elmondta, mindez magánkezdeményezésből indul ki. Akkor van értéke
az ingatlannak, ha az tudja valamire használni a tulajdonosa.
Vincze László lakos megkérdezte még, hogy a lakóház építési lehetőség mennyi időn belül lesz
megvalósítható az említett telkeken.
Csányi István alpolgármester válaszolta, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a rendezési tervet,
és kezdeményezés, igény jelentkezik, akkor a közművesítésről kell először gondoskodni. A részletes
tájékoztatásra felkérte Jegyző urat.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a rendezési terv a lehetőségek tárháza. Akkor nyílik meg a reális
lehetőség a közművesítés megkezdésére, ha valóban lesz a tulajdonosoknak olyan szándékuk, hogy
megosztják a telkeket és értékesíteni kívánják, és létrehozzák a társulást. A társulások pedig
megvalósítják a közmű beruházásokat. Az önkormányzat ezt rövid időn belül nem fogja
megvalósítani. Most a lakosság egy lehetőséget kap, amennyiben elfogadásra kerül a rendezési terv,
hogy ha a telekmegosztás és értékesítés mellett döntenek, akkor ezen szabályok szerint tudnak eljárni.
Jelenleg, ha ilyen igény lenne a mostani szabályozás szerint a telkeket nem tudják megosztani, építeni
rájuk, a rendezési tervet kell módosítani. Ahhoz, hogy a rendezési tervet módosítani tudja a képviselőtestület a rendezési tervet, ahhoz felül kell vizsgálni, a terheket viselni kell. A kérelmezőnek kell
mindig a módosítási kérelmet finanszírozni, mely 1,5-2 millió forint. Amennyiben a lehetőséggel élni
akarnak, akkor azt támogatni kell.
Csányi István alpolgármester hozzátette elviekben közvetlenül nem a város érdeke a rendezési terv
módosítása. Célszerű benne hagyni, legfőképp mivel nem kötelező jellegű.
További érdemi hozzászólás, javaslat a témával kapcsolatban nem hangzott el, Csányi István
alpolgármester lezárta a témát, az elhangzott javaslatokat a tervkészítők a további tervezés során
figyelembe veszik.
2. Napirendi pont
Közérdekű bejelentések, kérdések
Tímár Béla lakos (Orgona u. 7.) panaszában elmondta, az Orgona utcában, ahol lakik, a járda mellett
a telefonoszlop olyan közel van, hogy a járdát széttörte. Eső esetén, mivel lejjebb van a mellette lévő
lapoktól, áll benne a sáros víz. A közlekedés kerékpárral veszélyes, mert csúszik az összetört
járdalapokon a kerék.
Csányi István alpolgármester elmondta a jelen lévő Városüzemeltetési osztályvezető a problémát
feljegyezte és intézkedni fognak.
Hunya Lajos lakos jelezte, hogy a Csókásiba vezető út közepe rohamosan süllyed, kéri, hogy a
rendkívüli útviszonyt rendezzék.
Csányi István alpolgármester elmondta, jelen pillanatban folynak a városban a kátyúzások, képviselői
felmérések alapján. Az osztályvezető szintén a jelzett problémát feljegyezte. Függetlenül attól, hogy itt
nem kátyúzásról van szó.
Kovács Vince lakos elmondta, hogy két évvel ezelőtt az újságban is megjelent, hogy a holtágak
tisztítására nyert a város. Érdeklődött, hogy mikorra várható a Csókási holtág tisztítása. Kérte még,
hogy az utcákon a hangosbemondók működésénél a hangosítás maximális mértékét határozzák meg,

559

hogy kulturáltan lehessen, a lakosság zavarása nélkül működni ezeknek a vállalkozásoknak, pl.:
tollfelvásárló, előnevelt csirkét áruló, stb.
Csányi István alpolgármester válaszában elmondta a Belvíz III. ütem keretein belüli pályázat keretein
belül kerül sor a Fűzfás-zug, a Csókási és a Hantoskerti holtág másik felének a kotrására.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy jelenleg a beruházásnál a támogatás
megítélése megtörtént, a közbeszerzési eljárás előtt a műszaki tartalmat kötelező ellenőrizni. Mivel 16
települést érint, így több településen is a változásokat jelezni és ellenőrizni kell. A gesztori feladatot
Kondoros település vállalta. Hosszú eljárásra lehet számítani, mivel, ha a műszaki tartalom módosul,
akkor a támogatási szerződés módosítását is jelenti. Iszapkotrás várhatóan jövő év elején várható. A
Hantoskerti holtág beruházása később indult, de ebben az évben jórészt lezárul. A hangos hirdetésről
szóló kérdésre válaszolva elmondta, jelenleg érvényes önkormányzati rendelet nincs, amiben többféle
dolgot szabályoznak. A decibel mértéke is szabályozva van, melyet a hangos hirdetők sajnos túl is
lépnek, viszont nehéz kivételt tenni, hogy Ciberének lehessen, másnak ne. A közterület-felügyelők az
ügyben el fognak járni.
Babos László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az ő utcájukban szintén a telefonoszlop túl
közel található a járdához, melyet tetéz, hogy valójában nincs senkinek a környéken telefon lekötve az
oszlopról. Megkérdezte, nem lehet-e eljárni ez ügyben, hogy amennyiben nincs szükség az oszlopokra,
akkor vigyék el onnan.
Szúnyog Antal lakos panaszolta, hogy mint vállalkozó a Fő út 5. sz. alatt lévő ingatlan előtti terület,
mely egyúttal az orvosi ügyelet előtti parkoló is, olyan rossz állapotban van, hogy eső esetén fél
lábszárig álló vízbe szállnak ki az autóból. Kéri, hogy ezt a lehetetlen állapotot oldják meg.
Liszkainé Nagy Mária Városüzemeltetési osztály vezetője válaszában elmondta, mivel a Közútkezelő
a területét megosztotta, az Önkormányzaté lett ez a terület. A parkoló önkormányzati érdekeket is
képvisel, megkeresik a megoldás lehetőségét.
Dávid Imre lakos segítséget kért, hogy az endrődi városrész központjában lévő Privát üzlet előtt a
térburkolatot a mellette lévő területekhez hasonlóra ki tudja alakítani. A Takarékszövetkezet és a volt
Rózsa presszó közötti területről van szó, kb. 25 méter hosszúságban, 1,3 m szélességben. Amennyiben
a járda térburkolatát az önkormányzat megvalósítaná, akkor a magánterületüket is hozzá igazítaná,
hogy az a város esztétikai képét javítsa a központban.
Csányi István alpolgármester válaszában elmondta, ezen igények pénzt igényelnek, a helyi képviselő
az érdekében el fog járni. A korábbi felmérésben szerepel ez a szakasz.
Tímár Béla lakos, korábbi hozzászólását kiegészítette azzal, hogy az utcájukban (Orgona utca) a
közvilágítást a sok bokor is akadályozza. A sarkon lévő oszlopon az égőt a másik utcára irányították,
így nem az ő utcaszakaszukat világítja meg, sötétben a közlekedés nehézkes.
Csányi István alpolgármester válaszában elmondta, a közvilágítással mindig probléma van. Jelenleg
az az előírás, hogy minden második oszlopon kell lámpatestnek lennie. Megkérdezte van-e még
kérdés, hozzászólás.
További lakossági bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Csányi István alpolgármester megköszönte
a jelenlétet és a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.
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