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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. december 8-i közmeghallgatásáról a Katona
József Művelődési Központban.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Putnoki
László, Rácz Imre, Szabó Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal, szakértőként: Kmetykó János főépítész, és Fülöp Péter
tervezőmérnök, a VÁTI Városépítő Kft. képviselője,
Kb. 20 fő gyomaendrődi állampolgár
A helyi sajtó képviselői,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, a hivatal
részéről megjelenteket, a szakértőket és valamennyi érdeklődő állampolgárt. A maga részéről
fontosnak tartja, hogy a várost érintő kérdésekben, fejlesztések, egyéb ügyekben a város lakói
tájékoztatva legyenek. Közösen alakítsák a város sorsát. Sajnos a rossz idő miatt kevesen jöttek el, de
bízott abban, hogy akik itt vannak, azok hírül viszik, miről volt szó.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 14 fő. Jelezte
távolmaradását Gellai Józsefné, Dr. Palya József, és Vass Ignác képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Putnoki László és Illés János képviselőket.
A közmeghallgatás napirendjét a meghívóban leírt sorrendtől eltérően úgy javasolta meghatározni,
miszerint a 2. napirendként szerepeltetett Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkáiról
szóló előterjesztést tárgyalják meg 1. napirendként.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
483/2009. (XII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkáiról
2. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2010 évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
3. Közérdekű bejelentések, kérdések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkáiról
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Várfi András polgármester felkérte Fülöp Péter tervezőt tartsa meg tájékoztatóját a településrendezési
terv tervezési munkáinak jelenlegi állásáról.
Fülöp Péter köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, a VÁTI Városépítő Kft kapott megbízást
Gyomaendrőd Város településrendezési tervének elkészítésére. A tervanyag előzetes véleményezésre
került a Képviselő-testület által, illetve azt a tervtanács is véleményezte. A város rendelkezik hatályos
településszerkezeti, szabályozási tervvel és építési szabályzattal, illetve a településfejlesztési
koncepció is nem régen készült el. A településszerkezeti tervben elsősorban a gyűjtőúthálózat, a
magasabb rendű úthálózat, illetve a kiszolgáló utak besorolását kellett feltüntetni, mivel azokat a
hatályos terv nem tartalmazta. Az önkormányzat részéről igényként merült fel, hogy vizsgálják meg az
egyes utaknak a gyűjtőút kategóriába való sorolását. Az egyik ilyen a Fő úttal párhuzamosan haladó
Selyem út gyűjtőúti kategóriája. A fő út az, ami összeköti a két településrészt, gerince a településnek.
A korábbi szabályozási tervben is szerepelt, hogy szükség lenne egy másik fontos gerincre a Selyem út
vonalában, amelynek ábrázolás szerepel is a tervanyagban. Ezen kívül ábrázolni kellett még az
országos és a megyei tervekben szerepeltett 46 sz. elkerülő útnak a tervezett nyomvonalát. Erre
vonatkozóan a településszerkezeti tervben egy másik alternatív megoldási javaslatot szerepeltettek,
ami a vasút mellett javasol egy másik összekötést. Mindkét megoldásnak vannak előnyei, hátrányai,
azt most nem lehet eldönteni, melyik legyen, a szabályozási terv egyik vonalat sem dolgozta ki, csak
tengelyvonallal ábrázolják a két változatot. A közlekedéstervező által szorgalmazott fontos elképzelés
még a Kossuth utcának a továbbvezetése aluljáróval a vasút alatt, és bekötése az ipari parknak a
körforgalmába. Ugyanakkor az öregszőlői területek is bekapcsolódnának ebbe a rendszerbe, település
összekötő útként javasolták. Egyes szakasza a jelenlegi nyomvonalon kiszolgáló út maradna.
A terület felhasználási változást illetően elmondta, hogy a tervtanács a hatályos tervben is már
kifogásolta, hogy túl sok a településközpont vegyes terület. A tervtanács javaslata, hogy a Fő utcát
végig kisvárosias lakóterületként szabályozzák, ahol szükség esetén intézmények is elhelyezhetők.
Ezt követően ismertette azokat a fejlesztési területeket, amelyeket a képviselő-testület a
településrendezési tervben módosítani kíván. Ennek sorrendjében ismertette a tervezett megoldásokat,
és a továbbtervezéshez szükséges javaslatokat.
Fürdő környéke – sportpálya területe: az ott lévő kerékpáros és gyalog utat meghagyta a tervanyag, és
3 méteres szélességgel kiszabályozta a területből és a Vidovszky utcán tovább vezethetővé tette. A
fürdő szálláshely övezete különleges szabadon álló 15 %-os beépíthetőség mellett, az újonnan
kialakítható telekméret 3000 m2. Ugyanaz az az építési övezete lett az ott lévő vendéglátásnak is.
Felsorolásra került, hogy ezeken a területeken mik helyezhetőek el. Igény volt, hogy a szabadidő sport
területnél kisebb beépítettség legyen, ez által szabadon álló 10 %-os beépíthetőség, 7.5
építménymagasság, és 4000 m2-es minimális terület. Parkolásra hely a fő út mellett párhuzamosan
alakítható ki. A vízművek mögötti terület szintén ebbe az övezetbe - szabadidő, sport, szálláshely - lett
besorolva, de itt a beépíthetőség 25 %-os.
Fáy u. végén lévő belterületi mezőgazdasági kiskertes övezet: Kertvárosias lakóterületi besorolást kap,
a meglévő út kiszélesítésével és magánút létesítés lehetőségével. Lakóépületek építésére lenne
lehetőség, amennyiben a közművesitettség 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.
Hantoskert u. folytatása – Körös gát melletti területek: ezek a területek jelenleg mezőgazdasági kertes
besorolással rendelkeznek, de az önkormányzat igénye alapján üdülőházas besorolást kapnának. A
Hantoskerti útról nyíló, a védőtöltés melletti zsákutca kialakításával, a végén egy kisebb fordulóval. Itt
is jelöltek egy magánutat, ami a telekviszonyok mellett jól oszthatóvá teszi a területeket. A magánutak
és az építési telekhatárok kialakítása nem kötelező része a tervnek. Természetesen más telekkialakítás
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is lehetséges a terven, ami a szabályozási terv szerinti paramétereket tudja. Érdemes meggondolni,
hogy ez a magánút maradjon, amiről később az egyéb telkek nyithatóak.
Hantoskerti holtágra futó pocoskerti terület: A jelenlegi státuszt tartja meg, kertes mezőgazdasági
terület, az adott telkek 3 %-ig építhető gazdasági terület. Lakóépület pedig akkor építhető, amikor az
országos építési szabályzat előírásai biztosítottak.
Az ipari park területbővítésével kapcsolatos övezetek meghatározása: a hatályos terv tartalmazta
annak a mezőgazdasági majornak gazdasági területté való kialakítását, amit a jelen terv is tartalmazott.
Ehhez képest újabb területekkel lett kiegészítve az önkormányzat igénye alapján. Ezek logikusan
kapcsolódnak az ipari parkhoz, és a tervezett gyűjtőúthálózathoz. A meglévő erdőterületeket
meghagyták erdőterületként, így csökkent a beépítésre szánt terület. További igény volt még az ipari
parki humánszolgáltatás terület kijelölés, a másra alkalmatlan területen. Ennek az övezetnek a
beépíthetősége 60 %, míg egyéb helyeken 50 %.
Gyoma és Endrőd városközpont összekötő rész: ez már a hatályos tervben is szerepel, de az igény
szerint most már konkrét szabályozással, illetve a felsorolt különleges terület is településközpontú
vegyes területként lett kialakítva. Ez a terület kapcsolódik a fő utca menti lakótelepi beépítéshez, az ott
lévő intézmény területéhez, a Selyem utcai gyűjtőút fejlesztéshez. A tervanyag ide egy jelentős méretű
közparkot is tartalmaz. A Fő úthoz közelebbi részek magasabbak. A majdani építkezésekhez a
kategóriákat is meg kellett határozni. A közparkot közrefogó épülettömbök 9 méter magasságúak.
Fűzfás – zug felülvizsgálata: a településfejlesztési koncepció az egész területre nagyszabású
fejlesztést, és egy külön hidat javasolt. Ez egy olyan potenciális területe a városnak, ami a Gyoma és
Endrőd településrész összekapcsolásában jelentős szereppel bír a fentiekben említett területtel
szemben. Kialakítása csak akkor lehetséges, ha a híd megépítésére meg lesz a lehetőség. 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 vezetne a területre, melynek folytatásában
lenne a területnek egy fő útja, amely a gáton áthaladva a Körösön egy hajóállomás kiépítése esetén,
annak megközelítését is biztosítaná.
A gyomai területhez tartozik még a hulladékkezelő mű területének szabályozása, itt a védőterületet
jelölték be, ami a telek területéhez képest 500 m-rel csökken.
Az üdülőterületekhez tartozó Torzsás-zug vonatkozásában a tervezés során a töltést nem használhatták
fel útként, viszont ahhoz, hogy a már beépült területet hétvégi házas üdülőterületbe lehessen sorolni,
megfelelő úttal, közművel ellátottnak kellene lennie. A meglévő kapcsolatok viszont csak
korlátozottan vehetők igénybe, mindenképpen kell a területnek olyan megközelítő útja, ami legalizálja
ennek a területnek a kialakíthatóságát. A Torzsás-zug másik része kertes mezőgazdasági terület
(zártkert) besorolásba tartozik.
A Sirató-zug belső része kertes mezőgazdasági területek maradtak a meglévő telekméretekkel. A
holtág felé pedig hétvégi házas üdülőterület kialakítás javasolt, amihez az úthálózatot kellett
korszerűsíteni.
Várfi András polgármester megköszönte Fülöp Péter úrnak az eddigi tájékoztatóját, majd felkérte a
jelenlévőket tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, illetve kérdéseiket a tervező felé.
Dr. Kovács Béla képviselő a Fáy u végén lévő belterületre vonatkozó elképzeléssel kapcsolatban
voltak gondjai. Annak ellenére, hogy az érintett lakók tiltakoztak a területek feldarabolása ellen, még
is ez szerepel a tervben. Mi ennek az oka?
Fülöp Péter válaszolva elmondta, a Fáy úton a már meglévő út 12 méteres kiszolgáló úttá történő
kiszélesítését javasolták, feldarabolásról nincs szó. A magánút, amit a terv jelöl, egy lehetőség amivel
nem kell élni, ugyan ez vonatkozik a Körgát melletti területre is, az sincs feldarabolva. Ahhoz, hogy ez
hétvégi házas üdülőterület lehessen, ezek a területek feltárhatók legyenek, erre út kell. A tervezetett 12
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méteres kiszolgáló út ezen a területen helyezhető el. A feldarabolást a magánút jelentené, ami olyan
lehetőség, amivel a telektulajdonosoknak nem kell élni.
Dr. Kovács Béla képviselő a továbbiakban a beépíthetőség mértéke után érdeklődött.
Fülöp Péter elmondta, az üdülőterületek esetében a beépíthetőség 10 %-os, nem kötelező a
magánútnak a kialakítása. A problémát az jeleneti, hogy amennyiben egy nagy telek a magánút
kialakítása nélkül elépíti az út lehetőségét, akkor az a későbbiekben már nem lesz. A terv azért
tartalmazza a magánutat, hogy az egyes telektulajdonosok érzékeljék azt, hogy hogyan lenne
felosztható ez a terület.
Szabó Balázsné képviselő elmondta, a hulladékkezelő mű védőterület kialakításával kapcsolatban már
jelezte észrevételét Kmetykó János főépítész úrnak. Véleménye szerint továbbra sem jól van a terven,
nem kielégítő a védőövezet kijelölése. Amennyiben a jelenleg működő hulladékkezelő betelik és
megkezdik a kettes depónak az építését, akkor a védelmi övezet növekedése újból fennáll és további
problémát jelent. A telekhatár nincs jól pontosítva. A birtokában lévő térképmásolatot szeretné
egyeztetni a tervezői anyaggal. Az ott lévő mezőgazdasági üzem 100 %-ban lefedett az 500 méterrel,
de az 500 méter annak a téglalapnak a szélétől van mérve, amibe jelenleg a szemetet rakják, tehát nem
telekhatártól.
Fülöp Péter hangsúlyozta, a tervanyag, hiteles földhivatali térkép alapján készült.
Pelle Andrásné a tervezett úthálózattal kapcsolatban megkérdezte, a fejlesztési elképzeléseket mi
alapján rangsorolják, ki dönti azt el, hogy hol milyen út épül. Kérdezte ezt azért, mert hallható volt itt,
hogy a külterületekre milyen utakat terveznek, akkor, amikor a belterületen a lakosság még nem
mindenhol rendelkezik burkolt úttal. Példaként említette a Bánomkerti utat, ahol a lakosság már évek
óta várja a burkolt utat. Már négy polgármestertől kapott erre ígéretet, és úgy néz ki, hogy megint nem
lesz út a Bánomkertben. Mára az útalapot lakossági összefogással sikerült elkészíteni, 117 e Ft-al
járult hozzá a lakosság, de úgy tűnik, hogy pályázati lehetőség csak a gyűjtő utakra lesz, mire oda
kerül, hogy burkolat kerüljön rá, tönkre megy az útalap.
Ezen kívül még számtalan út van a városba, ami burkolásra vár.
Fülöp Péter elmondta, az, hogy egy adott terület mikor kerül fejlesztésre a szabályozási tervnek nincs
ráhatása, az csak a terület kialakíthatóságának lehetőségét adja meg.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat által benyújtott pályázatban csak gyűjtő
utak építésére van lehetőség, de jövő évben a Bánomkerti utat mindenképpen el kell készíteni,
megoldást kell rá keresni.
Nyilván, hogy egy településrendezési tervben vannak hosszú távú elképzelések, álmok, ami nem azt
jelenti, hogy jövő nyáron már jacht –kikötő épül Gyomaendrődön. A legutóbbi lakossági fórumon
felmerült igényeket, kéréseket méltányolta a tervkészítő és azoknak megfelelően módosította, és
készítette el azt a tervet, ami az elkövetkező 10 évben hatályos terve lesz a településnek.

További érdemi hozzászólás, észrevétel a tervanyaggal kapcsolatban nem volt, a Polgármester felkérte
a képviselőket, határozatban rögzítsék, miszerint Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a
Gyomaendrőd teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési tervek felülvizsgálata során
elkészült településszerkezeti terveket, szabályozási terveket, a helyi építési szabályzat tervezetét
megismerte, a tervező a Képviselő-testület észrevételeit, módosítási javaslatait a terven átvezette, így a
Képviselő-testület a települési terveket elfogadásra alkalmasnak ítéli.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
484/2009. (XII. 8.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd teljes közigazgatási területére
vonatkozó településrendezési tervek felülvizsgálata során elkészült településszerkezeti
terveket, szabályozási terveket, a helyi építési szabályzat tervezetét megismerte, a tervező a
Képviselő-testület észrevételeit, módosítási javaslatait a terven átvezette, így a Képviselőtestület a települési terveket elfogadásra alkalmasnak ítéli.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester megköszönte a tervezők részvételét, az adott tájékoztatást, majd rátért a
második napirendi pont ismertetésére.
2. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2010 évi költségvetési
koncepció meghatározó számadataira és céljaira
Várfi András polgármester elmondta, a nehézségek ellenére az önkormányzat 2009 évi költségvetése
működési hiányt nem tartalmazott, hitel felvétele nélkül gazdálkodtak. Fejlesztésekre, beruházásokra
saját erő forrásként 424 millió Ft-ot határoztak meg a 2008 évben kibocsátott kötvényből. A kötvényt
illetően hangsúlyozta, ahhoz még nem nyúlt hozzá az önkormányzat, hanem az 1 milliárd Ft
kamathasznát élvezik. Az önkormányzati intézmények jól gazdálkodnak a rendelkezésükre álló
forrásból, többlettámogatási igénnyel nem fordultak a képviselő-testület felé. A betervezett 54 millió
Ft hitelfelvétel a hulladékteleppel kapcsolatos kártalanítási perre lett betervezve, amely per ebben az
évben nem fog lezárulni, így annak felvételére nincs szükség. Parkfenntartásra 25 millió Ft-ot fordított
a város, míg a hulladékszállítás díjkompenzációra 18 millió Ft-ot. Ez utóbbi is azt bizonyítja, hogy
igen is az önkormányzatnak is pénzébe kerül a hulladékszállítás, továbbá egy alkalommal történt
lomtalanítás, ami 5.7 millió Ft-ba került. Sokba kerül a szemét a városnak, az, hogy szemetelnek.
A fürdő működéséhez a mai napig bruttó 37.6 millió Ft-ot biztosított a város. A fürdő új ügyvezetője
tartja a szerződésben vállaltakat, ami azt jelenti, hogy 10 millió Ft megtakarítása lesz az
önkormányzatnak a fürdő üzemeltetéséből. Az alapok az idei évben is működtek és a jövő évben sem
terveznek az összegeken változtatni. A pályázható 26 millió Ft kiosztásra került az év folyamán.
Példaként említette, hogy Békésen egy sportegyesület támogatására költ ennyi pénzt az önkormányzat.
Az idegenforgalmi alap 3.3 millió Ft –os kerete teljes egészében felhasználásra került. A
környezetvédelmi alap alapját az üdülőkből befolyt építményadó adja. Az idei évben alapították meg a
vállalkozásfejlesztési alapot 30 millió Ft értékben, melyből 3 pályázó összesen 14 millió Ft támogatást
kapott visszatérítendő támogatás formájában.
Felújítások, fejlesztések történtek, melyek közül fontos a Kirendeltség épületének felújítása 28 millió
Ft összegben. Ugyanakkor utak felújítására sor került, belterületi utak kátyúzása, javítása történt meg.
Jelentős összeg -10 millió Ft – került felhasználásra a Blaha úti Idősek Klubjának rendbetételére,
megvalósult a Művelődési ház fűtéskorszerűsítése. A Déryné Művelődési Házra is elég sok pénzt
költöttek. Pályázati pénzből a nagyterem átalakítására került sor, ugyanakkor az épület külső
homlokzatát is felújították, 8-8 millió Ft összegben. Elkészült 14 utca felújításának terve, a Varjasi és
Tüköri bekötőút burkolat megerősítési terve.
A 2009 évi költségvetés mérlege a 4. módosítást követően: bevétel 4.579.380 E Ft, míg a kiadás
4.633.380 E Ft. Az 54 millió Ft különbség, mint rövid lejáratú hitelfelvétel jelenleg is szerepel a
költségvetésben. A kötvényhez kapcsolódóan két alkalommal történt kamatfizetés 32 millió Ft
összegben, míg a kamatbevétel szeptember 30-ig meghaladta a 90 millió Ft-ot. A kötvényforrás
prémium betétben van fektetve, illetve jelentős a forint és deviza betételhelyezés összege is.
A pályázatokat illetően el kívánta mondani, hogy a hivatal pályázatíró munkacsoportja folyamatosan
nyújt be önkormányzati pályázatokat, illetve az önkormányzat egy szegedi pályázatíró irodával is
szerződésben áll pályázatok benyújtására. 2009. évben 18 pályázat került benyújtásra, míg 2008 utolsó
negyedévében 6, melyből 16 elbírálása történt meg, ebből 14 pályázat összesen 481.463.725 Ft
támogatásban részesült, míg 2 pályázatot forráshiány miatt elutasítottak.
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Elnyert támogatások 2009-ben:
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére 19.734.073 Ft, melyből szervezetfejlesztési képzéseket,
szoftverfejlesztéseket lehetett megvalósítani. Ezáltal hatékonyabb lesz az önkormányzati munka, a
kiszolgálás – Okmányiroda. Nagy jelentőségű volt a Nők szerepe a politikai életben –Konferencia és
testvérvárosi találkozóra elnyert 1.352.355 Ft értékű támogatás, ami a Sajt és Túrófesztivál
kísérőrendezvénye volt. A rendezvényt Domokos László elnök úr nyitotta meg, meghívott előadók Dr.
Botos Katalin volt miniszter asszony, valamint Dr. Kovács József, a Magyar Vöröskereszt országos
alelnöke voltak. Ugyanakkor a testvérvárosaink delegációi is itt voltak. Ezt a rendezvényt Brüsszelben
Aranycsillag-díjjal jutalmazták.
Infrastrukturális fejlesztések fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében 47 millió Ft volt az elnyert
támogatás. Ebből a pénzből a Magtárlaposi utca 3-9. szám alatt található ingatlan teljes körű felújítása,
modernizálása történt meg, így a fogyatékkal élők nappali ellátásának helyszíne az Endrődi utcából
átkerülhet ebbe az ingatlanba.
Útépítések és felújítás Gyomaendrődön projekt 46.714.463 Ft volt az elnyert támogatás, melyből a
4+1 utca - Sebes György utca felújítása, továbbá a Napkeleti utca, a Bem utca, az Újkert sor, illetve a
Toldi utca szilárd burkolatúvá tétele történt meg.
Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi oktatási intézményekben
című pályázaton 82 millió Ft-ot nyert a város, melynek célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése, a
szükséges eszközállomány beszerzése, továbbá a pedagógiai programok megvalósítása érdekében a
pedagógusok továbbképzésének biztosítása, szaktanácsadások igénybe vétele.
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése állagmegóvás és műtárgyvédelem céljából 2
millió Ft-ot nyertünk.
XI. Nemzetközi Halfőző versenyre 500.000 Ft-ot. Kistérségi közművelődési-múzeumi referens
továbbfoglalkoztatása 811 e Ft-ot.
Másik nyertes oktatási pályázat a Lépcső a jövőbe – Esélykülönbségek kiegyenlítése Gyomaendrőd
város közoktatási intézményeiben, 100 millió Ft összegben. Erről a pályázati támogatásról lemondott
az önkormányzat mert sok esetben nem megoldható a pedagógusok helyettesítése a kompetencia
pályázat miatti leterheltség kapcsán; a pedagógusok jelentős része már rendelkezik a pályázat nyújtotta
képesítésekkel; a jelenlegi gazdasági helyzet miatt bizonytalanná vált a projekt lebonyolítása,
fenntarthatósága; az indikátorok teljesítésére nincs garancia; bekövetkezett személyi változások.
Kerékpárút-hálózat fejlesztése Gyomaendrődön, a közintézmények biztonságosabb megközelítése
érdekében című pályázaton 142 252 322 Ft-ot nyertünk, melyből a Szabadság tér és a Kazinczy utca
között, a Fő út és a Bajcsy Zs. út mentén kerülhet sor a kerékpárút megépítésére. A projekt befejezése
a 2010. év második felében várható.
Közlekedésbiztonsági fejlesztésre 19 millió Ft-ot nyertünk. A pályázat keretei között a következő
utcákban kerülhet sor a járdák felújítására, korszerűsítésére: Szabadság tér, Hősök tere, Blaha Lujza u.,
Endrődi u., Hatház u., Orgona u., Fő út, Bajcsy-Zsilinszky u., Apponyi u., Dobó u., Hídfő u.,
Semmelweis u., Gárdonyi u., Budai Nagy Antal u.
Közcélú foglalkoztatás fejlesztése érdekében 9.859.322 Ft-ot nyertünk, melyből a Zöldpark Kft.
részére a parkfenntartáshoz szükséges eszközöket vásároltak.
Hősök útja felújítására elnyert 9.512.179 Ft-ból lehetőség nyílt a Hősök útja felújítására a Kisréti u. és
a Mikszáth Kálmán utca között.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázaton Önkormányzatunk összesen 3 fő
pályakezdő diplomás alkalmazására 4.320.000 Ft támogatást nyert: 1 fő a Békés Megyei Vízművek
Zrt. Gyomaendrődi Üzemmérnökségén állt alkalmazásba, míg két fő – 1 agrármérnök és 1 közgazdász
– a Polgármesteri Hivatalban dolgozik, mentori felügyelet mellett 12 hónapon keresztül. Bérüket és
azok járulékát a BMTT biztosítja.
Folyamatban lévő pályázataink: Belterületi gyűjtőúthálózat fejlesztése és korszerűsítése
Gyomaendrődön, Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése,
Városi örökség megőrzése és korszerűsítése Gyomaendrődön, Településőrök foglalkoztatása,
Csapadékvíz elvezetésének rendezése Gyomaendrődön, Térségi összefogás a közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben, Varjasi bekötő mezőgazdasági út valamint a Tüköri
Majorhoz vezető mezőgazdasági út felújítása, XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál megrendezése.
Szólt még arról, hogy az Ipari Park is nyert 132.5 millió Ft –ot inkubátorház megépítésére, mely
beruházás összértéke 265 millió Ft. A terv szerint egy 1900 m2-es épületről lenne szó, melyben lesz
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egy 1600 m2-es csarnok és 300 m2-es kiszolgáló létesítmény. Az ipari parkról elmondható, hogy van
mozgás, hiszen a korábban működő tárház és raklapelosztó üzemen kívül már épül kamionszerviz,
kamiontároló, egy nagy iparcsarnok, hamarosan átadásra kerül egy tésztaüzem, illetve folyamatban
van egy területnek az értékesítése, ahol a vállalkozó a következő évben megkezdi a beruházást.
A 2010 évi költségvetési koncepciót idén már szeptemberben elkezdték összeállítani, tekintettel arra,
hogy a Pénzügyminiszter által ismertetett 2010 évi törvényjavaslat / melyet az Országgyűlés
elfogadott /az önkormányzati szektort érintően 120 milliárd Ft-ot von el. Ez alapján a városnak 2010
évben kb. 135 millió Ft-al kevesebb normatív bevételből kell gazdálkodni, mint az idén. Az elvonás 65
millió Ft-al érinti az oktatást, 35 millió Ft elvonás a szociális ágazatban és ugyan ennyi a sport,
közművelődés és egyéb általános feladatok területén is. Csökken a közösségi közlekedés normatívája,
a sporthoz korábban 500 Ft/lakos támogatás járt, a közművelődéshez 1061 Ft/lakos, a pedagógus
szakvizsgája, továbbképzése sérült az országos költségvetés által. A diáksportra az elmúlt évben 430
Ft járt tanulónként, az idei évben nem jár semmi. Az idegenforgalmi adó korábbi 1 Ft-jához 2 Ft
normatív támogatás járt, ehelyett most csak 1 Ft.
Összességében ilyen környezetben kell az önkormányzat 2010 évi költségvetését elkészíteni. A
koncepció elkészült, melyben 60.015 E Ft a működési hiány, és 867.830 E Ft a fejlesztési hiány. Az
intézmények vezetőivel egyeztetés történt, hogy mit lehetne még megszorítani, a 2010 évi költségvetés
a túlélés költségvetése kell, hogy legyen. Változatlanul az a cél, hogy működési hiánya ne legyen az
önkormányzatnak, hitelt erre a célra ne kelljen felvenni. A fejlesztési hiány fedezetéül a már beadott,
vagy folyamatban lévő fejlesztési elképzeléseinkre a kötvényt jelölik ki forrásként. A betervezett 867
millió Ft véleménye szerint az idei évhez hasonlóan 400 millió Ft körül meg fog állni.
Megkérdezte a képviselőket kívánják-e az általa elmondottakat kiegészíteni, illetve van e lakossági
kérdés, hozzászólás.
Pelle Andrásné kérte, hogy a lehetőség szerint a Bánomkerti út aszfaltozása szerepeljen a
költségvetésbe, ne hagyják, hogy az elkészült útalap tönkremenjen, ami nem kevés pénzébe került az
ott élő lakosoknak. Látnak e erre lehetőséget?
Várfi András polgármester válaszolva elmondta, a költségvetés készítése során az összes igényt
figyelembe véve a képviselők együtt fognak dönteni a megvalósuló fejlesztésekről.
Hangya Lajosné képviselő hangsúlyozta, a lakókörzetében folyó vasútépítés kapcsán nagyon tönkre
tették a Katona József utcát, rengeteg a kátyú. Az átjáró építése során a felbontott aszfalttörmelék ott
maradt, a járda tönkre ment, ugyanakkor az átjáró aszfaltozása sem jó. A kivitelező már levonult a
területről, ki fogja a helyreállítást megcsinálni. Ezeket a problémákat jelezte már a hivatal felé is, a
műszaki átvétel során oda kellene jobban figyelni.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a hibákat folyamatosan jelezték a kivitelező felé,
folyamatban van a helyreállítás.
Dezső Zoltán a Kollmann lakótelep közös képviselőjeként aziránt érdeklődött, hogy számíthatnak e
arra, hogy az ígért szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása a lakótelep belső udvarán megtörténik
még ebben az évben. Vagy csak azzal a szűkös kapacitással kell számolni, ami a Jókai utcán van.
További felvetése volt, hogy egyre több lakossági út megy tönkre a kukásautók által. A Kisréti
utcában, ahol lakik, 4 helyen van hálós repedés az úton, amiből rövid időn belül kátyú, majd lyuk lesz.
Kérte, hogy az illetékesek mérjék fel városi szinten ezeket a problémákat.
Szintén lakossági kérés volt, hogy a szakrendelő előtt lévő igen komoly kátyút szüntessék meg, ami a
kerékpárosok számára jelent komoly balesetveszélyt. Kérte továbbá, hogy a Bajcsy útról a Wesselényi
út leágazásánál lévő lyukakat is szüntessék meg.
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Nagy Endréné a hulladékürítéssel kapcsolatban észrevételezte, hogy problémás a szolgáltatási
szerződés felbontása, megszűntetése elhalálozás esetén. Annak ellenére, hogy üres volt az ingatlan,
három hónapra összesen 11 ürítést számláztak ki.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a felmerült úthibákat feljegyezték, azoknak utána néz
a hivatal. Kétségtelen, hogy hulladékügyben lehetne rugalmasabb a rendszer, ezen igyekeznek javítani,
figyelembe veszik az elhangzott észrevételeket, hozzászólásokat. Ami a kukásautót illeti, azokat nem
zárhatják ki a lakossági utakról. Ha tönkre megy az út azt meg kell javítani. Tudomásul kell venni,
hogy milyen körülmények között élünk, és milyenek a talajadottságok. Vannak olyan részek, ahol nem
lehet olyan utat építeni, ami ne mozdulna meg egy idő után, a talajadottságok miatt.

További kérdés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzott el, a Polgármester megköszönte az
érdeklődést a közmeghallgatás iránt, majd az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Putnoki László
hitelesítő

Illés János
hitelesítő
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