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Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
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Lajosné, Illés János, Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné
Timár Irén, Dr. Palya József és Putnoki László képviselők,
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Kb. 40 fő gyomaendrődi állampolgár
A helyi sajtó képviselői,
Hoffmanné Szabó Gabriella jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, a hivatal
részéről megjelenteket, a szakértőket, valamennyi érdeklődő állampolgárt valamint a sajtó képviselőit.
A maga részéről fontosnak tartja, hogy a várost érintő kérdésekben, fejlesztések, egyéb ügyekben a
város lakói tájékoztatva legyenek. Közösen alakítsák a város sorsát.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 14 fő. Jelezték
távolmaradásukat Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Hangya Lajosné és Czibulka György képviselőket.
A közmeghallgatás napirendjét a meghívóban leírt sorrendtől eltérően úgy javasolta meghatározni,
hogy a 2. napirendi pontként szerepeltetett Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkáiról
szóló előterjesztést tárgyalják meg 1. pontként. Javasolta még 3. pontként a 003. számú
Tanyagondnoki szolgálat létrehozása napirendi pontot megtárgyalni, melyről a Képviselő-testületnek
döntenie kell. Azt követően 4. pontként a Közérdekű bejelentések, kérdések következnek.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek eltérő véleménye a javasolt napirendhez képest.
Megállapította, hogy hozzászólás nincs, így felkérte a képviselőket szavazzanak a napirendi pont
elfogadásáról.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 14 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
485/2009. (XII. 10.) 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. 003. számú Tanyagondnoki szolgálat létrehozása
4. Közérdekű bejelentések, kérdések
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Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató a településrendezési terv tervezési munkáiról
Várfi András polgármester felkérte Kmetykó János főépítészt tartsa meg tájékoztatóját a
településrendezési terv tervezési munkáinak jelenlegi állásáról.
Kmetykó János főépítész elmondta, komoly munka végére érkezett egy tervező stáb, valamint a velük
kapcsolatban lévő hivatali dolgozók többsége. A településrendezési terv jóváhagyása előtti napokat
élik meg most, melynek fontos része, hogy lakossági véleményezésre kerül a terv. November hó
utolsó napjaiban a közzététel megtörtént, 30 nap áll a lakosság rendelkezésére, hogy véleményét a
tervvel kapcsolatban kifejtse, javaslatot tegyen. A lehetőség a városháza területén a
tervdokumentációk megtekintésével, valamint a honlapon való megjelenéssel adott. Általánosságban
ismerteti a rendezési tervet kiemelve a főbb fejlesztési feladatokat. Azokra figyelemmel, melyeket a
tervben szerepeltetni kötelező. A tervezés kezdetén már volt lakossági fórum, és az ott elhangzott
javaslatok bekerültek a tervbe. Emlékeztetőül elmondta, a településrendezési terv a város
közigazgatási területére vonatkozó olyan terv mely tartalmazza a város valamennyi területének terület
felhasználási besorolását. A lakosságot leginkább a szabályzási terv érinti. Az igazgatási területen
belül tartalmazza a bel- és külterületek felhasználását, szabályozását. Hangsúlyozta azért, mert a mai
fórumon nem aktuális városfejlesztési tervekről beszélnek. A város elhatározta a múlt évben a
településrendezési terv felülvizsgálatát. Elkészítette a településfejlesztési koncepciót.
A település szerkezetét érintő a közlekedési hálózat kialakításának, fejlesztésének kérdései. Hangsúlyt
kap ezen belül a 46-os számú főközlekedési út, mely jelenleg Gyomaendrőd területén megy keresztül
és a vasúti hálózat fejlesztése miatt korrekciót hajtanak végre. A város belterületét megkerülő útra
vonatkozóan az országos és a megyei területrendezési terv is tartalmaz javaslatot, mely délről kerülné
meg a várost egy új Körös híd megépítésével. Majd becsatlakozik a jelenlegi nyomvonalba a keleti
városszélen. A nyomvonal több olyan mezőgazdasági területet érint, melyen aktív gazdálkodás folyik,
valamint több olyat, mely kiemelten és országosan is védett érték. Ennek nyomvonala a saját
tervekben is csak javasolt lehetséges nyomvonalként szerepel, úgy hogy szabályozási vonzata nincs.
Területi igények és korlátozások ezeken a területeken nincsenek. A pontos, konkrét nyomvonalat nem
tudják most megmondani. A kormányzat közlekedésfejlesztési koncepcióját kijelentette, hogy sajnos a
megkerülő út realitása a jelenlegi rendezési terv tíz éves távlatában nem valószínű. Köztudott, hogy a
vasútfejlesztés kapcsán a 160 km/h-s pálya kiépítésére kerül kialakításra, mely korszerűsítés már elérte
Gyomaendrődöt. A korlátozást figyelembe véve javasolta a tervező csapat, hogy Nagylaposnál ne
kerüljön eltérítésre az út, hanem a vasútvonallal párhuzamosan kerüljön kialakításra és a vasúttal
együtt szelje át a várost. Természetesen az ehhez kapcsolódó csomópontokat is ki kell kialakítani.
Alternatívaként szerepel ez a javaslat is a többi mellett, melyre jelenleg kötelezettséget nem idéz elő a
lakosságra.
Felvetődött a tervezés során egy másik elkerülő út elképzelés is, mely a dévaványai utat kerülné ki,
melynek megvalósítása a települési regionális hulladékkezelő mű kiszolgálásánál lenne célszerű.
Jelenleg észak-keleti irányból érkező hulladék átmegy a város teljes területén. Ennek egyeztetése a
közlekedési kormányzattal be sem indult, mivel semmilyen magasabbrendű tervben nem szerepelt, így
a városrendezési tervben nem szerepelt. Bekerült azonban olyan gyűjtőút kialakítása, mely a
Kocsorhegyi terület feltárását biztosítaná. Ennek tervi ábrázolása és jóváhagyása azt a lehetőséget
adja, hogy amennyiben lehetősége adódik a megvalósításra, akkor nem kell településrendezési tervet
módosítani.
Közlekedési jellegű feladat az Öregszőlők területét átszelő, jelenleg igen rossz kialakítású útnak egy
nyomvonal korrekciója, mely Szarvas felé teremt most is kapcsolatot. Ebbe bekötésre kerülhetne egy
településsel összekötő bekötőút. Szintén a külterületi úthálózat fejlesztését célozva, leginkább a
hulladékszállítás tekintetében jelentene lehetőséget a belterületek kikerülését célzó út megépítése.
Belterületen több olyan meglévő út került megjelölésre, melynek kategóriája megváltozott gyűjtőútra.
Ilyen a Selyem út státuszának emelése, ugyanígy a térképen pirossal jelölt utak, melyeket a kivetítőn
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bemutatott a jelenlévőknek. A lakosságot jobban érintő kérdés, az utak szilárd burkolattal való
ellátása.
Beszélt azokról a kiemelt feladatokról, melyet a város a koncepcióban kiemelt. A város egész
területének szabályozását tartalmazza a rendezési terv. A főbb kritériumok is bárki számára
elérhetőek.
A város fejlődését, arculatát jelentősen befolyásoló fejlesztésekről részletesen beszélt. A fürdő
területének bővítése, az ott építhető építmények meghatározása, a gyaloghídon a kerékpáros, gyalogos
forgalom szabályozása a fürdő mellett. Harmadik sorszámmal a Sportpálya, sporttelep, szabadidős
célra épített építmények tekintetében kizárólag a sport- és szabadidős tevékenységek végzése céljából
létesíthetőek, a terület felaprózódásának kizárásával. A mellette lévő területeken Szabadidős
tevékenységek végzésére alkalmas területek lettek kijelölve, a turizmus céljait szolgálva. A Fürdő
szolgáltatásainak kiegészítésre.
Néhány fejlesztés a gyomai területeket érinti, melyről itt nem beszélt. Folytatta tájékoztatóját az Ipari
Park területével, melyre jelentős fejlesztések kerültek tervezésre. A jelenlegi terület megnövelésére
jelöltek meg területeket az iparterület növeléséhez. Az ipar területen meglévő erdő részt és védő
erdősávot megtartanák környezetvédelmi szempontból is. Ahol lakóterületeket érint a gazdasági terület
ott védőerdő sávokat, vagy telken belüli zöldterület kialakítási kötelezettséget jelentenek. Szintén nem
kifejezetten gazdasági célú terület az erdő és a gazdasági út melletti sáv. Elképzelhető, hogy lesz olyan
igény, hogy a humánszolgáltatások elhelyezésére használják a területet, pl. szálláshely, étkeztetés,
szabadidő eltöltésének lehetősége.
Szintén nagy fejlesztési cél az Újkert sori területe, mely a korábbi fejlesztési tervhez képest lényegesen
lecsökkentett méretű lett. Rugalmas terület felhasználással, településközpont, vegyes területként került
besorolásra. Ahol a terület jellegét nem zavaró ipari területet, valamint lakó funkciót lehet
megvalósítani. A közepén egy közpark alakul ki, mely ekkori városias területnél követelmény. Az
ettől délre eső területek korábban beépítésre szánt területeknek voltak meghatározva, melyre most
nincs igény.
Fűzfás-zug kapcsán megemlítette a településközpont kialakításának lehetősét, mely igazán városias.
Olyan területen helyezkedik el, melyet víz vesz körül. Kevés település rendelkezik ilyen területtel,
mely irányozza központ építését. Olyan szabadidős centrum képzelhető el itt, melyben
sportlétesítmények, szórakoztató központok kerülnének kialakításra. Valamint kereskedelmi
szálláshelyek helyezhetőek el. Elképzelése szerint a megvalósításkor sétányok vezetnének a víz
mellett. Az összeköttetésre egy híd kerülne kivezetésre, a 46-os út kereszteződése vezetne a Fűzfászug központja felé, egészen a gátig, ahol parkolók kerülnek kialakításra. Megépülne ott egy kikötő,
mely turizmust vagy akár közlekedést szolgálna.
Beszélt továbbiakban az Orgona utcánál lévő területről, mely szintén csökkentett területtel válna
beépíthetővé lakhatási céllal. Kertes mezőgazdasági területté minősített terület.
Az egész város jelentősen érintik a zugok területe, melyre egyenként nem tért ki részletesen.
Egyedül a Harcsás-zugot említette, amelynek északi területén korábban szálloda építését tervezték. A
rendezési tervben konkrét terület megnevezés nem kerül megjelenítve, különleges terület besorolást
kapott. A zugoknál rendező elv volt, hogy ahol üdülő terület alakult ki ott az meg is maradjon. Ahol
nem, ott a vízparti telkek kerüljenek üdülő övezetbe. A természetvédelmi területeken nem lehet
építeni, ezek mezőgazdasági építési területek minősítést kaptak.
Zárszóként elmondta, a terv elfogadásával, az építési tervezés olyan segítséget kap, mely szerint a
jelenleg érvényes országos, és helyi rendeletekre alapulva könnyebbé teszi a városlakók, építkezők
terveit.
Végül kérte most jelezzék észrevételeiket a hónap végéig a Hivatalban.
Várfi András polgármester megköszönte a főépítész úrnak a tájékoztatást. Megkérdezte van-e kérdés,
észrevétel a témához kapcsolódóan.
Dávid Imre gyomaendrődi lakos megkérdezte, az Iskola úton a jármű forgalmat, hogyan lehetne
szabályozni, mivel a keskeny úton kamionok járnak keresztül, amikor egy személygépjármű sem fér el
mellette. Érdeklődött miért nem építettek bele egy-két kitérőt.
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Várfi András polgármester kérte a jelen lévőket, először a településrendezési tervvel kapcsolatos
javaslataikat tegyék meg.
Poharelec László helyi vállalkozó hozzászólásában elmondta, annak idején ő vetette fel az elkerülő
úttal kapcsolatos harmadik variációt. Beszélt már országgyűlési képviselőkkel, leginkább az a variáció
lenne megvalósítható ebben az irányban, és legalább tizedannyiba kerülne. Megkérdezte mi a módja,
lehetősége. Az átmenő forgalmat, mint idegenforgalomban érintett város csökkenteni kell.
Kmetykó János főépítész válaszában elmondta a közlekedésrendezési terveket végig egyeztették. Ma
a településrendezési tervbe csak azokat ültetik be, melyek az országosban vagy a megyeiben is
szerepel már. Az elmondott lehetőségek bármelyikének alkalmazása lehetséges, amennyiben reálissá
válik a megvalósíthatósága.
Várfi András polgármester megköszönte a tervezők részvételét, az adott tájékoztatást, majd rátért a
második napirendi pont ismertetésére további hozzászólás hiányában.
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
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negyedévében 6, melyből 16 elbírálása történt meg, ebből 14 pályázat összesen 481.463.725 Ft
támogatásban részesült, míg 2 pályázatot forráshiány miatt elutasítottak.
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.
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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
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.
Pelyva Lajosné lakos megkérdezte van-e arra esély, hogy a fejlesztések kapcsán a Selyem úti
buszfordulót rendbe hozzák.
Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
003. számú Tanyagondnoki szolgálat létrehozása
Várfi András polgármester elmondta, városunk nem tipikusan tanyás település, azonban
rendelkezünk olyan kerületekkel, ahol falusias környezetben élnek családok. Adódott egy lehetőség,
hogy ezek az emberek is hozzá jussanak a város biztosította oktatási, egészségügyi, kulturális és egyéb
szolgáltatáshoz. Ennek kidolgozott formája a tanyagondnoki szolgálat. Már kettő működésben van,
ebből az egyiket magánszemélyekből alakult nonprofit kft. végzi, a másikat a Térségi Szociális
Gondozási Központ működteti. Egyik külterületen élő képviselő, Jakus Imre több ízben javasolta,
alakítsanak ki egy harmadik tanyagondnoki szolgálatot. Erre a lehetőség adott, melyhez kérte a
képviselő-testület hozzájárulását, valamint a kialakítás módjának meghatározására. Az első szolgálat
kialakításhoz pályázni lehetett a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál, melyhez
működéséhez egy 8+1 fős gépjárművet nyertünk. Jelenleg nincs ilyen pályázat, várhatóan jövő évben
lesz. Amennyiben nem lesz úgy, esetleg 2010-ben vagy 2011-ben mivel a rendszer működni fog. A
tanyagondnoki szolgálathoz gépjármű szükséges, nem írja elő a jogszabály, hogy a második
működtetéséhez hány fős gépjármű legyen, és új. Lehet használt is. Előzetes beszélgetések során olyan
közös vélemény alakult ki, hogy hozzák létre a harmadik tanyagondnoki szolgálatot. Az előző kettő
határát is érinteni fogja a településen, hogy három önálló terület legyen. A gépjárművet biztosítani
kell, a jelenlegi polgármesteri gépjárművet, mely értékesítésre volt kijelölve. Amennyiben a
Képviselő-testület dönt a harmadik szolgálat kialakítása mellett, a gépjármű igénybe vételével, úgy az
nem kerül eladásra, hanem a tanyagondnoki szolgálat rendelkezésére áll.
Megkérdezte van-e a képviselő-testület tagjainak kérdése a napirendi ponthoz kapcsolódóan.
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Hangya Lajosné képviselő megkérdezte, ha létrejön a harmadik tanyagondnoki szolgálat, januártól
működni fog-e, és ez a jelenlegi szolgáltatást mennyiben fogja érinteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző tájékoztatásul elmondta harmadik tanyagondnoki körzet február közepétől
kezdheti meg a működését, a működési engedély beszerzése után. Annak beszerzéséhez szükséges a
megfelelő feltételek biztosítása. Szükséges még a körzethatárok rendezése, valamint a szerződés
módosítása a másik két tanyagondnoki szolgálatot is. Januártól az ellátást nem érinti, mivel az
folyamatos marad. Akik eddig ellátásban részesültek, azok nem kerülnek ki az ellátásból. Az ellátottak
köre bővül, mivel bekerül egyéb belterület címén a Nagylaposi terület is. Szükség van a harmadik
tanyagondnoki szolgálatra, ez a fenti formában létre hozható. Februártól márciusig nyílik meg a
lehetőség a körzethez a gépjármű beszerzéséhez pályázat benyújtására, addig a meglévő Opel
gépjárművel célszerű működtetni, mivel az hétszemélyes. Természetesen a tanyagondnoki körzetet
célszerű a Térségi Szociális Gondozási Központnak működtetni, mivel ellátási területe van
Nagylaposon.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában ismertette a határozati javaslatot. Majd
felkérte a képviselőket szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
486/2009. (XII. 10.) Gye. Kt. határozata
1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kialakítja a harmadik Tanyagondnoki
szolgálatot. A Tanyagondnoki Szolgálatot a Térségi Szociális Gondozási Központtal kívánja
működtetni, melynek érdekében nem kívánja értékesíteni Opel Zafira típusú gépjárművét,
hanem dologi feltételként bocsátja a szolgálat biztosításának feltételére.
Határidő: azonnal
2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén kialakítja 003. számú tanyagondnoki körzetet a határozat mellékletében
található táblázatnak megfelelően. A körzetben a tanyagondnoki szolgáltatást a Térségi
Szociális Gondozási Központ biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a kialakított tanyagondnoki körzeteknek megfelelően a 2010. január 28-ig
gondoskodjon a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról.
Határidő:
Felelős:

2010. január 28.
Várfi András polgármester

Bejelentések
Várfi András polgármester Dávid Imre lakos korábban feltett kérdésére válaszolva elmondta, valóban
megépült az Iskola úton egy jó út, azonban előfordulnak azok a hibák, hogy az autók lefordulnak az
útról rongálva az útszegélyt. Felkérte a Városüzemeltetési osztály vezetőjét adjon választ a kérdésre.
Liszkainé Nagy Mária városüzemeltetési osztályvezető válaszában elmondta annak idején így
engedélyezték az út megépítését. Több lakossági belterületi utat is érintett hasonló szélességű út
építésének engedélyezése.
Jakus Imre képviselő hozzászólásában elmondta, az út történetét jól ismeri a szerződéskötéstől a
pályáztatási időszakon át. Mezőgazdasági feltáró útnak indult, melyek szabványhoz kötöttek. Sem
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autóbusz megállót, kitérőt nem lehetett hozzá építeni mivel teljes állami támogatással épült. Ezért nem
kellett akkor a lakosságnak hozzájárulni, mivel nem lakóút. Súlykorlátozást a fentiek miatt nem lehet
kitenni. Viszont kérte a Városüzemeltetési osztályt, az út minősége védelme érdekében traffipaxot
kérjenek erre az útra.
Dr. Csorba Csaba jegyző úr kiegészítésként elmondta, a mezőgazdasági úton kamionos forgalomnak
nincs helye. Az egyéb személyi forgalom is él az út adta lehetőséget az átmenő forgalommal. A
kamion forgalmat lehet táblákkal megtiltani.
Várfi András polgármester úgy gondolja jogos az észrevétel a kamionforgalommal kapcsolatban.
Ahogyan a Selyem utat is sokan menekülő útnak használják. Kérte a közlekedés során vigyázzunk
gyermekeinkre és más gyermekeire is.
Poharelec László vállalkozó az endrődi ligetbe vezető lejárón kéri, az első villanyoszlopra szereljenek
fel világítást, mivel sok gyermek jár az iskolába. Megoldásként javasolta a Hídfő étterem bejárata
előtti kettő világító testből az egyiket át lehet szerelni. Az áramszolgáltatónál kérdésére azt a választ
kapta, hogy a kijelölt gyalogos átjárónál a világításnak ott kell maradnia a másik átszereléséhez
azonban az önkormányzatnak kérelmet kell benyújtania.
Várfi András polgármester megköszönte az észrevételt és a javaslatot, hozzátette hasznos, ha nyitott
szemmel járó lakosai vannak a városnak.
Fülöp Imréné helyi lakos megkérdezte a kerékpár út tovább épülésére van-e remény az endrődi
városrészen. A kerékpárosok a járdán közlekednek. A Fő úton végig nagyon sokat jelentene a kerékpár
út meghosszabbítása.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, a Képviselő-testület annak idején döntött a
kerékpárút létesítéséről, ami megépítésre is került. Az olajos útig a továbbiakban a terv elkészült,
valamint egyeztetések is folytak már lakosokkal, ahol a kerítés is lebontásra kerül a házak előtt. Az új
híd megépítésével párhuzamosan, amikor lehetőség adódik új kerékpárút pályázat benyújtására, akkor
a hídig megépítésre kerül és azon túl az olajos útig. Sőt az sem kizárt, hogy Mezőtúrig megépülhet.
Hunya Lajos helyi lakos mindenki nevében hálásan megköszönte az Endrődi Közösségi Ház külső
felújítását. Megjegyezte, hogy az épület megépülésekor a Népház nevet kapta, mely azóta már több
nevet is viselt. Évekkel ezelőtt az összehívott szervezetek javasolták a Népház elnevezést és annak
kiírását az épületre. Más témával folytatva elmondta, Gyoma felől Endrődre menetben a Zöldpokol
nevű sörözőtől kezdve a járdán közlekednek nagy sebességgel a kerékpárosok minden korosztályt
képviselve. A Fő útra hat-hét utca nyílik, valamint az onnan való felhajtás sem egyszerű a kilátás a Fő
útra. Kérte, tegyenek valamilyen intézkedést, addig, míg nem történik Olaszliszkához tragédia.
Várfi András polgármester válaszában elmondta, eredetileg a Népház nevet viselte a jelenlegi
Közösségi Ház, és szintén az eredeti elnevezéssel ért egyet. A következő évben ünnepli az épület a 80.
születésnapját, a lehetőség adott, hogy civil szervezetek kezdeményezzék az elnevezés
megváltoztatásra és a név kiírására. Az elnevezéssel kapcsolatban mindenki véleményét figyelembe
kell venni. Elmondta még a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, hogy a kerékpárút hiányából
adódóan választják többen a járdát biztonságosabbnak vélt közlekedés miatt. Azonban, ha valaki
fegyelmezetlenségből közlekedik a járdán, arra hathatós rendőri intézkedést kellene tenni. Sajnos a
településen kevés a rendőrök száma, két fő közterület-felügyelő van a Polgármesteri Hivatali
állományban. Pályázat útján lehetőség nyílt 4 fő településőr alkalmazására. Addig is kéri a közterületfelügyelőket az itt elhangzottakra figyelemmel végezzék munkájukat, valamint az rendőrség is kap
tájékoztatást az itt elhangzott problémákról.
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony kifejezte örömét a településőrök alkalmazásával
kapcsolatban, kérte, hogy a meglévő közterület-felügyelőkkel együtt a figyelmüket irányítsák az
endrődi köztemetőre, mivel a lopások elsokasodtak. A virágokat, mécseseket, virágtartókat letörik,
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elviszik kosarastól, rettenetes látványt hagyva hátra. Ezekre az emberekre csak úgy lehet hatni, ha
elkapják őket. Kérte, hogy a rendőrök is figyeljenek oda.
Várfi András polgármester úgy gondolja, a temető minden ember számára fontos, hiszen ott vannak
eltemetve szerettei. A temetőkert olyan mint egy park, viszont itt sajnos nem mindig ezt tapasztaljuk.
Úgy véli, hasznos lenne, ha a Gyomaszolg Ipari Park Kft. is beállítana olyan szolgáltatókat, akik
öntöznének, füvet nyírnának. Elképzelhetőnek tartja, ha meghirdetésre kerülne, ezeket igénybe
vennék, így folyamatos lenne a mozgás a temetőben. Kifejezte, számára érthetetlen, hogy egy
mécsestartót, virágtartót miért visznek el. Ugyanígy szomorú eset, hogy az endrődi emlékűről
leemelték a keresztet. Megadta a szót az egyik jelen lévő közterület-felügyelőnek.
Nagy Tibor közterület felügyelő jelezte a jelenlevőknek, hogy a mezőőrökhöz hasonlóan ők is GPS-es
órával vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy nyomon tudják követni, ellenőrizhetőek, hogy mely
területeken mikor jártak. Kifejezte örömét, hogy a településőrök alkalmazására is sor kerül, mely
munkájukban segítséget nyújt.
Várfi András polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta még a GPS-es óra alkalmazása
nem a bizalmatlanság jele, hanem az időre pontosan visszaellenőrizhető jelenlétek rögzítése miatt.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.
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

Hangya Lajosné
hitelesítő

Czibulka György
hitelesítő

816

