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Várfi András polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, a Jegyző urat,
Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket, és valamennyi érdeklődőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 13 fő. Hiányzott az ülésről Illés János, Izsó Csaba,
Lehóczkiné Tímár Irén és Dr. Palya József képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Csányi István alpolgármestert, és Putnoki László képviselő urat.
A közmeghallgatás napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen,
Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
102/2010. (III. 9.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet-tervezet
lakossági véleményeztetése
2. Bejelentések

Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet-tervezet lakossági
véleményeztetése
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt a napirendi pont lényegének
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, Putnoki László képviselő úr interpellációval élt az idényjellegű
zöldség és gyümölcs árusítás közterületen való engedélyeztetés gyakorlatával kapcsolatban. Az

178

interpelláció konkrét ügyet érintett, amely esetben az idényjellegű zöldség és gyümölcsárusításra a
közterület-foglalási engedély 1 évre lett megadva.
A téma megtárgyalása során a képviselő-testület részéről olyan döntés született, hogy a közterületek
használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendeletet célszerű felülvizsgálni, majd lakossággal
véleményeztetni, megvitatni, és azt követően elfogadni. A rendelet felülvizsgálatának egyik
szempontja az volt, hogy össze kell vetni más települések önkormányzatai által alkalmazott közterület
foglalási szabályozásokkal – főként a Dévaványai és a Szarvasi önkormányzat rendeleteivel. Az
interpellációt kiváltó konkrét eset lényege az volt, hogy egy ideiglenes közterület foglalási engedély
került kiadásra, melynek időtartama elérte az 1 évet és annak díjtétele kedvezőbb volt, mint más
rövidebb időtartamra szóló közterület foglalási díjtételek. A képviselői interpellációra történt
intézkedés során a képviselő-testület a rendeletet módosította, és a díjtételt kivette a rendeletből. Ez azt
jelenti, hogy ilyen jellegű ideiglenes közterület foglalási engedély kiadására nincs lehetőség. Az
ideiglenes közterület foglalási díj időtartama általában egyedileg kerül meghatározásra, a kiadásra
kerülő engedélyek időtartama a három hónapot nem haladhatja meg, ami részben szezonális
tevékenységhez köthető. Összegezve a rendelet felülvizsgálatát egy nem szerencsés gyakorlat tette
szükségessé.
A rendelet korábban is két nagy kört szabályozott. Az egyik a közterület tisztántartása, a másik a
közterület-foglalási díjtételek, a közterület használatának biztosítása. El lehet mondani, hogy a
köztisztaság tekintetében a rendeleti szabályozást nem érte kritika. Ennek megfelelően annak
módosítására sem a lakosság sem pedig a képviselő-testület részéről nem merült fel igény. Ugyan ez
viszont nem mondható el a közterület-foglalás szabályozására. A közterület foglalási díjtételnél két
dolgot érdemes kiemelni. Az egyik, hogy a díj emelésére az előkészítés során nem tesznek javaslatot.
A díjtétel módosítására, emelésére legutóbb 2007-ben került sor. A másik, hogy milyen célra lehet
kiadni a közterület-foglalási engedélyt, és a környező települések rendeletei ezt hogyan szabályozzák.
A közterület-foglalási engedélyt a közterület eltérő rendeltetésű hasznosítására lehet megadni.
Általában nagyon nehéz olyan pontos fogalmat adni, ami meghatározza, hogy mely tevékenységi
területekre lehet közterület-foglalási engedélyt kiadni. Az esetek többségében ezek az engedélyek két
csoportba sorolhatók. Egyik a valamilyen építőanyag tárolás, míg a másik valamilyen kereskedelmi
tevékenység – ami zömében a mozgó és alkalmi árusításhoz kötődik.
A másik legnagyobb vitát kiváltó ok az volt, hogy hová lehet az engedélyt kiadni. Ezt tételesen a
vizsgált önkormányzati rendeletek sem szabályozzák. Övezetekre történik a szabályozás, központi és
egyéb területre. A különbség annyi, hogy a központi területekre magasabb a díjtétel. Az előkészítés
során a helyi rendeletben nem javasolják ezt az övezeti megbontást, mert Gyomaendrőd több központú
város, így egy egységesen meghatározott terület nagyon nehezen lenne meghatározható a díjtételek
tekintetében. Természetesen hosszútávon esetleg célszerű elgondolkodni, azon, hogy szükséges e
automatizmust éltebbe léptetni és évente a költségvetés készítése során más díjtételekhez hasonlóan
ezt a díjtételt is felülvizsgálni. A közterület-foglalásból befolyó bevétel egyébként nem egy
meghatározott nagyságrendű az önkormányzat költségvetésében, - évente nettó 1.3 millió Ft-ot jelent.
A kiinduló problémát illetően, hogy hová adható ki közterület-foglalási engedély- konkrét igényként
merült fel, hogy adott esetben védőtávolságokat léptessenek életbe, vagy ha ez nem biztosított, úgy
nem kiadni az engedélyt. Ezt főként azok a zöldség és gyümölcs értékesítésével foglalkozó kereskedők
vetették fel, akiknél az alkalmi tevékenységre kiadott engedély sértheti az ő tevékenységüket. Ugyanis
egy zöldség-gyümölcs üzlet mellé, ha egy ugyan ilyen jellegű, de alkalmi árusnak kiadják az
engedélyt, az nem túl szerencsés. A kérdés az, hogy kell e, illetve lehet e ezt ilyen módon szabályozni.
Itt az alkalmazás gyakorlatát kell újragondolni, vizsgálni, hiszen önmagában adminisztratív korláttal
ezt nem lehet szabályozni. A korábbi szabályozás problémája, hogy az ideiglenes engedély egy évig is
eltarthatott. Amennyiben ezen változtatnak, úgy máris jobb pozícióba kerülnek az érintettek.
Természetesen figyelni kell arra, - segítve ezzel a helyi vállalkozókat-, hogy a szomszédságuk
területére nem kell kiadni azonos tevékenységre vonatkozó közterület-foglalási engedélyt.
Ugyanakkor a díjtételt úgy kell meghatározni, hogy az ne ösztönözzön arra, hogy ne olyan
kereskedelmi tevékenységre kerüljön kiadásra az engedély, ami a településen megtalálható, és jól
biztosított. A beterjesztett rendelet-tervezet rendezi ezeket a dolgokat.
Érdemes ugyanakkor beszélni arról, hogyan a kereskedelmi törvény és a végrehajtása tárgyában
kiadott kormányrendelet sok tekintetben új alapokra helyezi a közterületekről történő árusítást.
Nevezetesen üzletből lehet árusítani, a közterületről történő árusítás pedig csak a korm. rendelet
mellékletében meghatározott termékek esetében lehetséges –ez a klasszikus kiskereskedelmi
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tevékenység – zöldség-gyümölcs árusítás. Ez utóbbi esetében a fent említett anomáliák továbbra is
fennállnak, amit az egyes engedélyek kiadásánál lehet és kell úgy kezelni, hogy az ne jelentsen
gondot. Erre az ügyintézés során a szükséges változtatásokat megtették.
Az eljárás rendjét illetően, az Alkotmánybíróság kétféle eljárást tesz lehetővé, a hatósági eljárás és a
szerződéses kapcsolat rendszer. Egyik sem eredményezhet diszkriminációt. A maga részéről
szükségesnek tartja a változtatást, nem hatósági engedélyt kiadni, hanem szerződést kötni az ügyféllel.
Mindkét eljárási rendben meghatározhatók azok a szankciók, amivel a közterület eredeti állapotának
helyreállítása garantálható. A rendelet-tervezetben a szerződéses kapcsolatrendszert javasolják. A
vizsgált két önkormányzat helyi szabályzása eltérő e tekintetben- Szarvason szerződéses, míg
Dévaványán a hatósági engedélyezetési rendszert preferálják. Az érintett helyi vállalkozók
felvetetésére, hangsúlyozni kívánta, hogy sem a szarvasi, sem a dévaványai rendeletek nem
differenciálnak a helyi és az egyéb vállalkozók tekintetében. Sem az alkotmánybíróság, sem az
versenytörvény ilyen lehetőséget nem biztosít. Továbbá az uniós szabályozás sem biztosít
versenykorlátozó intézkedéseket.
A rendelet-tervezetben nem szerepel, de a szarvasi rendelet mintájára szükséges lenne annak a
szabályozásnak a beépítése, ami a közterületbontással kapcsolatos amortizációs költségek megtérítését
teszi indokolttá, szükségessé. Ez azt jelentené, hogy ha valaki valamilyen mértékben felbontja az utat,
annak egy bizonyos díjhányadot kell megfizetni. A korábbi rendeleti előkészítésnek ez nem volt
tárgya, de mivel elég sok lakossági út épült, ezért ennek a szabálynak a bevezetésével mindenképpen
foglalkozni kellene. Ez főként a nagy szolgáltatókat- gáz, víz, villany- érinti.
A jelenleg hatályos rendelet, illetve a jelen ülésre beterjesztett rendelet-tervezet a város honlapján
elolvasható, illetve a vizsgált két önkormányzat helyi rendelete az adott város honlapján szintén
olvasható.
Várfi András polgármester megköszönte Jegyző úrnak az ismertetőt, majd vitára bocsátotta a
rendelet-tervezetet. Tájékoztatásként elmondta, az elhangzó vélemények figyelembe vételével az
átdolgozott rendelet-tervezet a testület áprilisi ülésére kerül beterjesztésre megalkotás céljából.
Fodor Lajos kérdése az volt, hogy mennyire maximálták a közterület foglalás idejét. Mennyi volt az
az idő, hány hónap, amire engedélyt adtak ki.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, vannak állandó jellegű közterület foglalások –
közterületbe belógó hirdetmények – és vannak az ideiglenes engedélyek, amelyeket három hónapnál
több időre nem célszerű kiadni.
Csényi István vagyongazdálkodási ügyintéző kiegészítésként elmondta, az ideiglenes engedély
kérelemnél napra kell, hogy kérje az ügyfél. A rendeletből is látható, hogy nem kevés a kiszabandó díj.
A gyakorlatban volt rá példa, hogy visszalépett a kérelmező, mivel ennyi díjért már nem érte meg
neki.
Kónya István kérdése az volt, van e lehetőség arra, hogy un. védőtávolságot szabjanak ki az üzlet és a
közterületi árus között.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, ezért is javasolnák a szerződéses eljárást, mivel az
egy közös megállapodás, amiben a feleknek nem szabad olyan megállapodást kötni, ami harmadik
személy érdekét sérti. A szerződés előkészítése során kell erre odafigyelni. A védőtávolság mérete
nincs meghatározva, de az 500 méter elfogadható lehet. Hangsúlyozta azonban, hogy adminisztratív
úton ezt nem lehet leszabályozni. Igazán a díj a korrekt szabályozó, nem az adminisztratív
intézkedések.
Kónya István aziránt érdeklődött, hogy a rendelet tervezet szerinti szabályozás mennyiben érinti
például a Lottózó előtt áruló dinnyeárust.
Dr. Csorba Csaba jegyző az érdeklődésre elmondta, ezek az árusok is valamilyen lakossági igényt
elégítenek ki. Ha nincs az önkormányzattal megállapodás, úgy nincs közterület-foglalási engedély.
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Ezek a tevékenységek közterületről árusítható, és nem megtiltható tevékenységek. Ilyen tiltást a
vizsgált önkormányzatok rendeletei sem tartalmaznak.
Várfi András polgármester kiegészítve hangsúlyozta, a képviselő-testületnek a helyi vállalkozókon
túl a helyi lakosság érdekeit is kell képviselni. Nem alkothatnak egy olyan rendeletet, ami csak az
egyik szereplőt védi, a másikat pedig kiszorítja.
Újlaki Szabolcs igazságtalannak tartotta, hogy addig, amíg a működési engedéllyel rendelkező
zöldség-gyümölcs boltnak szigorú ÁNTSZ előírásoknak kell megfelelni, addig ez a közterületen áruló
ugyan ilyen zöldség-gyümölcs árusokra nem vonatkozik. Példaként említette, hogy az általa
üzemeltetett boltba ÁNTSZ előírás, hogy hideg-meleg vizes kézmosóval kell rendelkezni, aminek
beszerelése többszázezer forintjába kerül, és ha ennek nem tesz eleget bevonják a működési
engedélyét, az utcai árus pedig szabadon árulhat.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a közterületen árusítható termékekre nem kell ÁNTSZ
engedély, de mivel az üzletben nem csak ilyen jellegű árukat árulnak, ezért a szakhatósági
feltételeknek meg kell feleljen.
Hangya Lajosné képviselő megkérdezte, a mozgó árusítást az önkormányzat mennyire szabályozhatja
a lakossági igény figyelembe vétele mellett. Kis falvakban ez inkább jellemző, - bár már nálunk a
városban is előfordul- tönkretéve ezzel az ottani helyi vállalkozókat. Adott esetben van egy kisbolt,
ami mellé odaáll a mozgóárus, hasonló termékekkel, rontva az üzletét a kisboltnak.
Poharelec László helyi vállalkozó véleménye szerint ez a probléma úgy lenne orvosolható, ha
kimondaná a testület, hogy a városban mozgóárusítást az folytathat, akinek a városban bejegyzett
vállalkozása van és telephellyel rendelkezik. Nem kell attól félni, hogy nagyon nagy ellenállásba
ütköznek emiatt, annál is inkább mert a városban heti négy alkalommal van piac ahol a
mozgóárusoknak lehetőségük van árulni. A lakosság azon rétegei számára, akik idősek és segítséget
jelentett nekik, hogy „házhoz” vitték az adott árut, terméket, azokon a tanyagondnoki szolgálat ugyan
így képes segíteni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, az egyes tevékenységek között az önkormányzat nem
differenciálhat. Tehát nem jelentheti ki azt, hogy a mozgó árus nem jöhet a város területére főként ha
megfelel a feltételeknek. A gépjárművek, amiről az árusítást folytatják, engedély és bejelentés
köteles. E tekintetben a két tevékenység között nincs különbség, az egyik előzetes, a másik utólagos
eljárást tesz szükségessé. Arra azonban van lehetőség, hogy meghatározott korlátok közé teszik a
közterület használati engedélyt.
Czibulka György képviselő kérdése az volt, hogy a piactéren lehet e mindennap (piaci napokon kívül
is) árusítást folytatni. Amennyiben igen, úgy az utcasarkon áruló dinnyeárusítást – ami ráadásul
néhány méterre van a zöldség-gyümölcs bolttól- a piac területére kellene korlátozni.
Várfi András polgármester reagálva a hozzászólásokra, mint ahogy a jegyző úr is elmondta, az
önkormányzat nem hozhat olyan szabályozást, hogy közterületen csak a Gyomaendrődön bejegyzett
vállalkozások árusíthatnak, ez jogszabály ellenes lenne. Azt azonban kimondhatják a helyi
rendeletben, hogy megszüntetik a közterületen való árusítást és lehetővé teszik a piacon való árusítást,
akár a hét minden napján.
Dr. Csorba Csaba jegyző kiegészítve, ez egy járható szabályozás lenne, ami azt jelenti, hogy azok az
alkalmi közterületen történő árusítások jönnek létre, ami valamilyen nagyobb rendezvényhez kötődik
– például szilveszteri dudaárusítás.
Vass Ignác képviselő véleménye szerint olyan helyi rendelet megalkotására kell törekedni, ami
egyformán jó a helyi lakosoknak, helyi vállalkozásoknak, viszont nem sérti a vonatkozó
jogszabályokat.
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Gellai Józsefné képviselő a lakosság érdekében felvetette, lehet, hogy igen is szükség van a
közterületen azokra az évek óta ugyan ott áruló dinnyeárusokra, akik termékével elégedett a lakosság,
ráadásul az árakat illetően jelentős különbségek vannak a bolti és az utcai árak között. Nem kellene
nagyon merev szabályozást bevezetni, ne fosszák meg a lakosságot ettől a lehetőségtő, ugyanakkor
azokat a mozgóárusokat – tej, family frost, stb – sem kellene kizárni a településről, akik szintén a
lakosságot szolgálják. A tanyagondnoki szolgálat által nyújtandó segítségnyújtást illetően
hangsúlyozta, az 400-400 fő külterületen élő idős lakosságot célozza meg, viszont a városban élő idős
embereket, akiknek erre szüksége lenne, nem tudja felvállalni, és nem is teheti.
Jakus Imre képviselő véleménye szerint mivel mindkét településrész rendelkezik megfelelő
piactérrel, így azt kellene akár a helyi akár a vidéki lakosság, őstermelők, kereskedők számára
lehetővé tenni, hogy ott akár mindennap árusíthassanak. Az utcasarki árusítást inkább ide kellene
korlátozni. Nyilván, hogy ott meg kell fizessék a helypénzt, iparűzési adót, és a termékek árai, azok
minősége is úgy fog alakulni, hogy azok piacképesek legyenek. Ezzel a megoldással egyik érintett
felet sem érhetné sérelem.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, az elhangzott vélemények alapján kétféle szabályozás lehetséges.
Az egyik, amikor azt mondják, hogy az ár és a piac szabályoz, és védőtávolságok figyelembe vételével
adnak ki közterület-foglalási engedélyt, a lakossági igényre is figyelemmel. A másik lehetőség, hogy a
meglévő piaci rendszerre kell korlátozni, és közterületről történő árusításra nem kell kiadni közterületfoglalási engedélyt.
Poharelec László helyi vállalkozó továbbra is azt tartotta jó megoldásnak, hogy csak a
Gyomaendrődön működési engedéllyel rendelkező vállalkozások kapjanak közterület-foglalási
engedélyt, a vidékiek menjenek a piacra árulni. Ezt kellene jogilag úgy leszabályozni, hogy az ne
legyen törvénysértő.
Vass Ignác képviselő hangsúlyozta, a testületnek nincs módjában a kereskedelmi tevékenységet
szabályozni. Olyan árképzést kell kialakítani, olyan feltéteket szabni a vidéki vállalkozások számára,
hogy a ne érje meg nekik a közterületről történő árusítás.
Várfi András polgármester összegezve az elhangzott véleményeket, mint azt Jegyző úr is elmondta,
vagy hatósági kérdésként kezelik a közterületről történő árusítást és közterület használati engedélyt
adnak ki, vagy szerződéses jogviszonyt létesítenek, amelybe már lehet különbséget tenni. Elhangzott
véleményként, hogy szüntessék meg a közterület használatot, áruljanak a piacon. A rendeletben ez
lehet az egyik szabályozás, ugyanakkor beépíthetnek bizonyos védőtávolságokat (méter meghatározás)
és megfelelően szabályozhatják a szerződéskötés feltételeit.
Az ilyen módon átdolgozott rendelet-tervezet a testület április havi ülésére kerül beterjesztésre, melyet
valamennyi bizottság előzetesen véleményezni fog.
További kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, felkérte a képviselő-testületet
határozzon arról, miszerint a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelettervezet bizottsági véleményeztetésre alkalmasnak ítéli.
Felkéri a bizottságait, hogy a lakossági véleményeztetése során elhangzott véleményekre, javaslatokra
figyelemmel a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, alakítsa ki álláspontját és terjessze be a képviselőtestület áprilisi ülésére.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác
igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közterületek használatának rendjéről és a
köztisztaságról szóló rendelet-tervezet bizottsági véleményeztetésre alkalmasnak ítéli. Felkéri
a bizottságait, hogy a lakossági véleményeztetése során elhangzott véleményekre, javaslatokra
figyelemmel a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, alakítsa ki álláspontját és terjessze be a
képviselő-testület áprilisi ülésére.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, miszerint városunk önkormányzata a
2008. évben nyújtotta be pályázatát a DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázati felhívás alapján a Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, Útépítések és felújítás Gyomaendrődön címmel. A
pályázat támogatásáról 2009. év nyarán kaptunk értesítést, a támogatási szerződés 2009. 10. 21-én
lépett hatályba.
A város honlapján és a helyi újságokban is ismertetésre került már korábban, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzata a pályázati támogatásból 1 utat felújíttathat, illetve 4 utat építtethet. A Sebes
György utca esetében került sor felújításra, a megépített utak pedig a következőek: Bem utca,
Napkeleti utca, Toldi utca, Újkert sor.
A támogatásból épített út hossza összesen 1,217 km, a felújított útszakasz pedig 0,536 km hosszú.
A beruházás megvalósításához az Európai Unió összesen 46 714 942 Ft támogatást biztosít, továbbá
Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját erőként költségvetéséből biztosítja a további szükséges
forrást. A műszaki átadás már lezajlott, a pályázat elszámolására 2010. január hónapban kerülhet sor.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás hiányában kérte a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Jakus Imre
igen, Dr. Kovács Béla igen, Putnoki László igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Vass Ignác igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
104/2010. (III. 9.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az „Útépítések és felújítás
Gyomaendrődön” című DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázatról szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a továbbiakban szólt néhány folyamatban lévő beruházásról.
A járdafelújítások a város több területén is folyamatban vannak. A Református Templom környékén a
március 15-i ünnepekre elkészül a szép új járda, akadálytalanul lehet majd közlekedni.
A kerékpár út építés közbeszerzési eljárása folyamatban van. Az egyik pályázó kifogással élt, így a
kiíráson módosítani kell.
Fontos, hogy a városi örökség pályázaton 50 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk. A pályázat
érinti a városháza épületét és a gimnázium könyvtárát, városképileg egy nagyon fontos beruházás
valósul meg.
Sok fórumon elhangzik, hogy a városunk mennyi pályázatot nyer, milyen arányban más
önkormányzatokhoz képest. A www. euter.nfu.hu internetes oldalon településekre lebontva pontosan
megnézhető, hogyan alakultak az elnyert pályázatok.
Befejezésként tájékoztatta a jelenlévőket a március 12-15-i városi programokról.
Március 12-én 17 órakor a Katona József Művelődési Központban kezdődik az Ünnepi Megyei
Közgyűlés.
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Ezt megelőzően 16 órakor koszorúzás a Hősök Emlékművénél, koszorút helyez el Domokos László a
megyei közgyűlés elnöke, és személye. Ezt követően emlékfa ültetésre kerül sor a Vidovszky képtár
udvarán, mely össze lett kötve a művelődési ház udvarával. Emlékfát ültet a megyegyűlés elnöke,
alelnöke, a város polgármestere és alpolgármestere.
Az ünnepi ülést követően a művelődési ház bejáratánál emléktábla avatására kerül sor.
Március 13-án szombaton „Otthonunk Békés Megye” rendezvénysorozat 58. helyszíne lesz
Gyomaendrődön. A program 10 órakor kezdődik, a Népházban. A megye helyzetéről a megyegyűlés
elnöke ad tájékoztatást, majd megyetörténeti kiállítás megnyitójára kerül sor, Dr. Erdész Ádám
történész által, és ezt követi a képviselő-testület soron kívüli ülése. Az ülés napirendje: Békés megyei
önkormányzat bemutatása, és döntés a közös gázbeszerzéshez történő csatlakozásról.
Ezzel párhuzamosan kulturális műsor lesz a Békés Megyei Jókai Színház szervezésében.
Március 15-én 10 órakor kezdődik a városi ünnepség Gyomai helyszínnel. Bízzunk abba, hogy az
időjárás kedvező lesz és a kültéri ünneplést lehetővé teszi.
Megkérdezte van e a jelenlévőknek bejelenteni valója.
Putnoki László képviselő fényképekkel illusztrálta, hogy a Sugár út- Bartók B. út sarkán lévő
ingatlanon milyen áldatlan állapotokat – szemetet- hagytak a kiköltözés után az ott lakók. Kérte az
illetékeseket tegyék meg a szükséges intézkedést.
További bejelenése volt, hogy a Wesselényi utcán történt egy kéztöréses baleset, ami a hihetetlen rossz
út miatt következett be. Szükséges lenne az útjavításra megoldást találni.
Fekete Sándor a Kossuth út –Pásztor J. út sarkán a csapadékvíz elvezetés megoldását kérte. A Sikér
bolt előtt folyamatosan leállnak az autók az útszélére, felvágják a padkát, megáll az esővíz, de nincs
hová elvezetni, nincs víznyelő. Legalább kettőt kellene építeni és megszűnne a probléma.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a probléma nem ismeretlen. Az az utcasarok nem arra
szolgál, hogy ott folyamatosan kamionok álljanak. Ha nem állnának meg ott, úgy a padka
folyamatosan fel lenne töltve, és nem állna meg a víz. A város műszaki osztálya meg fogja nézni a
lehetőséget.
További hozzászólás, bejelentés nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet, az érdeklődést és
a közmeghallgatást bezárta.

K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Csányi István
hitelesítő

Putnoki László
hitelesítő
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