Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
34/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. december 5-i közmeghallgatásáról a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, Iványi Lajosné, Marton Dániel,
Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői,
Önkormányzati intézmények vezetői, a gazdasági társaságok ügyvezetői,
Sajtó képviselői, kb. 40 fő érdeklődő állampolgár
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat,
köszöntötte az intézményvezetőket, a hivatal osztályvezetőit, a sajtó képviselőit, az érdeklődő
állampolgárokat, és a helyi Tv-n keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy a közmeghallgatás
határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 10 fő. Dr. Farkasinszky Erzsébet és Lehóczkiné Timár
Irén képviselők jelezték, hogy a mai közmeghallgatáson nem tudnak részt venni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértett, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
696/2011. (XII. 05.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Arnóczi István
János és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester tájékoztatásul elmondta, az önkormányzatokról szóló törvény alapján a
képviselő-testületnek évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást kell
tartani. A közmeghallgatáson a választópolgároknak lehetősége van közérdekű kérdéseket és
javaslatokat tenni. A közmeghallgatás előre meghirdetésre került.
Javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére az alábbiak szerint:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012. évi költségvetési
koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2.) Aktuális várospolitikai kérdések
3.) Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Felkérte a képviselő-testületet szavazzanak az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
697/2011. (XII. 05.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012. évi
költségvetési koncepció meghatározó számadataira és céljaira
2. Aktuális várospolitikai kérdések
3. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, kitekintés a 2012. évi költségvetési
koncepció meghatározó számadataira és céljaira
Várfi András polgármester elmondta, a képviselő-testület ez év februárjában többséggel elfogadta az
önkormányzat 2011 évi költségvetését. Egy önkormányzat életében nagyon fontos a költségvetés, mert
sajnos évről-évre egyre többet vont el az állam, sok önkormányzat került olyan helyzetbe, hogy
működési célra kellett hitelt felvennie. Önkormányzatunknak sikerült olyan költségvetést elfogadni,
hogy nem volt szükség a működésre hitelt felvenni. Tudomásul kell vennünk, hogy a világban,
Európában válság van. Az emberek megérzik a rájuk nehezedő egyre nagyobb hitelkamat terheket,
ami ugyan úgy igaz az önkormányzatokra is.
A 2011 évre betervezett beruházásoknál a saját erő forrásaként a kötvényt jelölte ki a képviselőtestület 250 millió Ft értékben, míg a kötvény törlesztéseként 147 millió Ft összegben jelölte ki a
testület a 2008 évben kibocsátott kötvényt. A kötvényt 10 évre bocsátotta ki az önkormányzat 3 év
türelmi idővel, mely türelmi idő lejárt.
Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodására a pénzügyi és gazdasági válság és bizonytalanság ellenére
a stabilitás jellemző, finanszírozási problémák nem jelentkeztek se a Polgármesteri Hivatalnál, se az
önkormányzat intézményeinél, és ugyan ez mondható el a gazdasági társaságainkról is. Az
intézményekről elmondható, hogy jól gazdálkodtak. A testület felé adott beszámolójuk is ezt támasztja
alá. Ugyanakkor a gazdasági társaságokról ez nem mondható el, hiszen a fürdő évről-évre jelentős
összeget von el az önkormányzattól támogatás formájában. A másik három gazdasági társaságunknak
is eredményesebben kellene működni, melynek érdekében bizonyos átszervezésekre került sor.
A helyi adók igen fontos bevétele az önkormányzatnak. 2011. évre a helyi adók beszedéséből közel
350 millió Ft bevételt tervezett az önkormányzat. A helyi adókból származó tényleges bevétel 2011.
november 30. napjáig 290 millió Ft, mely összeg kb. 40 millió Ft-tal marad el a tavalyi év ugyanezen
időszakának bevételétől. A bevételkiesés megközelítőleg 80%-a az iparűzési adónál jelentkezik, mely
adat városunkban is egyértelműen mutatja a válság vállalkozókra gyakorolt negatív hatását. Az
iparűzési adó bevétel alakulását nagyban befolyásolja, hogy az adott évben történik e valamilyen
beruházás a városban, illetve hogy a helyi vállalkozók milyen eredményesen működnek.
A várható bevétel kiesést kompenzálják a 2010. évben indult és részben be is fejeződött pályázatokhoz
kapcsolódó támogatások 2011. évi realizálódása. Ilyen például a városi örökség pályázat közel 48
millió Ft, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 7 millió Ft, ÁROP pályázat 11 millió Ft,
kompetencia alapú TÁMOP pályázat 11 millió Ft, Könyvtár TIOP pályázat 8 millió Ft, és a Fő út –
Bajcsy úti kerékpárút beruházás 11 millió Ft.
A már említett kötvényt a képviselő-testület a határozatnak megfelelően használta fel. Fejlesztési
kiadásokra: 295 millió Ft-ot, kamatfizetésre: 83 millió Ft, törlesztésre: 2011. március és szeptember
hónapokban, 188 millió Ft-ot, és a kibocsátás óta megtermelt hozam közel 300 millió Ft volt.
Maradandó dolgokba fektették ezt a pénzt. Ingatlant vásároltak az ipari parkba, növelték a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. törzstőkéjét.
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Kitekintve a 2012 évre, elkészült a költségvetési koncepció, mely a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslata alapján került összeállításra. Sokan
várakozással tekintünk a jövő évre, mi lesz az iskoláinkkal, milyen lesz az önkormányzati átszervezés.
A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly
helyreállítása. Ennek a kormányzati célnak felel meg a költségvetési törvényjavaslat is.
A 2012. évi költségvetés kidolgozásánál az állam az alábbi célokat jelölte meg alapvető prioritásként:
 Az államháztartási hiány tekintetében a 2,5 %-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető
 A nyugdíjak védelme céljából, illetve az egészségügyi ellátások biztosítása érdekében zárt
nyugdíjkassza és egészségügyi kassza kialakítása
 Arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása
 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének megerősítése a visszaélések
visszaszorítása érdekében
 A Start-munka program beindítása, a foglalkoztatás növelése.
A költségvetési egyenleg javítása érdekében sajnos a közszférában nem emelkednek az illetmények,
csökkennek a különböző ártámogatások, megkezdődik a köz- és felsőoktatás, valamint az egészségügy
rendszerszintű átalakítása, és elindul az önkormányzatok átszervezése.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 2011. évhez képest közel 30.000 E Ft-tal emelkedett, mely
több elemből tevődik össze.
A helyi adóbevételek tervezett összege az előző évhez képest jelentősen csökkent, melynek oka az
iparűzési adóbevétel 70 millió Ft összegű, valamint a gépjárműadó 7 millió Ft összegű csökkenése.
A számok ismeretében mind a hivatal, mind az önkormányzat intézményei elkészítették költségvetési
koncepciójukat. A dologi kiadások tervezésénél a 4,2%-os inflációnövekedés került figyelembe
vételre, illetve a tervezett 2 %-os ÁFA kulcs változás hatása lett beépítve. Az önállóan működő és
gazdálkodó intézmények 2011. évhez viszonyítva 28 millió Ft-tal, az önállóan működő intézményeink
11 millió Ft-tal több önkormányzati támogatási igényt jeleztek.
A köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2012. évben marad a 38.650 Ft, a közalkalmazottak
garantált illetménye is változatlan.
A jövő évi költségvetés egyik legfontosabb irányelve az önkormányzati kötelező feladatok ellátása
amellett, hogy mind az oktatásban, egészségügyben, illetve az önkormányzati rendszer egészében
nagyon nagy a bizonytalanság, nem lehet tudni, hogy a rendszerszintű átalakítások, az önkormányzat
átszervezése milyen hatást fog gyakorolni a rendelkezésre álló források, állami támogatások,
adóbevételek körére és így összegére.
A fejlesztési célú kiadások között megtervezésre kerültek a 2012. évi fejlesztési elképzelések, a 2011.
évről áthúzódó beruházások, továbbá az intézmények felújítási, fejlesztési igényei. A fejlesztésekhez
kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént.
A 2012. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása számadatokban:
Bevételek: 2.519.945 E Ft, kiadások: 3.212.114 e Ft és a forrás hiány: 692.169 e Ft.
A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig megfontolt intézkedések meghozatalával törekedni
kell a jelenleg kimutatott 145.367 E Ft összegű működési és az 546.802 E Ft összegű fejlesztési hiány
csökkentésére.
2. Napirendi pont
Aktuális várospolitikai kérdések
Várfi András polgármester az alábbiakban szólt a fejlesztési elképzelésekről, intézmények , gazdasági
társaságok működéséről.
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Gyomaendrődnek négy gazdasági társasága van, Liget Fürdő, Gyomaszolg Ipari Park Kft,
Gyomaközszolg Kft, és a Zöldpark Kft. A négy társaságból lehetett volna egyet is alakítani, amire
nem került sor, viszont a vezetés a Gyomaszolg a Gyomaközszolg és Zöldpark Kft esetében egy
vezetés alá került, Fekete József az ügyvezető igazgató. Mivel a Zöldpark Kft egy sajátos feladatot lát
el, oda tartozik a közmunka program, ezért a Kft munkáját cégvezető irányítja. Ezzel a
munkaszervezés jobb lehet és hatékonyabban lehet a működésük. A Liget Fürdő önállóan működik, és
évente igényli az 50-60 millió Ft támogatást. Amennyiben ez az összeg megállna 20 millió Ft-nál,
akkor elmondhatnák, hogy eredményes a Liget Fürdő. Ezt az egészségturisztikai szolgáltatások
bővítésével lehetne elérni, melyre mutatkozik egy 350 millió Ft bekerülési költségű, 50 %-os
támogatottságú pályázati lehetőség.
A Térségi Szociális Gondozási Központ számára is mutatkozik egy igen kedvező pályázati lehetőség.
Férőhelybővítésre, korszerűsítésre, felújításra van lehetőség. Erről a 180 millió Ft-os pályázatról már
döntött a képviselő-testület. Ezzel hosszú időre megoldanák az Őszikék Idősek Otthona helyzetét, 10
férőhellyel bővülne az intézmény.
Szintén az intézményt érintően most jelent meg egy pályázati lehetőség nyílászáró cserére, gépjármű
cserére, mely 5 % saját erőt igényel, a maximálisan pályázható összeg 50 millió Ft.
Az elhagyott hulladéktelep rekultivációja folyamatban lévő pályázat, illetve részesei vagyunk egy
kistérségi, szintén hulladékkal kapcsolatos pályázatnak. A hulladék egy nagyiparrá válhatna
Gyomaendrődön. Jelenleg a Dévaványai Önkormányzattal vagyunk egyezségben, akik szeretnének a
regionális hulladékkezelőben is részesülni, részt vásárolni. Ha komolyan vesszük a járás kialakítását,
akkor a környező településekkel pozitív, jó kapcsolatot kell kiépítenünk.
Szintén folyamatban lévő pályázatok a belvíz programjaink. Ugyanakkor a szennyvíztisztító telep
fejlesztésére is indulni szeretnénk a megjelent pályázaton.
Lényeges szólni a közmunka programról. Erdős Norbert Kormánymegbízott úr közbenjárására Békés
Megyében a Békési és a Szarvasi kistérséget jelölték ki a közmunka mintaprogram megvalósítására. A
programban több lehetőség van, szelektív hulladékgyűjtése, válogatása, földutak javítása, csatornák
karbantartása, nádirtás. Ugyanakkor tartalmaz egy vályogtégla készítési lehetőséget is. A program
október 20-tól kezdődött, 150 fő részvételével. 2012. január 1-től tovább folytatódik még további 100
fővel. A foglalkoztatottak 57.000 Ft munkabért kapnak. Nyilván ez nem lehet egy végső megoldás, és
bízott abba, hogy nem is lesz az, de ebből a mintaprogramból fejlődhetnek ki un. szociális
szövetkezetek. Alapvetően az emberek pozitívan állnak ehhez a lehetőséghez.
Végezetül szólt a járáskialakításról és az önkormányzati törvény változásáról, mely két dolog
összefügg egymással. A közigazgatás átszervezése van folyamatban. Erdős Norbert
Kormánymegbízott úr több alkalommal nyilatkozott, és Dankó Béla Országgyűlési képviselő úr is
pozitív tartalmú levelet írt arról, hogy a megyében 9 járás lesz, melyből Gyomaendrőd az egyik. Jó
lenne, ha a város polgárai ezt úgy fogadnák, hogy ez nekünk rangot jelent, munkahelyeket jelent.
Örülnének annak, hogy a Gyomaendrőd járásszékhely lesz.
További hozzászólása nem volt, megkérdezte a jelenlévő állampolgárokat, a képviselőket, kívánnak e
hozzászólni, bejelentést, kérdést feltenni.
Timár Imre gyomaendrődi lakos bemutatkozott a jelenlévőknek, majd elmondta, mára elérkezett ez a
képviselő-testület az önkormányzati ciklusnak a negyedéhez. Kérdésként fogalmazta meg feléjük,
hogyan értékelik magukban, hogy az eltelt időszakban hogyan sikerült teljesíteni azokat a feladatokat,
melyeket képviselővé történő megválasztásuk esetére meghatároztak saját maguknak. Amennyiben
nem a tervek szerint sikerült azokat teljesíteni, akkor mi, gyomaendrődi lakosok miben tudnánk
segíteni, hogy ezek a tervek valóra váljanak. Egyáltalán kell e, hogy segítsünk. Figyelve az eddigi
képviselő-testületek munkáját, mintha nem úgy alakulnának a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Amit
nagyon hiányol, az a közös cél, nem érzi ennek meglétét. Nincs összefogás.
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Egy német példával szemléltette, hogy egy 2000 fős lelket számláló, halálra ítélt német kis faluból
hogyan lett multimilliomos, az összefogásnak köszönhetően. Egy közös gazdasági társaságot
alakítottak, s kihasználták a zöld energia adta lehetőséget. Ma példaként emlegetik őket az egész
világon.
Hiányolta továbbá, hogy az elmúlt időszakban nem jelennek meg olyan pályázatok Gyomaendrőd
térségébe, amelyek az egész közösség érdekét szolgálnák. Mi lehet az a közös cél, ami mindenkit
egyformán motiválhat itt Gyomaendrődön. Véleménye szerint, az, ha sikerülne olyan pályára tenni a
várost, aminek következtében a város és vonzáskörzetében lévő ingatlanok ára emelkedne. Erre a
megoldást közösen kell kitalálni. Ez lehet egy olyan közös cél, ami mindenkit motiválhat, hiszen
mindenkinek van itt ingatlana, földje stb. Erre is van német példa, amit csak le kellene másolnunk.
Elhangoznak bizonyos kulcsszavak, mint munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, a lakosság szám
folyamatos csökkenésének megállítása. Az ingatlan árak emelése mellett további fontos célnak tartotta
a fiatalok helyben tartását, olyan körülmények megteremtését, hogy gyermekeink ide akarjanak
visszajönni, és itt akarjanak élni. Azt kellene elérni, hogy jó legyen itt élni Gyomaendrődön.
Összegezve, választ várna arra a kérdésére, hogy amennyiben a képviselők úgy érzik, hogy a saját
maguk elé kitűzött célt itt a ciklus negyedénél nem sikerült teljesíteni, mi Gyomaendrődi lakosok
miben tudunk segítségükre lenni. Meggyőződése, hogy csak összefogással lehet előrébb jutni.
Szabó Balázsné gyomaendrődi lakos elmondta, az előző ciklusban önkormányzati képviselő volt, így
van némi rálátása a képviselői munkára, egyáltalán a közigazgatásra. Tetszett számára, amit a
Polgármester úr a tájékoztatója során elmondott, és ha nem látná a helyi Tv-ben, hogyan zajlik egyegy testületi ülés, és nem olvasná az erről szóló cikkeket a helyi sajtókban, talán elismeréssel szólna
ezekről a jövőbe látó tervekről, és még a lakosság segítségét is felajánlaná. Sajnos azonban ez nem így
van, mert a testület megalakulása óta itt csak a viták zajlanak. Ráadásul ezek a viták nem a város
fejlődéséről, tovább lépéséről szólnak. Megítélése szerint ezek nem egészséges viták, mert azok e
falakon kívül úgy látszanak, hogy önös érdekűek, önközpontúak, saját érdekeket építő viták, melyek
olyan mélységbe fajulnak el, hogy az a város fejlődését gátolja. Egy képviselőt, politikai, elvi
hovatartozástól függetlenül egy cél kell, hogy vezérelje – megfeleljen önmagának, a
választópolgároknak, majd a Polgármesternek és a Jegyzőnek. Képviselősége ideje alatt ugyan ilyen
vegyes összetételű bizottságok voltak, de a viták során kizárólag a város érdekeit tartották szem előtt,
és az ülés végén mindig „békével” váltak el. Képviselő-testületi ülésre cirkusz módon soha nem jöttek.
Most viszont a Tv képernyője előtt azt látják a lakosok, hogy a mostani képviselők személyeskednek,
egymásnak indulatból neki hevülnek. Akaratlanul is felvetődik a lakosokban a kérdés, hogy erre bízták
meg a képviselőket? Hát nyilván, nem. Azért szavaztak neki bizalmat, hogy választó kerületében élők
érdekeit képviselje. Az egészséges vitákra persze szükség van, de arra nincs, hogy újjal mutogassanak
egymásra és különböző negatív tartalmú cikkek jelenjenek meg.
Az eltelt viszonylag rövid idő óta sok mindent nem tudnak felmutatni. Az előző ciklusokban működő
testületek mindegyike produkált ennyi idő alatt olyan érdemi dolgokat, ami a város életét hosszú távon
meghatározta.
A város lakossága kész arra, hogy segítse ennek a testületnek a munkáját, mert bizalommal vannak
irántuk, de amikor azt látja a lakosság, hogy itt másról nem szól a dolog, csak hogy éppen kinek a
„pecsenyéje” süljön, hát ezt nem nézik jó szemmel.
A költségvetési koncepció összeállításánál, vagy a pályázatok elindításánál azon is el kellene
gondolkodni, hogy melyek azok, amelyek akár rövidebb, akár hosszabb távon, a közös cél érdekét
szolgálják, és jó az egész város lakosságának, vagy egy adott csoportnak, közösségnek.
A 2012 évi költségvetés kapcsán Polgármester úr jelezte, hogy az önkormányzat költségvetési
támogatása 30 millió Ft-al emelkedett az elmúlt évhez képest. Ezzel szemben viszont óriási az a
költségvetési hiány, amit le kellene faragni. Ha ez nem történik meg, hogyan tudják azokat a
támogatási igényeket kielégíteni, amire jogosan szükségük van az iskoláknak, óvodáknak,
intézményeknek.
A maga részéről fájlalta, hogy nem találta a költségvetésben azt a részt, ami a város egészségügyi
koncepciójával foglalkozik.
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Az előző ciklus képviselő-testülete részéről elhangzott javaslatként egy olyan alapnak a létrehozása,
ami a háziorvosi körzetek kialakítását szolgálja. Erre azonban nem került sor, mert az akkori testület
úgy ítélte meg, hogy ezzel a kérdéssel még nem szükséges foglalkozni. Mára azonban ez a kérdés igen
is megérett arra, hogy foglalkozzanak vele. Ezen felül a kormányzati törekvések hallatán az
iskolákkal, a tovább tanulással kapcsolatos jövőbeni dolgokkal is foglalkozni kellene. A gimnáziumi
érettségi számát le akarják csökkenteni 30 %-al, és a szakképzés létszámát 40-50 %-al növelni. El
kellene gondolkodni azon, hogy a városunkban működő szakképző oktatást hogyan lehet megtartani,
azt tovább fejleszteni. Fájlalta, hogy a város vezetése nem tett lépéseket annak érdekében, hogy az itt
működő Bethlen Gábor Szakképző iskola, most már Tisza Kálmán Szakképző Intézmény, arra sorsa
jutott, amire. Tudja, hogy ez nem kötelezően ellátandó feladat, de azt is tudja, hogy voltak olyan
városok, akik tettek azért, hogy megmaradjon a szakképzés.
Végezetül megkérdezte, és szeretné, ha megválaszolná a képviselő-testület, a városvezetés, hogy
tudnak e ilyen formában, ilyen felállásba, együtt dolgozni. Ha nem, és az egész ciklust így akarják
végig vinni, mint ahogy eddig tették, akkor nagyban gátolni fogják Gyomaendrőd fejlődését. Az itt élő
polgárok ettől sokkal többet várnak el, és többet érdemelnek.
Fekete László gyomaendrődi lakos hozzászólásának a „van e értelme a közmeghallgatásnak” címet
adta. Pár évvel ezelőtt, még az előző ciklusban volt egy közmeghallgatás a Katona József Művelődési
házba, melyen a fő téma az önkormányzat általi kötvénykibocsátás volt. Akkor 2 milliárd Ft-ról volt
szó, viszont a konkrét terv csak ott került nyilvánosságra. Abban az időben szinte minden megye és
település valami meghatározhatatlan ingert érzett kötvénykibocsátásra. Azon a közmeghallgatáson az
egyik felszólaló el is mondta, számokkal alátámasztva, hogy egy év alatt országosan mennyivel
növekedett a piacra került kötvények összege. A terv, ami akkor felvezette ezt a kötvény kibocsátást
arról szólt, hogy a jövőben a település érdekében az önkormányzat nagyösszegben kíván pályázatokat
benyújtani eurós és hazai forrásokra, melyek önrészének biztosítására szükséges a kötvény kibocsátás.
Akkor a felszólalók többsége tagadta a kibocsátás szükségességét, az alábbi indokok alapján. Az
egyik, hogy a város pénzügyileg jól áll, nincs eladósodva, bármely pénzintézet hitelez, ha arra szükség
lesz. Ugyanakkor nem szerencsés még előre nem látott, bizonytalan, kidolgozatlan elképzelések
érdekében a várost és annak lakóit hosszú évekre eladósítani. Végül az akkori testület 1 milliárd Ft
összegben szavazta meg a kötvénykibocsátást, és döntött arról is, hogy az csak munkahelyteremtő
beruházásokra lehet fordítani. Ezek után tényközlések helyett, pletykák, féligazságok hivatalos és nem
hivatalos bejelentések váltották egymást. A lakosság igen kevés információhoz jutott a kötvény
felhasználását, a benyújtott pályázatokat illetően. Egy időben szó-beszéd tárgyát képezte az
élményfürdő esetleges létrehozása, de szerencsére ez az elképzelés nem kapott zöld utat. Szóba került
még az inkubátorház, mint a kibontakozás egyik lehetősége. Az inkubátorház el is készült, de arról
nincs tudomása a lakosságnak arról, hogy eddig teremtett e munkahelyet, milyen a kihasználtsága,
jövedelmezősége. Szemünk előtt zajlott a kerékpárút kivitelezése a maga problémáival, amit a
lakosság már használatba is vett. Reméljük, ez nem terhelte a kötvény összegét, hiszen ez nem
kifejezetten munkahelyteremtő beruházás. Az önkormányzat hivatalos lapjában a Polgármester
egyszer közölte, hogy a kötvény jó helyen van, kamatozik, összeget is említett. A maga részéről nem
örült ennek a közlésnek, mivel nem ez volt az eredeti cél, hogy bankspekulációt folytassanak.
A fent elmondottak után kérte, hogy az önkormányzat, írásban tájékoztassa a város lakosságát a
kötvény sorsáról a kibocsátástól napjainkig. Mennyi a pontos összeg, hol van a pénz, eddig mennyit
használtak fel belőle, volt e hozadéka, kamata és azt mire használták fel. A visszafizetés hány évre
szól, mikortól kezdődik és mennyi az egy évre szóló kötelezettség.
Érzékeltetni kívánta, hogy mennyi az az 1 milliárd Ft. Például országosan a debreceni stadion
felépítésének egytizede, helyi viszonylatban kb. a város lakossága mai életszintjén ebből az összegből
két hónapig élhetne, úgy, hogy semmit nem tesz érte.
Kónya István gyomaendrődi lakos elismeréssel szólt a Fő úton elkészült csatorna beruházásról.
Kifogásolta azonban, hogy az érintett lakosok nem kapták meg a kellő tájékoztatást, hol, mi fog
történni. A jövőbeni beruházásoknál erre fordítsanak nagyobb figyelmet.
A helyi vállalkozásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy miért nem egyformán érvényes a közterület
foglalási díj megfizetése a telephellyel rendelkező helyi vállalkozókra.
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Van, aki becsülettel megfizeti, de van olyan, aki évek múlva vagy megfizeti, vagy nem, sőt vannak
olyanok is akiknek a képviselő-testület elengedte a megfizetést.
Arnóczi István János képviselő maximálisan egyetértett Szabó Balázsné és Timár Imre lakosok
felszólalásával. Az októberi ülésen maga is felvetette ezeket a problémákat, melyeken sürgősen
változtatni kellene a testületnek. Ugyancsak egyetértett Fekete László kötvénnyel kapcsolatos
felvetésével.
Poharelec László képviselő szintén egyetértett a felszólalókkal. Valóban igaz, hogy az ingatlanok
elértéktelenednek a városban, a fiatalok elmennek. Ez országos tendencia. Hogy ki mit ígért
megválasztása esetén. Személy szerint nagyon keveset ígért, amit igyekszik megtartani, de elég nehéz.
Például a Bartók B. úton a kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítása többszöri kérés után, talán most
megtörténik, és kialakulóban van a játszótér is. Azért sem ígért sokat, mert tudta, hogy nagy a baj,
pénz az nincs.
A turizmusfejlesztést nagyon sokan szeretnék, szerettek volna itt kalandparkot, de megakadályozták.
Köszönte a lakossági kritikákat, de a cirkuszt, a shot nem ő csinálja, erre vannak önként jelentkezők,
akiket esetleg felbérelnek és fél egy órára rabolják az itt ülők idejét.
Megítélése szerint azért nagyjából egyetértés van a testületben. Az előző ciklus testületében is voltak
problémák, eltérő vélemények.
Az előző testület + 200 millió Ft-al vette át a költségvetést. Az azt követő testületnek viszont volt egy
nagy produktuma a kötvény kibocsátás, amivel több százmillió Ft mínuszt generáltak, amit aztán a
jelenlegi testület megkapott. Ezért is tudta, hogy nagy a baj, ezért aztán nem is ígért sokat. Igaza van
Fekete Lászlónak abban, hogy annak idején nagyon sokan harcoltak azért, hogy ne kerüljön sor a
kibocsátásra.
Az inkubátorházat sem akarta mindenki, és nekik volt igazuk. Felépült, de még mindig nem hozza a
pénz, így a nincsből nem tudjuk fizetni a kötvényt.
A helyi szakképzést átveszi az állam, nagyon helyesen. Az itt lévő helyi vállalkozások abban tudnak
segíteni, hogy maximálisan partnerek lesznek a szakképzésben, megpróbálnak bekapcsolódni.
Toldi Balázs alpolgármester köszönettel vette a kritikákat, a legjobban ezzel tudják segíteni a testület
munkáját. A bizottságok munkája az új ciklusban átalakult, nem olyan egybehangzó a munka, mint
korábban lehetett. Nyilván ezen lehet változtatni, fajsúlyosabbá lehet tenni, mindenkinek el kell
dönteni, hogyan tudja ezt segíteni, akár képviselő, akár külsős bizottsági tag. Tudomásul kell venni,
hogy ez a testület akkor kezdte meg munkáját, amikor a legnagyobb probléma volt a világban, az
országban, és itt a városban. Ez probléma az idő múlásával egyre rosszabbodik. Ez egyaránt kihat
mindenre, rosszabbul megy mindenkinek, ugyan úgy az önkormányzatnak is. A kormány törekvései
nem azt fogják szolgálni, hogy az önkormányzatokhoz több pénz áramoljon, hanem még kevesebb.
Ebből kell a feladat ellátást megoldani. Mindemellett vannak azért olyan témák a városban, melyekben
igenis van konszenzus, megpróbálnak előrébb lépni. Azt azonban látni kell, hogy a testületben jó
néhányan úgy gondolják, hogy megfontoltabb pénzköltésre – gondolt itt a kötvényre – van szükség. A
város rendelkezik gazdasági programmal, különböző koncepciókkal, melyek megvalósításához nagyon
sok pénzre van szükség. Mint ahogy Polgármester úr elmondta, ebben az évben -160 millió Ft a
működési hiány tervezet, ami nyilván még változhat. Nagyon sok fejlesztésre lenne szükség, de ha a
működésre nincs pénz, akkor a fejlesztésre honnan lenne. A kötvény kamatából lehetne fejleszteni, de
ma mindenki tudja, hogy a svájci frank árfolyama hogyan változott, milyen terhet fog jelenteni a
kötvény visszafizetése a városnak. Viszont, ha a korlátainkhoz alkalmazkodóan próbáljuk költeni a
pénzünket, akkor valamilyen szinten kezelni tudjuk ezt a kialakult válságot. Ha bírálják a testület
munkáját, azért azt is vegyék figyelembe, hogy milyen gazdasági körülmények között kell most
dolgozni, működni.
Babos László gyomaendrődi lakos elsősorban a kötvényhez, és a testület működéséhez kívánt
hozzászólni. Az előző ciklus képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy 1 milliárd Ft kibocsátott kötvényt
fel lehet használni arra a célra, amit akkor meghatároztak. A probléma viszont az, hogy ezt a pénzt
képtelenek volt elkölteni az előző és a jelenlegi testült is hasznos dolgokra. Pedig el kellene költeni
olyan dolgokra, ami pénzt hoz a városnak. Erre kell törekedni, át kell élni ezt a nehéz időszakot.
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A testület működését illetően a helyi tv-t nézve egy-egy testületi ülésről úgy jönnek le a dolgok, hogy
még mindig egymásra tolják a felelősséget, hogy ki mit és miért nem szavazott meg. Nem haladnak
előre, kell, legyen egy vezető, amelyik össze tudja fésülni a dolgokat, meghallgatja a testületi tagok
véleményét, és a saját csapatával is tud vitatkozni.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és a
közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.
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